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Ponad dwadziecia pomników oraz wiata przystankowa zosta³y zniszczone
przez nieznanych sprawców na pocz¹tku minionego weekendu.

Zniszczenia na cmentarzu komunalnym

Hala sportowa

W poniedzia³ek 27 lipca, w Urzêdzie
Marsza³kowskim w Olsztynie Burmistrz
Olecka Wac³aw Olszewski podpisa³ umowê, której przedmiotem jest budowa hali
widowiskowo-sportowej. Sygnatariuszami
ze strony Urzêdu zostali Marsza³ek Jacek Protaz oraz wicemarsza³ek Urszula
Pas³awska.
Kwota dofinansowania ustalono na
16 milionów 829 tysiêcy z³otych. W chwili
obecnej ju¿ zosta³y przygotowane dokumenty przetargowe. Nale¿y je jeszcze
przedstawiæ do wgl¹du Urzêdowi Marsza³kowskiemu.
C.d. na s. 3.

O tym skandalu czytaj na s. ?.

(K13401)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem
(V34506)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 0-501-611-961

SUPER TAXI
(K12705)

szybko, tanio, bezpiecznie

Rys. Krzysztof Kamiñski

ZPHU IMPULS

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

(087) 520 20 00
(087) 520 18 18

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

ROWERY

MEGA PROMOCJA NA RZÊDZIA FIRMY STANLEY.
Szczegó³y w punktach sprzeda¿y
Armii Krajowej 3 i Al. Lipowe 1b
PROMOCYJNE CENY NA WYBRANY ASORTYMENT
GOR¥CO ZAPRASZAMY!!!

 10%

Zapraszamy

(V36505)

Sezonowa Promocja:

Tel. (87) 520 44 46

(V38802)

19-400 Olecko

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 2 czerwca o 6.04 trzy zastêpy JRG
PSP oraz dwa OSP Kowale Oleckie i
jeden OSP Lakiele gasi³y w Lakielach
po¿ar budynku mieszkalnego.
 2 czerwca o 9.57 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni w Sedrankach z³amany konar drzewa.
 3 czerwca o 11.15 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³y z jeziora Krzywe potopione
dziki.
 4 czerwca o 12.04 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni w Doliwach skutki
kolizji drogowej.
 4 czerwca o 15.10 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ niebezpiecznie zwisaj¹cy
nad jezdni¹ alei Wojska Polskiego konar
drzewa.
 8 czerwca o 15.32 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ niebezpiecznie zwisaj¹cy nad plebani¹ w G¹skach konar
drzewa.
 9 czerwca o 9.52 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP wiêtajno usuwa³y
niebezpiecznie zwisaj¹cy nad budynkiem w Cichym konar drzewa.
 9 czerwca o 15.13 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Mo¿nych po¿ar posuszu
traw.
 10 czerwca o 12.11 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ plamê oleju z jezdni ul.
Armii Krajowej.
 10 czerwca o 14.13 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ rój pszczó³ z domu mieszkalnego przy ulicy Kasprowicza.
 10 czerwca o 19.40 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jedni ulicy Armii Krajowej skutki wypadku drogowego.
 13 czerwca o 10.15 jeden zastêp JRG
PSP przy ulicy Go³dapskiej usuwa³ niebezpiecznie pochylone nad budynkiem
szpitala drzewo.
 13 czerwca o 14.37 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ przy ulicy Go³dapskiej miejsce potr¹cenia pieszej przez
nieznany samochód.
 14 czerwca o 15.49 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Wieliczki usuwa³
w Cimochach skutki wypadku drogowego. Zderzenie dwóch samochodów
osobowych.
 14 czerwca o 18.27 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ na kolonii Olecko wodê z
zalanej piwnicy domu mieszkalnego.
 15 czerwca o 15.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Sedrankach skutki kolizji drogowej.
 18 czerwca o 8.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jeziora Krzywe potopione
dziki.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
 18 czerwca o 18.35 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ rój pszczó³ z domu
w Dworaczkach.
 20 czerwca o 12.24 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ rój pszczó³ z domu
w Dybowie.
 21 czerwca o 16.40 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ na l¹dowisku przyszpitalnym l¹dowanie i start mig³owca ratowniczego.
 21 czerwca o 23.14 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
w Norach.
 22 czerwca o 14.40 jeden zastêp OSP
Szczecinki usuwa³ drzewo powalone na
jezdniê w D¹browskich.
 23 czerwca o 9.27 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ na l¹dowisku przyszpitalnym l¹dowanie i start mig³owca ratowniczego.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V30010)
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Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
www.kopalniakruszywamorena.pl
oferuje

piasek, ¿wir ze z³o¿a i sortowany
do 32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne

MARKET
BUDOWLANY

KRAM
Wojska Polskiego 18

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

PROMOCJA!
KLEJE DO
DOCIEPLEÑ FIRMY

MAPEI

do styropianu  16,50 z³
do siatki
 21,00 z³
(V32008)

DY¯URY APTEK
* 4.08.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 5.08.2009r., ul. Zielona 37
* 6.08.2009r., ul. Kolejowa 15
* 7.08.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 8.08.2009r., pl. Wolnoci 25
* 9.08.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 10.08.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 11.08.2009r., ul. Zielona 37
* 12.08.2009r., ul. Kolejowa 15

Pijani rowerzyci

* 24.07.2009r. o godz. 18.10 w Kukowie
policjanci zatrzymali 49-letniego Kazimierza Sz., mieszkañca gminy Olecko,
który jecha³ rowerem maj¹c 1,3 promila alkoholu w organizmie.
* 26.07.2009r. o godz. 15.00 na drodze
krajowej nr 65 w miejscowoci G¹ski
funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali Edwarda G. Jak siê okaza³o
53-latek, mieszkaniec gminy Olecko,
jecha³ rowerem maj¹c blisko 0,5 promila alkoholu.

Górny stadion

Trwaj¹ intensywne prace przy remoncie górnego stadionu. K³adziona jest
sztuczna trawa. Inwestycja ma byæ ukoñczona do padziernika b.r. Realizacja projektu jest kontynuowana z programu
Litwa  Polska. Podwykonawc¹ jest
firma z Olecka.
(b)

UWAGA

 zmiana terminów
akcji poboru krwi
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Olsztynie dokona³o zmiany terminów akcji poboru krwi od
honorowych dawców.
W zwi¹zku z powy¿szym kolejne akcje odbêd¹ siê w Starostwie Powiatowym w Olecku w nastêpuj¹cych terminach:
- 6 sierpnia 2009r.
- 3 wrzenia 2009r.
- 1 padziernika 2009r.
- 5 listopada 2009r.
- 3 grudnia 2009r.
Halina E. Kasicka, www.powiat.olecko.pl

Redakcja

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna: roda, czwartek, pi¹tek

w godzinach 1200-17 00

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

!
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Dokoñczenie ze s. 1.

Po ich zaakceptowaniu pod koniec wrzenia zostanie og³oszony przetarg.
Mam nadziejê, ¿e do koñca wrzenia wy³onimy wykonawcê  powiedzia³ dla Tygodnika Burmistrz  Inwestycja bêdzie zakoñczona 29 czerwca 2012 roku. Na jej realizacjê
wyemitujemy obligacje miejskie. Bêdzie to nasz wk³ad w³asny. Proszê pamiêtaæ, ¿e wartoæ ca³ej inwestycji to 46 milionów z³otych. Oczywicie, ¿e w³aciwa wysokoæ kosztów zostanie rozstrzygniêta za pomoc¹ przetargu.
By³em ju¿ dwukrotnie w Ministerstwie Sportu i rozmawia³em osobicie z ministrem, który obieca³, ¿e z bud¿etu Pañstwa otrzymamy jeszcze 5 milionów z³otych. Bêdziemy wiêc
mieli dok³adnie pó³ kwoty potrzebnej na realizacjê inwestycji.
Budowa hali jest realizowana w ramach tzw. pomocy publicznej, w wyniku czego nie mo¿e byæ dofinansowana w kwocie
wy¿szej ni¿ 50% kosztów.
Gdyby wszystko posz³o po mojej myli, to prace budowlane ruszy³yby w padzierniku tego roku. Mam równie¿ nadziejê, ¿e po przetargu koszty inwestycji bêd¹ znacznie ni¿sze.
Za trzy lata zakoñczymy budowê i tak spe³ni siê marzenie
wielu olecczan  stwierdzi³ Burmistrz W. Olszewski.
Opracowa³ B. Marek Borawski
(V39303)

NABÓR 2009/2010

Akademia Humanistyczna
im Aleksandra Gieysztora
w Pu³tusku
Zamiejscowy Wydzia³ Dydaktyczny
w Suwa³kach

og³asza nabór na rok akademicki
2009/2010 na studia:
* studia pierwszego stopnia (licencjat) kierunek:
- administracja
* studia drugiego stopnia (uzupe³niaj¹ce magisterskie) na kierunkach:
- politologia specjalizacja administracja publiczna
- pedagogika
Zapisy i informacja WSSS w Suwa³kach,
ul. Kociuszki 47A, tel. (087) 566-23-08

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
* Powiat olecki w dokumentach 1945  1946, wystawa w
siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac Zamkowy
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
* Wystawa fotografii z wycigu Finnmarkslopet (Dariusz
Morsztyn), Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa,
ROK MG - otawrcie 28 lipca
* Jak wygralimy wolnoæ  20. Rocznica pierwszych wolnych wyborów, Biblioteka Pedagogiczna
* Wyjæ z cienia  wystawa prac uczestników zajêæ w rodowiskowym Domu Samopomocy, Biblioteka Pedagogiczna
3 sierpnia (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
6 sierpnia (czwartek)
8.15  akcja honorowego poboru krwi, Starostwo , ul. Kolejowa 32
7 sierpnia (piatek)
17.00  Narzeczony mimo woli  film, kino Mazur
19.00  Udrêczeni  film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
19.00  Nocny Patrol  koncert, rynek na placu Wolnoci
8 sierpnia (sobota)
17.00  Narzeczony mimo woli  film, kino Mazur
19.00  Udrêczeni  film, kino Mazur
9 sierpnia (niedziela)
10.00 - II Turniej o puchar ST Smecz, tenis ziemny (korty
MOSIR)
11.00  turniej siatkówki pla¿owej, korty MOSiR
17.00  Narzeczony mimo woli  film, kino Mazur
19.00  Udrêczeni  film, kino Mazur
10 sierpnia (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
14 sierpnia (piatek)
Mazurskie Spotkania z Folklorem
17.00  Epoka lodowcowa 3. Era dinozaurów  film, kino
Mazur
19.00  Trzy królestwa  film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
15 sierpnia (sobota)
Mazurskie Spotkania z Folklorem
17.00  Epoka lodowcowa 3. Era dinozaurów  film, kino
Mazur
19.00  Trzy królestwa  film, kino Mazur

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

AUTOMYJNIA

a
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,69 z³
Pb95 ........................ 3,88 z³
PB98 ........................ 3,99 z³
LPG .......................... 1,61 z³
Olej opa³owy........... 2,22 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V41201)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V41501)

(V41601)

Hala sportowa

"
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wiêto policji

W piatek 17 lipca oleccy policjanci
obchodzili uroczycie swoje wieto. W
tym roku z okazji 90-lecia powstania Policji
uroczysty apel odby³ sie na Placu Wolnoci. Obchody rozpoczê³y sie Msz¹
wiêt¹ w Kociele Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego, któr¹ poprowadzi³ kapelan
naszych policjantów ks. pra³at Marian
Salamon. Nastêpnie funkcjonariusze przemaszerowali na Plac Wolnoci, gdzie
wrêczano awanse na wy¿sze stopnie
policyjne i odznaczenia.
Na stopieñ starszego posterunkowego awans otrzymali:
Szymon Stefanowski
Tomasz Topolski
Cezary Domel
Robert Smokowski
na stopieñ sier¿anta:
Justyna Stankiewicz
Karol Rynkiewicz
Andrzej Szostak
Cezary Wojnowski
na stopieñ starszego sier¿anta:
Tomasz Domin
Tomasz Domel
Dariusz Bielenica
na stopieñ sier¿anta sztabowego:
Andrzej Kopiczko
Piotr Adamski
Tomasz Bolesta

na stopieñ aspiranta:
Adam Gabru
Jan Jankowski
Jerzy Koper
Mariusz £epkowski
na stopieñ starszego aspiranta:
Krzysztof Kulikowski
na stopieñ podinspektora:
Ryszard Stemplewski

na stopieñ inspektora:
Rafa³ Klauza
Odznaczenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji:
Br¹zowa Odznaka Zas³u¿ony Policjant - asp. sztab. Jerzy Koz³owski
Odznaczenie Prezydenta RP
Srebrny Medal za d³ugoletni¹ s³u¿bê - nadkom. Wies³aw Ciwoniuk
Po 33 latach s³u¿by ze sztandarem
po¿egna³ siê asp. sztabowy Boles³aw
Slomkowski.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko
Fot. Archiwum KPP Olecko

#

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 31 (603)

Wypadek

27.07.2009r. o godz. 8.55 dyspozytor pogotowia ratunkowego powiadomi³ dy¿urnego policji o wypadku drogowym
na trasie Wieliczki-Kleszczewo. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy samochodem Renault na prostym odcinku
drogi zjecha³ na prawe pobocze i uderzy³ w przydro¿ne drzewo, a nastêpnie zsun¹³ siê pojazdem ze stromej skarpy do
rowu. Kierowca, 58-letni mieszkaniec Olecka, zosta³ przewieziony do szpitala w E³ku. Policjanci wyjaniaj¹ przyczynê i
okolicznoci wypadku.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Kolizje

* Oko³o godziny 14.00 w dniu 26.07.2009r. na Osiedlu Siejnik
dosz³o do kolizji drogowej. Kieruj¹ca pojazdem marki VW
jad¹c w kierunku ul. E³ckiej nie zachowa³a ostro¿noci w
trakcie manewru omijania stoj¹cego na parkingu samochodu marki Mitsubishi i uderzy³a w ty³ tego pojazdu. Sprawca
zdarzenia, 24-letnia Gra¿yna J., zosta³a ukarana mandatem
karnym w wysokoci 400 z³.
* 24.07.2009r o godz. 16.40 w miejscowoci Borki dosz³o do zdarzenia drogowego. Kieruj¹cy samochodem Opel nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noci w trakcie cofania, w wyniku czego uderzy³ w staj¹cy za nim pojazd Audi. Sprawca kolizji, 23-letni
Robert J., by³ trzewy i zosta³ ukarany mandatem karnym.

Narkotyki

(V37803)

NABÓR 2009/2010

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego
Towarzystwa Owiatowego w Olecku
og³asza nabór na rok szkolny 2009/2010
do nastêpuj¹cych typów szkó³:

(L10801)

Fot. Archiwum KPP Olecko

26.07.2009r. o godz. 2.40 w Olecku na ul. Partyzantów policjanci zatrzymali szeciu m³odych mê¿czyzn podejrzanych o
posiadanie i handel narkotykami. W trakcie przeszukania samochodu, w którym przebywali mê¿czyni, znaleziono pude³ko ze ladowymi ilociami marihuany oraz rozbit¹ szklan¹ lufkê. Ponadto zielony susz by³ rozsypany na wycieraczce samochodu. Przeprowadzone badania wykaza³y u dwóch z zatrzymanych obecnoæ amfetaminy i marihuany w organizmie,
a u jednego tylko marihuany. Wszyscy podejrzani trafili do
policyjnego aresztu i po wykonaniu policyjnych czynnoci
procesowych zostali zwolnieni. Dochodzenie w tej sprawiê
przeprowadz¹ teraz funkcjonariusze zajmuj¹cy siê przestêpczoci¹ narkotykow¹.

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO
 DO KLASY O
 DO KLASY I
Archiwum SANEPID w Olecku
Spo³eczne GimnazjumFot.
STO
 DO KLASY I
Klasy poszczególnych oddzia³ów mog¹ liczyæ maksymalnie
do 16 uczniów, o przyjêciu decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO
 DO KLASY I
Przyjêcie kandydatów do kl. I Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku nastêpuje na podstawie wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szko³y
ul. M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. 0 87 520 24 18.

(V30709)

$
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Ponad dwadziecia pomników oraz wiata przystankowa
zosta³y zniszczone przez nieznanych sprawców na pocz¹tku
minionego weekendu.

Zniszczenia
na cmentarzu
komunalnym
To oburzaj¹ce,skandal  to jedne z ³agodniejszych sformu³owañ jakie s³ychaæ wród tych, którzy widzieli skalê zniszczeñ.
Rzeczywicie mieszkañcy s¹ oburzeni, samorz¹dowcy równie¿.
Do tej pory wandale zajmowali siê niszczeniem g³ównie mienia publicznego. Tablice informacyjne i edukacyjne na Wie-

Nowe parkingi

W ubieg³ym tygodniu ukoñczone zosta³y parkingi przy
ulicy Zielonej. Przeznaczone s¹ g³ównie dla osób korzystaj¹cych z us³ug Przychodni Rejonowej po³o¿onej przy zbiegu
ulic Zielonej i 11 Listopada. Rozwi¹zanie to, którego autorem
jest Ratusz, znacznie u³atwi zaparkowanie w jednym z najruchliwszych punktów miasta.
Przypominamy jednoczenie, ¿e nale¿a³oby jeszcze raz przemyleæ zasadnoæ zakazu parkowania na chodniku ulicy Zielonej obok Przychodni, które wprowadzi³ Powiatowy Zarz¹d
Dróg. Nie zagra¿a to w ¿aden sposób ani dla ruchu samochodów, ani dla ruchu pieszych.
Równoczenie nale¿a³oby skoñczyæ regulacje ruchu na placu
Wolnoci i wyznaczyæ bia³¹ lini¹ miejsca parkingowe na istniej¹cych ju¿ wczeniej parkingach pomiêdzy wylotami ulic
Kolejowej, Cichej, 11 Listopada i Armii Krajowej. Istniej¹ce
tam czerwone linie z kostki brukowej nie zobowi¹zuj¹ do przestrzegania przepisów drogowych. Samochody stoj¹ dalej jak
popad³o, a policja jest w tym wypadku bezsilna. (m)

Olecko z³o¿y³o dwa wnioski
do Euroregionu Niemen

wiórczej cie¿ce, kosze na mieci, ³awki w ró¿nych czêciach
miasta, tablice z nazwami ulic, metalowa pergola w parku miejskim, siedziska na stadionie, elementy chodników, latarnie uliczne,
drewniane elementy mostów, wiaty przystankowe, wie¿o
odnowione elewacje  to by³ dotychczas przedmiot zainteresowania wandali. Do chwili obecnej koszty napraw obci¹¿a³y
kasê gminn¹, a tak naprawdê nas wszystkich jako podatników. Tym razem szkody dotycz¹ obszaru zwi¹zanego z pamiêci¹ o zmar³ych, a koszty napraw obci¹¿¹ indywidualne osoby.

Nie ma wiêc rzeczy wiêtych, nic nie obroni siê przed
wandalami. Chyba, ¿e zaczniemy reagowaæ. Widzieæ, s³yszeæ,
interweniowaæ. To jedyna droga.

Oba wnioski zosta³y z³o¿one w ramach Programu Litwa 
Polska, Ma³e Granty wspólnie z litewski partnerem z Koz³orudy. Jeden z wniosków jest zwi¹zany z przysz³orocznymi
obchodami 450-lecia za³o¿enia miasta. Dotyczy on uroczystych spotkañ przygranicznych, m.in. w ramach tego projektu
zostan¹ zaproszeni gocie i zespo³y z Koz³orudy. Bêdzie te¿
mo¿na skosztowaæ potraw regionalnych. Drugi wniosek, który zostanie równie¿ wspólnie zrealizowany z litewskim partnerem, polegaæ bêdzie na zorganizowaniu przy Szkole Podstawowej w G¹skach ogrodu botanicznego.
Wnioski podlegaj¹ ocenie ju¿ w pierwszej transzy. Komitet Steruj¹cy Projektem ma podj¹æ decyzjê 19 sierpnia. (M)

(V17044)
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Oleccy policjanci zatrzymali 60-letniego Fabiana S. podejrzanego o zabójstwo. Sprawca zada³ kilkanacie ran kutych
swojej ofierze. Jeszcze tego samego dnia zosta³ zatrzymany
i trafi³ do policyjnego aresztu.

Podejrzany o zabójstwo
zosta³ aresztowany

Do zdarzenia dosz³o we wtorek 28 lipca w Olecku oko³o
godziny 17.30. Policjanci pe³ni¹cy s³u¿bê w patrolu rowerowym w rejonie jeziora Olecko Wielkie zostali powiadomieni
przez jednego z mieszkañców o fakcie znalezienia zw³ok mê¿czyzny. Funkcjonariusze natychmiast sprawdzili zg³oszenie i
w opuszczonym budynku by³ego PTTK ujawnili cia³o mê¿czyzny. Okaza³ siê nim 38 letni mieszkaniec gminy Olecko,
ostatnio bez sta³ego miejsca zameldowania. Wezwany na miejsce
lekarz stwierdzi³ zgon. Na ciele mê¿czyzna posiada³ kilkanacie ran k³utych okolicy klatki piersiowej i ramion. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili oglêdziny.
Do pónych godzin nocnych trwa³y czynnoci procesowe.
W sumie do wyjanienia okolicznoci tej zbrodni zatrzymano

Fot. Archiwum KPP w Olecku.
12 osób. W trakcie przes³uchañ wiadków ustalono, ¿e zabójstwa dokona³ Fabian S. Zebrany w toku prowadzonego ledztwa
materia³ dowodowy pozwoli³ na przedstawienie Fabianowi S.
zarzutu zabójstwa. S¹d zdecydowa³ o jego aresztowaniu na
okres 3 miesiêcy.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

UWAGA WÊDKARZE!

Chodnik i ogrodzenie na S³owiañskiej

Klub Wêdkarski Ukleja w Olecku serdecznie zaprasza na
VII Otwarte Spinningowe Mistrzostwa Olecka. Zawody odbêd¹ siê 9 sierpnia 2009r na jeziorze Oleckie Wielkie. £owimy z ³odzi w dwóch turach. Zwyciêzcom  puchary, medale i
dyplomy, a wiele ciekawych i cennych nagród oraz upominków zostanie rozlosowanych wród wszystkich uczestników.
W przerwie miêdzy turami, a tak¿e po zawodach  wspólna
biesiada.
Zbiórka zawodników na pla¿y przy zajedzie-campingu
Margrabowa. Wyjazd z Olecka w stronê Suwa³k z w³asnymi
³odziami o 5.30 rano. Op³ata startowa 25 z³ (obowi¹zuje zezwolenie na po³ów ryb na jez. Oleckie Wielkie  mo¿liwoæ wykupienia jednorazówki na miejscu). Kobiety startuj¹ gratis!
Wszystkich, którzy chcieliby uatrakcyjniæ imprezê, zostaj¹c fundatorami nawet drobnych upominków, serdecznie do
tego namawiamy. Przyda siê wszystko i za wszystko ju¿ serdecznie dziêkujemy.
Tel. kontaktowe 087 520 22 13 w godz. 7-14
607 302 389 Arnold Hoci³³o
601 152 462 Krzysztof Gryniewicz
Z wêdkarskim pozdrowieniem KW UKLEJA

Remonty i modernizacje

Trwaj¹ prace modernizacyjne budynku mieszkalnego po³o¿onego przy Placu Wolnoci 4B . Wykonawca  firma DarBud Dariusz Zalewski  do koñca sierpnia br. ma wykonaæ
instalacjê centralnego ogrzewania, schody, dach oraz elewacjê. Koszt prac wynosi 231 500 z³.
Równie¿ do koñca sierpnia br. powinien zakoñczyæ siê
remont zabytkowego budynku po³o¿onego przy ul. Nocznickiego 18. Wykonawca  Zak³ad Us³ug Remontowo-Budowlanych Jaros³aw Bogdan Sawicki  wykona izolacjê pionow¹
fundamentów, ocieplenie budynku, dach oraz elewacjê. Koszt
prac wynosi 92 000 z³.
Ponadto stosownie do posiadanych udzia³ów, gmina uczestniczy w remontach budynków prowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Niebawem rozpoczn¹ siê prace modernizacyjne trzech kamienic zlokalizowanych w centrum miasta
(Plac Wolnoci).
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na wykonanie chodnika przy
ulicy S³owiañskiej ( wzd³u¿ Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci G³uchych). W ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika o powierzchni 457 m2. Wykonawca, firma Jar-Tech sp.z o.o. z Pisanicy do koñca sierpnia br.
ma zakoñczyæ prace. Koszt robót wynosi ok. 34 000z³.
Nieopodal powy¿szej inwestycji, bo przy budynku zlokalizowanym przy ul. S³owiañskiej 3, zosta³o wyremontowane
ogrodzenie. Nowe s³upki ob³o¿one zosta³y ceg³¹ klinkierow¹ i
odrestaurowano metalowe, kute elementy ogrodzenia. Koszt
prac wyniós³ 26 000 z³.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl
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TOFIFEST, TOFIFEST, TOFIFEST!
Pod has³em Filmy s¹ dla ludzi w
dniach 26 czerwca - 7 lipca 2009 r. w
Toruniu odby³ siê po raz siódmy Miêdzynarodowy Festiwal Filmowy Toffifest. Impreza zyska³a w wiecie filmowym solidn¹ markê, czego dowodem
jest liczba nades³anych produkcji 

twórcy z widzem. Charakterystyczna jest
scena, kiedy w kluczowym dla przebiegu akcji momencie torturowana kobieta chwyta broñ i zabija jednego z
przeladowców ku uciesze widzów. W
tym momencie drugi mê¿czyzna po prostu bierze do rêki pilota od telewizora

prawie 600 filmów z 56 krajów wiata,
które ubiega³y siê o g³ówna nagrodê,
Z³otego Anio³a w trzech kategoriach:
konkurs miêdzynarodowy, konkurs krótkometra¿owy oraz konkurs polski. Na
festiwalu nie mog³o zabrakn¹æ m³odych
filmowców z Olecka rozwijaj¹cych swoj¹
pasjê dziêki projektowi Open Your Eyes
and See realizowanemu przez uczniów
i nauczycieli Liceum im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
Niemo¿liwoci¹ by³o obejrzenie
wszystkich produkcji wywietlanych w
toruñskich kinach w ramach konkursu, zw³aszcza, ¿e czêsto projekcje odbywa³y siê w tym samym czasie w ró¿nych kinach. Wielkie zainteresowanie
wzbudzi³y projekcje towarzysz¹ce, uzupe³niaj¹ce g³ówny nurt konkursowy.
Pierwszym z takich filmów by³ austriacki Funny Games w re¿yserii
Michaela Haneke, niedawnego zwyciêzcy
festiwalu w Cannes. Nieliczni uczniowie zdobyli siê na odwagê obejrzenia
produkcji, któr¹ mia³o mo¿na nazwaæ
studium przemocy. Spektakl z udzia³em
dwóch mê¿czyzn znêcaj¹cych siê nad
trzyosobow¹ rodzin¹ móg³ okazaæ siê
trudny do zniesienia. Mimo ostrze¿eñ
kilku uczniów zdecydowa³o siê kontynuowaæ intryguj¹c¹ grê austriackiego

i cofa akcjê filmu by uratowaæ zdegenerowanego towarzysza. Przedstawienie musi trwaæ. Tak w³anie wygl¹da³a zabawa z widzem Michaela Haneke.
Ci, których odstraszy³o ponure studium zbrodni, zdecydowali siê na zupe³nie inn¹ tematykê i klimat. Zapewni³
im to polsko-austriacki film Lekcje pana

Kuki Dariusza Gajewskiego, znanego
z wielokrotnie nagradzanej Warszawy.
G³ównym bohaterem filmu jest sympatyczny Waldemar, który podczas wycieczki krajoznawczo-zarobkowej do
Wiednia nabywa wielu ciekawych dowiadczeñ, równie¿ erotycznych. Jest
to tak¿e opowieæ o polskich pracownikach oszukanych przez nieuczciwego rodaka, a potem aresztowanych przez
policjê. Nie ma jednak czasu na zastanowienie siê nad ich losem. Liczy siê
ambicja dobrze zapowiadaj¹cego siê
m³odzieñca. Po projekcji odby³o siê
spotkanie z twórcami filmu.
Wieczorem pierwszego dnia po naszym przyjedzie odby³y siê jeszcze trzy
projekcje. Uczniowie, którzy przetrwali
przygodê z kinem Michaela Haneke
pozostali w niewielkim studyjnym Naszym kinie na niezwyk³ym filmie Ariego
Folmana. pt. Walc z Baszirem. Jest
to jeden z najbardziej przejmuj¹cych
obrazów antywojennych ostatnich lat.
Animowany dokument opowiada o wojnie izraelsko-libañskiej z pocz¹tku lat
osiemdziesi¹tych. G³ówny bohater, alter ego twórcy filmu, który bra³ udzia³
w tej wojnie, cierpi na amnezjê. Nie
pamiêta okresu wojny, a w szczególnoci jednego dnia, dnia masakry palestyñskich uchodców. Kontaktuj¹c siê
z towarzyszami z pola walki powoli
odkrywa szokuj¹c¹ prawdê. Forlam
przenosi widza w wiat snu zmieniaj¹c
konwencjê wrêcz w surrealistyczn¹.
Konsekwentnie zmierza do fina³u, który brutalnie sprowadza widza na ziemiê.
W tym samym czasie w plenerze przy
Fosie Staromiejskiej wywietlono kontrowersyjny amerykañski dramat W¹t-

'
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pliwoæ z Meryl Streep oraz Philipem
Seymourem Hoffmanem, traktuj¹cy o
problemie pedofilii wród ksiê¿y w USA
w latach szeædziesi¹tych. Film na podstawie sztuki Johna Patricka Shanleya
wyre¿yserowa³ sam twórca. Sta³ siê
on popisem kunsztu aktorskiego dwojga
wybitnych hollywoodzkich aktorów.
Konflikt miêdzy konserwatywn¹ i zatwardzia³¹ siostr¹ Alojzyn¹ a postêpowym i otwartym ojcem Flynnem wydaje siê stanowiæ g³ówny w¹tek dramatu, a oskar¿enie Flynna o molestowanie seksualne kleryka zaledwie jedno, co prawda bardzo istotne, ale nie
do koñca decyduj¹ce pole rywalizacji
miêdzy silnymi jednostkami.
Drugiego dnia naszego pobytu (a
przedostatniego dnia festiwalu) postanowilimy ruszyæ zwart¹ grup¹ aby kontynuowaæ nasz¹ filmow¹ przygodê. Tego
dnia wybór pad³ na dwa filmy  Wojnê polsko-rusk¹ oraz Kobietê w Berlinie. Pierwszy film zgromadzi³ t³umy
spragnionych filmowego katharsis mieszkañców Torunia oraz goci, takich jak
cz³onkowie naszej grupy z Olecka.
Pierwszy film, autorstwa Xawerego
¯u³awskiego, syna aktorki Ma³gorzaty Braunek i re¿ysera Andrzeja ¯u³awskiego, zosta³ nakrêcony na podsta-

rysowana przez autorkê ksi¹¿ki i przeniesiona na ekran przez re¿ysera to wiat
egoistycznych mê¿czyzn i prostych
kobiet, wiat w psychodelicznych narkotycznych barwach. Widzowie podczas projekcji miali siê, fascynowali,
brzydzili siê, bulwersowali i wydaje
siê, ¿e ka¿da z tych reakcji jest prawid³owa. Trudno oceniaæ film, w któ-

wie nominowanej do nagrody Nike
powieci Doroty Mas³owskiej. Jest to
obraz opowiadaj¹cy o rodowisku tzw.
dresiarzy, przy okazji ukazuj¹cy i uwydatniaj¹cy wiele cech dzisiejszego polskiego spo³eczeñstwa. Rzeczywistoæ

rym ka¿dy bêdzie dostrzega³ co innego. Podkrela³ to nawet sam re¿yser
na spotkaniu z twórcami, które odby³o siê po projekcji. ¯eñska czêæ, uczennice z LO w Olecku, pozosta³a na spotkaniu z nieukrywan¹ radoci¹ i fascy-

nacj¹, gdy¿ pojawi³ siê na nim g³ówny
aktor Borys Szyc, graj¹cy agresywnego Silnego.
Ostatnim filmem, który obejrzelimy,
by³ polsko-niemiecki obraz Kobieta w
Berlinie. Kolejna produkcja wpisuj¹ca siê w nurt kina antywojennego. Akcja
filmu toczy siê w okresie od kwietnia
do czerwca 1945 r. w Niemczech. G³ówn¹
bohaterk¹ jest kobieta, która wdaje siê
w romans z sowieckim oficerem aby unikn¹æ kolejnych gwa³tów ze strony jego
podw³adnych. Mimo doæ pónej pory
wywietlania film pozostawia po sobie wyrany lad i zmusza do zastanowienia nad wojenn¹ rzeczywistoci¹,
jak¿e obc¹ przeciêtnym mieszkañcom
dzisiejszej Polski.
Festiwal filmowy Tofifest 2009 wygra³
szwajcarski Home  debiut pe³nometra¿owy Urszuli Meier z Isabelle
Huppert w roli g³ównej zwyciê¿y³. Film
otrzyma³ Grand Prix  Z³otego Anio³a
w konkursie miêdzynarodowym oraz nagrodê aktorska dla Huppert. W konkursie krótkometra¿owym zwyciê¿y³ wegierski Vacsora Karchi Perlmanna, za
w polskim  Boisko bezdomnych Kasi
Adamik. Wyró¿nienie za najlepsz¹ re¿yseriê otrzyma³ te¿ Xawery ¯u³awski
za Wojnê polsko-rusk¹
Zbigniew Stefanowski
 opiekun grupy filmowej

Projekt OPEN YOUR EYES AND SEE - DEBATING FILM CLUB
wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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PROWINCJONA£KI

Droga z Wronek

Pêdz¹ samochody ze wschodu na zachód i abarot. Jak wszêdzie
w Polsce i tutaj, na pó³nocno-wschodnim skraju, ruch jest coraz wiêkszy. Ma³e, spore i ca³kiem du¿e. Te ostatnie, mimo utrudnieñ
i zakazów, te¿ siê przemycaj¹. Dla nich, osiemnastoko³owców,
zadrzewiona, pokrêcona szosa jest drog¹ przez mêkê... Stare,
nowsze i full-wypasy, na lawetach, na wschód. Przecinaj¹c Wronki
specjalnie nie zwalniaj¹, bo wsi przy szosie tyle co kot nap³aka³. ¯eby ca³¹ wie dosyæ spor¹, rozleg³¹, na jakby dwie podzielon¹, zobaczyæ, trzeba zjechaæ na jedn¹ lub drug¹ stronê z
szosy Olecko - Gi¿ycko albo, jak kto woli, Wilno - Gdañsk,
przez Suwa³ki i Olsztyn.
Kilka domów ledwie widocznych w zalewie zieleni po pó³nocnej stronie. Za Niemca we Wronkach zatrzymywa³y siê
poci¹gi. Na obszernej polanie kilka ocala³ych przystacyjnych
budynków z piêknie wkomponowanym w leny park dworkiem
na czele. Przez ca³¹ komunê i kilkanacie lat jeszcze mieci³a siê
tam szko³a. Teraz, miejscowi, gminni i powiatowi kombinuj¹,
¿eby umieciæ tam na przyk³ad muzeum lene, edukacyjne...
¿eby siê obiekt nie zmarnowa³.
Specjalnie nie psuje uroku postacyjnej enklawy kilka postawionych wspó³czenie domów. Nawet wielorodzinny blok
jest ³adnie wkomponowany. Obok rozwidla siê asfaltówka do
Jelonka i Zalesia. Obie nazwy s¹ adekwatne do ich (wiosek)
lokalizacji na skraju Puszczy Boreckiej. Pierwsza, spacyfikowana przez Warszawkê nad £an¹ Strug¹ niemal u jej pocz¹tku, rolniczo wymar³a. Druga, wzd³u¿ lasu, wród uprawianych wci¹¿ jeszcze pól, broni siê przed agresywnym groszem
z du¿ych miast.
Na po³udnie z przelotowej szosy drogowskaz do Stradun.
Trzysta metrów po kocich ³bach do gêstego wê¿a starych mazurskich domów, których po³owa wieci nie zakryt¹ szarym tynkiem
czerwieni¹ ceglanych cian i prawdziwych dachówek. W tej
w³aciwej zwartej wsi nie ma nowych domów. Nieliczni dobrze
prosperuj¹cy rolnicy gospodarskie zabudowania pochowali w
g³êbi podwórek. Wioska jest ciasna, droga w¹ska. Gdy kombajn w ¿niwa musi dojechaæ do plonu, inne pojazdy musz¹
chowaæ siê w podwórkach. Wielka maszyna kluczy jak lis, ko³ysze jak kaczka obcinaj¹c, ³ami¹c hederem kwiatostan w³ochatych malw ciekawsko powychylanych ponad sztachetami na
ulicê. Szaleñcy, przewa¿nie osiedleñcy z Kurpi i Mazowsza,
trzy i pó³ wieku wczeniej, mo¿e pod wp³ywem pitnych miodów i owocowych win nie uruchomili wyobrani przy tyczeniu
ulicy i stawianiu domów? Mo¿e sto metrów prostego odcinka
drogi na bite pó³tora kilometra zabudowy. Jeszcze cianiej ni¿
w Sajzach i Sulejkach zdeterminowanych jeziornymi skarpami.

Fot. Józef Kunicki

Ziemia pod uprawy, ka¿dy jej ar, by³ cenniejszy od wygody
mieszkania. Zupe³nie odwrotnie ni¿ wspó³czenie!
Wie urywa siê nagle na skraju lasu. Ostatnia cha³upa skrywa
siê w sosnowym cieniu. W tym miejscu trzeba zaznaczyæ, ¿e na
siedmiu kilometrach drogi do Po³omu nie ma ani jednego mostu. £ana Struga w tubylczej wiadomoci tu¿, tu¿ obok, a
turysta zdziwiony ³yka kilometry, a tu wci¹¿ sucho i sucho,
niemal monotonnie... jak nie na Mazurach. Nie wie biedaczysko nic o kilku maleñkich jeziorkach ca³kiem blisko drogi.
Brukowanka jest tak u³o¿ona, ¿e osobówk¹ mo¿na pokonaæ
ca³¹ trasê szerokim poboczem. Rowerzyci, jeli maj¹ na to ochotê,
mog¹ gwarzyæ i trzymaæ siê za rêce. Dosyæ widny, weso³y las
nastraja do spontanu. Od wczesnej wiosny na rozleg³ych skarpach i poboczach przylaszczki, konwalie i zawilce. Latem trawy
i kwiecie ³¹kowe raczej ni¿ lene z koloniami poziomek i malin w
cianie lasu. W¹ski pasek starannie u³o¿onej kamiennej drogi
(solidna pruska robota) nie sprzyja samochodowym szaleñstwom.
W kilku miejscach garby wypiêtrzone przez korzenie potê¿nych
wierków a i wiekowy wypolerowany granit, nawet bez deszczu, utrudnia hamowanie przy niespodziewanym spotkaniu z
dzikiem czy jeleniem. Droga stanowi strefê demarkacyjn¹ miêdzy dwoma kolektywami lenych kowbojów. W jej pobli¿u siê
nie strzela, wiêc tu zwierzyna czuje siê najbezpieczniej. Samochód na drodze nie tropi, nie nêka.
Pod koniec pegeerów ¯ukiem z ton¹ zbo¿a na pace podchmielony szofer w rodku nocy wbi³ siê w watahê dzików. Nie
uda³o siê wyhamowaæ czy omin¹æ. Sta³y sobie i ju¿. Raz powia-

da, ¿e trafi³ szeæ. Innym razem, ¿e osiem. Tyle widzia³ zanim
zgas³y zbite reflektory. Gdy wystraszony wysiad³ dwa kwadranse póniej o bladym wicie... nie znalaz³ ani jednej, tej straszliwej
masakry, ofiary.
Chmara porannych ptaków biesiadowa³a na tym, czego szofer
nie dowióz³ szfagrowi brata swojej ¿ony. Pewnie ze dwiecie
kilo. Flacha samogony mniej, kupiec nie da³ siê oszukaæ. Poszed³ ladem juchy. Kilkaset metrów od drogi znalaz³ przelatka
ju¿ napoczêtego przez lisi¹ rodzinê. Do dzisiaj opowiada pod
sklepikiem za mamrota pieszym i kajakowym turystom - Trafi³em w prawie dziesiêæ odyñców, po co najmniej sto kilo ka¿dy.
Chyba ruskie by³y, takie wielkie i nie do zaj..., a ¯uka dwa
tygodnie klepa³em. Inny z miejscowych, zupe³nie niedawno,
mia³ spotkanie z ³osiem. Po³o¿y³ siê na masce Poloneza wgniataj¹c do rodka przedni¹ szybê. Ma³a prêdkoæ spowodowa³a,
¿e zwierzak po minutowym oszo³omieniu pocz³apa³ do lasu a
kierowca lekko pot³uczony nawet nie poszed³ do lekarza. Ale
leciwego auta ju¿ nie op³aca³o siê reanimowaæ.
Na drugim kilometrze od ostatniego domu we Wronkach
niespodziewanie dwa betonowe s³upki. Na jednym, ¿ó³tym, rozk³ad
jazdy czterech autobusów. Drugi to drogowskaz do Kij. Droga
te¿ granitowa. Jeszcze wê¿sza od g³ównej. Nieco pokrêcona,
nieznacznie ale stanowczo w dó³ do klasycznego betonowego
mostu na £anej Strudze. Ostatnie dwiecie metrów zapowiada
rzekê, bo las jest dosyæ ponury, podmok³y. Droga jest w tym
miejscu ciasna, niemal zupe³nie odciêta od wiat³a nieba. Za
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mostem nagle jasnoæ. £¹ki, zamoczyska poroniête ³ozami i
sitowiem. Rzeka poprzegradzana osikowymi zaporami rozlewa
siê leniwie tworz¹c kajakarzom tor przeszkód. Bobrowe eldorado! Tu¿ za ostrym zakrêtem ci¹gle brukowanej, ocienionej lipami drogi niewinna cie¿ka w lewo do potê¿nego czworoboku
zabudowañ. W po³owie zawalone stodo³y i obory, mieszkalny
czworak i od zachodu na niewielkim podniesieniu terenu smutna ruina dworku. Jeszcze na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
konserwator zabytków domaga³ siê uratowania zabytkowej drewnianej klatki schodowej. Dziwnym zbiegiem okolicznoci, przechodz¹cy z r¹k do r¹k budynek najbardziej ucierpia³ przez nieszczelny dach w³anie nad nieszczêsn¹ konstrukcj¹ wewnêtrznych schodów. Móg³ ten kiedy okaza³y kompleks uratowaæ
Monar, ale spotka³ siê z kategorycznym i skutecznym oporem
lokalnej spo³ecznoci.
Brukowana nawierzchnia drogi urywa siê przy wjedzie do
ruiny folwarku. Dwiecie metrów dalej szutrowa, lipowa aleja
zamienia siê w ciasn¹ uliczkê z kilkoma czerwonymi domami.
Wypisz wymaluj  fragment Wronek. Posesje zadbane, op³ocone sztechetemi i ¿ywop³otami. Jedna z nich, najbardziej architektonicznie okaza³a, uratowa³a wioseczkê przed zupe³nym
zapomnieniem. To tu, zanim jak grzyby po deszczu zaczê³y wyrastaæ
agroturystyczne gospodarstwa, by³y pierwsze, na kilka powiatów, konie pod siod³o.
Pan Kazimierz znalaz³ siê nagle w nierzeczywistoci. Jakby
wysiad³ z niewygodnego samochodu po bardzo d³ugiej i wyczerpuj¹cej podró¿y. Miejsce, owszem, jakby swojskie, mi³e w
pierwszej chwili odgadywania. ¯ó³ty s³upek drugiego na lenej
jasnej drodze przystanku autobusowego. W podwiadomoci
kawa³ek w³asnego wiata. Jednak za chwilê... mo¿e zdj¹æ czapkê, wytrzeæ buty. Nie ma w co zapukaæ, zadzwoniæ... Jednak nie
u siebie...
Jak za matow¹ szyb¹ dosyæ ciasna polana. Ani widna, ani
ciemna. Bardziej domylne ni¿ realne kontury nieba na tle rozmazanego szarego lasu. Zawieszone w gêstej mlecznej powiacie obrysy zabudowañ faluj¹ce; to bli¿ej, to dalej, to ni¿ej, to
wy¿ej. Pijane. Obok, nieco realniejsze, pokracznie bezlistne owocowe
drzewa, które kiedy (a to bardziej pamiêta, rozpoznaje  ni¿ siê
domyla) posadzi³ i metodycznie w swym nieprofesjonalizmie
zaniedbywa³.
W Panu Kazimierzu wszystko to, jak na szalkowej wadze
albo niepodlegaj¹cej prawom grawitacji hutawce, balansuje
miêdzy snem a (mo¿e alkoholowym) zamroczeniem; - Nie takie
cuda ni³y siê namolnie! Ile¿ to razy podchodzi³ do matury. Z
matmy oczywicie i chemii. Kalejdoskopowo. Ju¿, ju¿ podchodzi do tablicy z wynikami... i za kilka miesiêcy, czasem lat, w
kolejnym histerycznym nie, jak na p³ycie DVD, wszystko siê
powtarza. Zawsze z tym samym strachem i napiêciem. Albo
bandziory skonookie i aborygeñskie cigaj¹ po pustych, nocnych ulicach jakiego koszmarnego amerykañskiego miasta w
celach bynajmniej niepokój owych... Zapewne Nowego Jorku,
bo gmachy podobne do tych na zapleczu Piotrkowskiej w £o-

dzi, któr¹ od po³udnia zamyka klasztor na Jasnej Górze, od
pó³nocy Sopockie Molo a tramwaje i trolejbusy klucz¹ miêdzy
cerkwiami Kremla, te¿ latami. Budzi siê spocony ale bez krwawi¹cych ran i wyranych w pamiêci twarzy przeladowców.
Zaraz siê obudzê. - By³ pewien powrotu do rzeczywistoci ju¿
za chwilê. Trzeba zaczekaæ.
Sylwetki stworzeñ nieruchome i milcz¹ce, pó³kolem, jak w
amfiteatrze. Staj¹ siê rozpoznawalne przez nieco natarczywe
zagl¹danie w ich martwe oczy... które jakby o¿ywa³y na chwilê
zg³aszaj¹c swoj¹ obecnoæ na licie nieobecnych! No w³anie;
nie wyrzut, nie skarga, nie radoæ czy sympatia . Oczy wielkie.
Oczu coraz wiêcej i wiêcej. Zaciskaj¹cy siê wokó³ intruza piercieñ w zamglonej, rozmydlonej scenografii. Dziesi¹tki par oczu
w ledwie zarysowanych sylwetkach zwierz¹t ró¿nych gabarytów w jednakowej wielkoci i kolorystyce sylwetek. Koñ, sarna i kot  równe sobie. Kura i jaskó³ka, sroka i krowa... Czego
takiego Pan Kazimierz jeszcze nigdy nie dowiadczy³. To nie
sen. To surowa, trójwymiarowa ekspozycja mierci!  tak, to
Rex. Zosta³ wyroniêtym szczeniakiem. Takim by³, gdy za wilczy instynkt musia³ zostaæ unicestwiony. Nie merda ogonem.
Nie wyra¿a niczego. Odp³ywa gdzie do ostatniego szeregu.
Jest i Cygan, Wielki Przyjaciel. Odszed³ sam do lasu umrzeæ ze
staroci. By³ wielki mas¹ i inteligencj¹. Opiekuñczy do wszystkich stworzeñ na podwórku, bandyta za p³otem. Te¿ odp³yn¹³
nieruchomy. O, Nuka, ma³a samochodówka. Jakie czterdzieci
tysiêcy kilometrów na tylnej pó³ce malucha. Posz³a do s¹siadów przez zimow¹ £an¹ Strugê... Armia kotów, ³¹cznie z tymi
porozdawanymi po bli¿szej i dalszej okolicy za symboliczn¹
z³otówkê. Wszystkie nieruchome przedefilowa³y jak chiñska
porcelanowa cesarska armia. Basia, sama wyrwana Rexowi z
pyska, gdy w g³êbokim niegu nie da³a radê dotrzeæ do zbawczych ludzkich r¹k. Tak, gdyby dok³adnie zbada³... umar³a po

tygodniu z g³odu w chlewiku ju¿ zaprzyjaniona z pó³tonowym
byczkiem. Uszkodzona ¿uchwa, korek z nieprze³kniêtego siana.
Banalne zejcie. Wzroku Maæka, trzydziestoletniego gniadosza, wytrzymaæ by³o nie sposób. To nic, ¿e martwy. Mo¿e tygodnia, mo¿e dwóch brakowa³o do naturalnego zejcia... I ciarki po plecach, gdy kompania Krasul, Musiek, Pez odprawianych systematycznie na miêso... napieraj¹c z wymown¹ obojêtnoci¹ w towarzystwie wielu, wielu innych ptaków, zwierz¹t,
pozby³y siê intruza z ich ma³ego lenego Araratu.
Droga z Wronek nieformalnie i z gruntu rzeczy nies³usznie
w opinii miejscowych koñczy siê przy Tartaku. Jest to zakrzaczona ruina przedwojennego tartaku elektrycznego. Wiosn¹
najpe³niejsza kolonia trójkoloru bzów. Za chwilê asfalt z Sulejek, z lewej. Du¿o wiêkszy samochodowy ruch. I niebezpieczeñstwo, bo mimo pierwszeñstwa przejazdu, ci z asfaltu wpadaj¹ na bruk z Wronek jakby byli wa¿niejsi, bo pruli wygodniejsz¹ drog¹. Zaraz, kilkaset metrów dalej, Po³om. Tu¿ za brzydkim
mostem na £anej Strudze.
Jan Nowak-Kowalski
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VI Powiatowy Konkurs Plastyczny Ja i Moja Rodzina
Kategoria przedszkola:
1. Sandra Romanowska SP G¹ski
2. Robert Wasilewski SP G¹ski
3. Olga Gabry Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi w Olecku
Wyró¿nienie:
Micha³ Sieczkowski SP G¹ski
Kinga Sadowska Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi w Olecku
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(53)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

W drodze z Szanghaju do Pekinu, Chiny, 20.08.2007 r.
W niebie jest skarb Xi¿an  rosn¹ca gleba
Z pokoju wyszlimy o godz. 12. Baga¿ oddalimy do specjalnego pomieszczenia i koczowalimy w hostelowym holu
a¿ do 16. By³o tak nudno, ¿e a¿ g³upio.
Nie chcia³o siê nam wychodziæ na zewn¹trz,
w okropny upa³. Pilimy kawê i czytalimy polskie czasopisma, które akurat by³y
w hostelu.
W koñcu pojechalimy na dworzec i
przeszlimy zwyczajow¹ procedurê kontroln¹ przy samym wejciu. Odnalelimy
poczekalniê 2D i siedzielimy w niej prawie dwie godziny czekaj¹c na nasz poci¹g o numerze Z22 odje¿d¿aj¹cy z Szanghaju do Pekinu o godz. 19.38.
Na dworcu, jak zwykle, tysi¹ce Chiñczyków. Wraz z nami oczekuje na poci¹g
kilku bia³ych. Nudne jest takie czekanie i
nic nie robienie. Przygl¹danie siê ludziom
te¿ staje siê powoli nudne.
Na szczêcie tajfun nie dotar³ jeszcze
do Szanghaju, chocia¿ do ostatniej chwili
nie by³em pewien czy poci¹g odjedzie.
W tym miejscu warto przytoczyæ ciekaw¹ legendê chiñsk¹ o powodzi.
W Chinach, w ka¿dej rodzinie, w ka¿dej zagrodzie, wszyscy znaj¹ opowiadanie o walce wielkiego Yu z powodzi¹. Gun,
ojciec wielkiego Yu jest tak¿e bohaterem
walcz¹cym z powodzi¹ i s³u¿¹cym dobrobytowi ludzi.
W staro¿ytnoci w Chinach przybór
wody powodowa³ powodzie. Klêska powodzi trwa³a 22 lata. Na ziemiach wszêdzie by³a woda, ludzie nie mieli ani zbo¿a, ani domów, pojawi³y siê liczne demony i z³e duchy oraz drapie¿ne zwierzêta i
ptaki. Liczba ludnoci szybko siê zmniejsza³a. Cesarz Yao by³ bardzo tym zmartwiony i zwo³a³ konferencjê z udzia³em
naczelników wszystkich plemion i rodów.
Wszyscy wybrali Guna do wziêcia odpowiedzialnoci za walkê z powodzi¹.
Gun odpowiedzialnoæ tê przyj¹³.
Myla³ on, ¿e wsie bêd¹ bezpieczne przed
powodzi¹ tylko wtedy, jeli zostan¹ otoczone wysokimi tamami ochronnymi. Jednak
nie wiedzia³ gdzie znaleæ tak ogromn¹
iloæ ziemi i kamieni. Jeden ze wiêtych
¿ó³wi wyszed³ z wody i powiedzia³ Gunowi: W niebie jest skarb Xi¿an  rosn¹ca
gleba. Jeli odnajdziesz Xi¿an i po³o¿ysz
go na ziemi, gleba natychmiast i szybko
zacznie rosn¹æ i stanie siê górami i tamami. Uradowany Gun po¿egna³ siê ze
wiêtym ¿ó³wiem i uda³ siê na górê Kunlun na Zachodzie, gdzie znajdowa³ siê tym-

czasowy pa³ac cesarza niebiañskiego. Gun bi³ tê górê jednym uderzeniem siekiery i
b³aga³ niebiañskiego cesarza o danie mu tam ukszta³ci³ siê prze³om górski LomeXi¿an, celem uratowania ludzi, ale niebiañski nxia. W dolnym dorzeczu ¯ó³tej Rzeki,
cesarz odmówi³ jego probie. Gun z rezy- Yu rozbi³ górê jednym uderzeniem siegnacj¹ Xi¿an ukrad³. Po powrocie na kiery w kilku miejscach i pojawia³ siê tam
Wschód Gun natychmiast po³o¿y³ go do prze³om Sanmenxia  o trzech bramach.
wody i wiêta gleba natychmiast zaczê³a Zarówno prze³om Lomenxia jak i prze³om
rosn¹æ. Jak poziom wody wzrasta³ o je- Samenxia s¹ znane z wartkiego przep³yden metr, Xi¿an wzrasta³ o jeden metr tak¿e, wu wody na Rzece ¯ó³tej.
Yu wszystko podporz¹dkowa³ interejak poziom wody wzrasta³ o 10 metrów,
to Xi¿an tak¿e wzrasta³ o 10 metrów. som ogó³u. Ca³ym sercem i ca³¹ dusz¹
Wszystkie wsie by³y otoczone wysokimi zabra³ siê do walki z powodzi¹. W czwartamami ochronnymi i by³y bezpieczne. tym dniu po swoim lubie opuci³ swoj¹
Ludzie radonie piewali, tañczyli i spo- ¿on¹, aby na czele ludzi okie³znaæ rzeki.
W ci¹gu 13 lat trzy razy przechodzi³ przez
kojnie pracowali na polach.
Niebiañski cesarz dowiedzia³ siê, ¿e bramê rodzinnego miasta, ale ani razu nie
Gun ukrad³ wiêt¹ glebê Xi¿an i wys³a³ wszed³ do swojego domu. Po osi¹gniêboskich ¿o³nierzy i genera³ów do jej od- ciu sukcesu i wygraniu walki, wody wszystzyskania. Bez gleby Xi¿an przybór wody kich rzek zosta³y doprowadzone do mosta³ siê jeszcze powa¿niejszy i groniej- rza. Yu po³o¿y³ ogromne zas³ugi i cieszy³
szy, wielu ludzi siê potopi³o. Cesarz You siê ogromnym szacunkiem i poparciem
bardzo siê rozgniewa³ i powiedzia³: Gun wród ludzi. Ludzie z szacunkiem nazywalczy z powodzi¹ tylko metod¹ zatka- wali go Da Yu  Wielkim Yu. Kiedy stania wody, a gdy j¹ odetka, klêska jest ry cesarz Shun podpisa³ akt abdykacji,
jeszcze powa¿niejsza. Przez 9 lat nie wy- Wielki Yu sta³ siê nowym cesarzem.
Walka Guna i Yu z powodzi¹ odzwiergra³ on walki z powodzi¹ i dlatego nale¿y
ukaraæ go mierci¹. Cesarz Yao trzyma³ ciedla³a silne d¹¿enie staro¿ytnych ChiñGuna w wiêzieniu na górze Yushan przez czyków do pokonania klêsk ¿ywio³owych.
Metoda po³¹czenia zatkania wody z jej
3 lata, po których go zabi³.
20 lat póniej, cesarz Yao zrzek³ siê odp³ywem w walce z powodzi¹ jest kryszw³adzy i przekaza³ j¹ Shunowi. Cesarz Shun ta³em m¹droci Chiñczyków.
W koñcu poci¹g podjecha³, t³um ruwys³a³ syna Guna  Yu do kontynuowania walki z powodzi¹. Niebiañski cesarz szy³ i zajmowa³ miejsca. Odjechalimy punktak¿e da³ Yu wiêt¹ glebê Xi¿an. Na po- tualnie. Jedziemy w I klasie, ale nie dlatecz¹tku Yu, tak jak jego ojciec Gun, zbu- go, ¿e staæ nas na taki luksus, tylko nie
dowa³ wysokie tamy, ale zatkniête wody by³o innych biletów. Jest bardzo wygodnie,
by³y silniejsze. Poprzez wiele klêsk Yu wresz- czysto, bia³e nawleczki na poduszce i kocu,
cie zda³ sobie sprawê z tego, ¿e zatkanie jednorazowe kapcie, termos z wrz¹tkiem,
wody nie jest jedyn¹ metod¹. Z równo- kosz na mieci (zaskoczenie), czysta i ³adna
czesnym zatkaniem wody nale¿y dopro- toaleta.
C.d.n.
wadziæ wodê do morza.
Yu przeszed³ wszystkie
tereny, a za nim szed³
wiêty ¿ó³w, który nióJadê I klas¹.
s³ Xi¿an. Kiedy Yu znalaz³ miejsca, gdzie rzeba terenu by³a niska, tam
sk³ada³ wiêt¹ glebê Xi¿an. Jednoczenie rozkaza³ on wiêtym smokom do kopania sztucznych dróg wodnych, aby
doprowadziæ wodê do
morza. Góra Lonmen sta³a na przeszkodzie przep³ywu wody ¯ó³tej Rzeki
 Rzeki Huanhe. Yu roz-
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* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V30509
V33707
(V37703)

Krupin 14A

KREDYTY, ODSZKODOWANIA,
T£UMACZENIA
tel. (087) 520-01-89; 0-601-943-967
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

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

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 0-503-804-741
V37723
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12615
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V30519
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V33717
* czêci u¿ywane, tel. 0-503-804-741, 0-512-217-654
V37713
* Opel Combo, 1,4B+gaz, 1996, zadbany, 28.000 kilometrów,
4000 z³otych, tel. 0-604-193-413
L6205
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 0-503-019-417
V41311
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 0-508-097-660
V41121

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V30819
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V38902
* Biuro turystyczne Sambia, wycieczki na Litwê 4 x tygodniowo, 0-87-520-16-44, infolinia 0-783-738-138
V34306
www.cooltura.xwp.pl
0-604-058-648
V39702

Club CoolTura

* Hotel Mazury, Willa Eden, wesela, przyjêcia, stypy,
tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V39602
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78

V34605

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
(V37604)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

PUB PIWNICA

(V39502)

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

* zespó³ Zbyszek Sieñczuk One Band, tel. 0-666-706-100

K13302

US£UGI
* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V32208

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

D@RKOMP

L6903
L6603
V2530

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.

V33407

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 0-502-954-863 L10302
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V30419
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V37104
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V32907
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L5307
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K10709
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

V33507

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V30609
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L10202
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
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V31808
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564; 0-728-208-754.
V34206
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087) 52029-23
V36405
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V30809
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedsiêbiorców i firm, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V31209
(V32108)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

V36305

(V31708)

SERWIS OGUMIENIA

L6702

(V41301)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

ul. Kolejowa 31

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

Ka¿da sobota od 1000 do 1500
Rejestracja: 0-501-267-347

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

(V34406)

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

Agencja Kredytowa KORZYCIK

(V41401)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K12505

(V36205)

AUTO-MOTO

V41211

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V39002

US£UGI

#
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(V41001)

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
V36525

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K729)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V37605
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V34516
* sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 0-513-035-033
V29910
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L6005
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K12815
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K13022
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L10102

(V4101)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
Filia Baka³arzewo, tel. (087) 569 10 21
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
0-508-097-660
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

(K13104)

(V37004)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L6503
* znaleziono klucze domowe, przed zak³adem pogrzebowym na
ul. S³owiañskiej. Prawdopodobnie zgubi³ je w³aciciel czerwonego Forda. Do odebrania w zak³adzie pogrzebowym Eden.

PRACA

(L10402)

SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V36515
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V32118
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V34526
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K12107
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V39102
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V39112
* gara¿ blaszak, aleje Lipowe, bezporedni wyjazd na ulicê,
tel. 0-506-675-603
L6803
Notebooki od 1299z³, w zestawie
torba i mysz. Komputer od 899z³,
w zestawie mysz+klawiatura, monitor FULL HD 24" za
899z³. SPRAWD NAS! Tel. (087) 520 05 15.
(V30409)
* Lenarty, mieszkanie 60,8 m. kw., dwa gara¿e, dzia³ka, 95
tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K13204
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L10701
* mieszkania: wiêtajno, Olecko: Kolejowa, Armii Krajowej,
Zyndrama, tel. 0-510-189-301
V39122
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L6304
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V41111
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V30829
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V41221
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 0-506-675-603 L6703
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V41011
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

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

KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 0-602-235-182
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

PRACA c.d.
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V41411
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L6404

V41241
V41231

(V12905)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K829
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V37823
WYNAJEM
* lokal 60 m.kw., 120 m.kw., I piêtro, centrum, tel. 0-885-441703
L5905
* lokale do wynajêcia, 30, 80 m.kw., tel. 0-609-738-148 V39402
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 0-604-557-693
V41611
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V34536
* poszukujê gara¿u, centrum, tel. 0-793-742-968
V37813
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L6602
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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.
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY. NOWOÆ:
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PE£NE.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

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

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

(V29710)

Rys. Marek Pacyñski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

L

Jerzy Miliszewski

Olecko, Aleje Lipowe 3

Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600

B. Bo³tryka.
Rozpoczêcie kursu
tel. 520-23-36

(V38003)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA

Co z opalaniem?

Jeszcze niedawno warstwa ozonu w atmosferze stanowi³a rodzaj zapory dla szkodliwych promieni ultrafioletowych. Dzisiaj wiemy, ¿e ten parasol jest niestety dziurawy. S³oñce znajduje siê
w odleg³oci 150 milionów kilometrów od Ziemi, a jego wiat³o
dociera do nas w oko³o 8 minut. Promienie ultrafioletowe
uczeni podzielili na: UVC, UVB i UVA. Najkrótsze i najgroniejsze s¹ promienie UVC. Do niedawna nie dociera³y one
do nas w ogóle  poch³ania³ je ozon. Promienie te s¹ bardzo szkodliwe nie tylko dla skóry cz³owieka, ale równie¿ i
jego wzroku. Mog¹ powodowaæ zapalenie spojówek, a nawet zaæmê.
Promienie UVB lekarze uznali za najbardziej rakotwórcze, gdy¿ uszkadzaj¹c j¹dra komórkowe doprowadzaj¹ w
nich do zmian degeneruj¹cych. S¹ przyczyn¹ rogowaceñ
s³onecznych skóry i zmian starczych. Najmniej szkodliwe
s¹ promienie UVA, które opalaj¹c nie powoduj¹ oparzeñ.
Potêguj¹ jednak niestety te zmiany, które zosta³y spowodowane promieniami UVB.

Opalajmy siê wiêc niezwykle rozs¹dnie!
Wieczorem zaleca siê s³uchanie muzyki przy ³agodnym
wietle oraz niezbyt mêcz¹c¹ lekturê.

Jak zapobiegaæ powstawaniu pêcherzy?
Nigdy nie wybieraj siê w podró¿ z jedn¹ par¹ butów.
Nawet te wypróbowane potrafi¹ sp³ataæ niemi³ego figla.

Morele w domowej apteczce

Dla rekonwalescentów: morele zanurzyæ na minutê we
wrz¹tku. Rozdrobniony mi¹¿sz wymieszaæ z 2 ³y¿kami miodu
i sokiem z grejpfruta.

Pomidory w apteczce

Na zwiêkszenie wydzielania moczu: sok z pomidorów, po³¹czony z sokiem z pietruszki, przyprawiæ sosem sojowym i
wypijaæ kieliszek przed posi³kami 3 razy dziennie. Po 2 tygodniach przerwaæ kuracjê.

%
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

4 sierpnia
Alfredy, Dominiki, Franciszki, Marii,
Ostromi³y, Pêcis³awy
Alfreda, Arystarcha, Dominika, Franciszka,
Jana, Ostromira, Pêcis³awa, Pêkos³awa,
Prokopa, Protazego, Rainera, Rajnarda,
Rajnera
5 sierpnia
Karoliny, Kary, Marii, Normy, Stanis³awy
Abla, Eligiusza, Emila, Karola, Mariana,
Oswalda, Stanis³awa, Sykstusa, Wenancjusza, Wirgiliusza, Wirginiusza
6 sierpnia
Berty, Oktawii, S³awy, Wincenty
Agapita, Dominika, Jakuba, Januarego,
Nas³awa, Niegos³awa, Oktawiana, Stefana,
Sykstusa, Wincentego
7 sierpnia
Alberty, Donaty, Doris, Doroty, Dory,
Klaudii, Licynii, Olechy

Alberta, Dobiemierza, Donata, Edmunda, Kajetana, Konrada, Licyniusza, Olecha, Rajmunda, Seweryna, Sykstusa
8 sierpnia
Carmen, Doroty, Izy, Seweryny, Wirginii
Cypriana, Cyriaka, Dominika, Emila, Emiliana, Niegos³awa, Niezamys³a, Rajmunda, Sewera, Seweryna, Sylwiusza, Wirginiusza
9 sierpnia
Edyty, Ireny, Klary, Klarysy, Rozyny
Jana, Juliana, Mi³orada, Niezamyla,
Rolanda, Romana, Romualda, Ryszarda
10 sierpnia
Amadei, Asterii, Bianki, Bogny, Filomeny,
Laury
Amadeusza, Bernarda, Bogdana, Bohdana, Borysa, Hugona, Laurencjusza, Laurentego, Wawrzyñca, Wierzchos³awa

SCRABBLE

Alfredowi spó³kê. Gra zmieni³a nazwê na
Criss cross words. Szeæ lat póniej, kiedy
Brunot zmieni³ nazwê gry na Scrabbie
(nazwa ta jest zastrze¿ona) do amerykañskich sklepów z zabawkami trafi³y setki
tysiêcy kompletów tej gry.

Nasz przepis
Marynata
do kotletów cielêcych

1/2 szklanki oleju, 1,5 ³y¿ki skórki
pomarañczowej, 6 ³y¿ek soku pomarañczowego, 2 posiekane str¹czki
czuszki.
Miêso nacieramy na kilka godzin
(co najmniej 2) przed sma¿eniem lub
grilowaniem.

Trochê o berecie

Beret  okr¹g³a, p³aska, wykonana z
cienkiego sukna lub p³ótna czapka 
pochodzi z W³och. W XV wieku beret
zosta³ przekszta³cony w miêkk¹ czapkê
bez ronda i daszka. By³ strojem uczonych i artystów. W XVI i XVII wieku
noszono berety aksamitne i jedwabne,
kszta³tem zbli¿one do kapelusza, haftowane, obszywane klejnotami lub zdobione
strusimi piórami.

Mas³o

Aby mas³o zmiêk³o, przykrywamy je
na kilka minut metalow¹ misk¹, op³ukan¹ wczeniej gor¹c¹ wod¹.



Uznaje siê, i¿ wynalazc¹ tej najpopularniejszej gry, polegaj¹cej na uk³adaniu
liter w s³owa, jest bezrobotny architekt
amerykañski Alfred Butts. Kiedy wpad³o mu w rêce opowiadanie Edgara Allana Poe Z³oty ¿uk, którego fabu³a opiera
siê na poszukiwaniach pewnego ukrytego skarbu. Bohater musia³ z³amaæ szyfr,
w którym literom alfabetu odpowiada³y
znaki. Poe pisa³: W jêzyku angielskim
spotyka siê najczêciej g³oskê e. Po niej
nastêpuj¹ z kolei litery: a, o, i, d, h, n, r,
s, t, u, y, c, f, g, l, m, w, b, k, p, q, x, z.
To nasunê³o Alfredowi pomys³ opracowania gry jêzykowej opartej na najczêciej u¿ywanych literach.
Swój wynalazek w 1933 roku Butts
nazwa³ Lexiko. Jednak ¿aden powa¿ny
producent gier nie by³ zainteresowany
jego promocj¹. Alfred zacz¹³ zatem dzia³aæ na w³asn¹ rêkê. Przez miesi¹c uda³o
mu siê sprzedaæ zaledwie dwa komplety. Ale w roku 1947 urzêdnik pañstwowy James Brunot zagra³ w Lexiko ze swoj¹
¿on¹. Zaskoczony, ¿e gra ta nie jest produkowana na skalê masow¹, zaproponowa³

F kupiê

Rozs¹dny m¹¿, jak marynarz podczas
burzy, zwija ¿agle, czeka, ¿ywi nadziejê,
a sztormy nie przeszkadzaj¹ mu kochaæ morza.
André Maurois
Gdy kochamy, zawsze zaczynamy od
oszukiwania samego siebie, a koñczymy na oszukiwaniu innych. A wiat
nazywa to romansem. Oscar Wilde

PRZYS£OWIA
 Gdy z pocz¹tku sierpnia spieka, tedy
d³ugo zima bêdzie.
 Sierpieñ, ten spoczynku nie chce daæ,
bo ka¿e oraæ i siaæ.
 Jak d³ugo w sierpniu wiatr wieje, tak
d³ugo miej siedlaczku, o ¿niwach
nadziejê.
 Subtelnoæ ukryta w g³êbi serca 
to wiat³o schowane w garnku. (abisyñskie)
 Kto lubi miód, nie powinien baæ siê
pszczó³. (afrykañskie)
 Tam gdzie jest wola, tam i sposób.
(angielskie)

£adniejsza cera

W kosmetyce u¿ywa siê soku z pomidora do poprawy wygl¹du cery. Umyt¹
dobrze twarz smaruje siê na noc sokiem
i pozwala zaschn¹æ. Rano zmywa siê ciep³¹ wod¹. Systematyczne codzienne zabiegi smarowania sokiem sprawiaj¹, ¿e cera
staje siê bia³a, g³adka i miêkka. Smaruje
siê tak¿e sokiem (mo¿na u¿ywaæ przekrojonego kawa³ka owocu) miejsca pora¿one tr¹dzikiem. Nastêpnego dnia u¿ywa
siê zmia¿d¿onych lici szczawiu.

Nokia

Nazwa telefonów komórkowych Nokia pochodzi od nazwy miejscowoci w
po³udniowej Finlandii.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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Pierwszy pacjent rozpocz¹³ leczenie dializ¹ otrzewnow¹ w Miêdzynarodowym
Centrum Dializ w E³ku
Pierwszy
pacjent rozpocz¹³ leczenie dializ¹ otrzewnow¹
w Miêdzynarodowym Centrum Dializ
koncernu Euromedic w E³ku. Nowoczesna Stacja Dializ istnieje od piêciu lat,
przeprowadza ponad 1100 zabiegów
hemodializy miesiêcznie dla 86 pacjentów, a od dzi zacznie równie¿
leczyæ metod¹ dializy otrzewnowej.
Dziêki alternatywnej metodzie
MCD E³k sta³ siê pe³noprofilowym
orodkiem zapewniaj¹cym kompleksow¹ opiekê nad pacjentami ze
schy³kowa niewydolnocia nerek
oferuj¹cym wybór optymalnej terapii. Dbaj¹c o wysoki standard
us³ug medycznych, Centrum Dializ w E³ku regularnie przeprowadza
badania maj¹ce na celu kwalifikacjê pacjentów do przeszczepu nerki.
Dializa otrzewnowa jest metod¹ która zdecydowanie podnosi
jakoæ ¿ycia pacjentów. Zabieg
polega na usuwaniu z organizmu toksyn, nadmiaru wody i elektrolitów, poprzez b³onê otrzewnow¹. P³yn dializacyjny
jest wpuszczany przez specjalny cewnik
do jamy brzusznej. Szkodliwe substancje oraz nadmiar wody przechodzi przez
b³onê otrzewnow¹ do p³ynu dializacyjnego, który jest nastêpnie wypuszczany przez cewnik. Pacjent mo¿e dostoso-

lizy, gdy¿ mog¹ wykonywaæ j¹ sami w
domu. I co równie wa¿ne, dializa otrzewnowa jest mniej obci¹¿aj¹ca dla uk³adu
sercowo-naczyniowego, spowalnia progresjê niewydolnoci nerek, oraz zmniejsza
dolegliwoci skórne. Ponadto, dializowani
tak¹ metod¹ chorzy, nie musz¹ przestrzegaæ równie rygorystycznej diety, jak osoby
hemodializowane.

Dziêki uruchomieniu poradni dializ
otrzewnowych pacjenci, którzy kwalifikuj¹ siê do leczenia t¹ metod¹ nie bêd¹
musieli doje¿d¿aæ ponad 100 km do placówek w Bia³ymstoku lub Olsztynie. Poniewa¿ posiadamy kontrakt z NFZ, wszystkie zabiegi wykonywane w naszej placówce s¹ dla pacjentów bezp³atne. 
powiedzia³ Krzysztof Blusiewicz, Ordynator Centrum Dializ w E³ku.
Dializa otrzewnowa, choæ przeprowadzana w domu wymaga regularnych kontroli u lekarza prowadz¹cego a tak¿e
wykonywania niezbêdnych badañ.
Pacjenci musz¹ przychodziæ na kontrolê raz na pó³tora miesi¹ca.
Euromedic International dzia³a od 1991r. jako dostawca najwy¿szej jakoci us³ug w diagnostyce obrazowej, diagnostyce laboratoryjnej, radioterapii i w dializach. W Polsce jest jednym z liderów w swojej bran¿y. Oprócz
Polski firma dzia³a w 14 krajach
Europy: we W³oszech, na Wêgrzech, w Portugalii, Grecji, Turcji, Chorwacji, Bu³garii, Rosji, Rumunii, Boni i Hercegowinie, Czechach, Irlandii, Wielkiej Brytanii
oraz Szwajcarii. We wszystkich krajach cile wspó³pracuje z rz¹dami, instytucjami pañstwowymi, funduszami
ubezpieczeniowymi dzia³aj¹cymi w sferze ochrony zdrowia. Obecnie, Euromedic International prowadzi 199 centrów
medycznych (100 diagnostycznych, 65
stacji dializ, 32 laboratoria medyczne oraz
2 centra radioterapii).
Monika ¯yburtowicz
www.euromedic.pl

ekspresjê plastyczn¹ Julitê Koz³owsk¹ i
Hannê Koz³owsk¹. Dodatkowe wyró¿nienie za wyj¹tkowe opracowanie graficzne przyznano Weronice Nieszczerzew-

skiej oraz Hubertowi Jachimskiemu. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i ¿yczymy twórczych sukcesów w
przysz³oci.

waæ wymianê p³ynów do swojego indywidualnego planu dnia. Taka metoda
leczenia nerkozastêpczego umo¿liwia prowadzenie aktywnego trybu ¿ycia i podjêcie normalnej pracy. Pacjenci nie musz¹ trzy razy w tygodniu przyje¿d¿aæ na
trwaj¹cy prawie piêæ godzin zabieg dia-

Moja pierwsza
ksi¹¿ka

W dniu 27 lipca 2009 roku zosta³ rozstrzygniêty konkurs plastyczno-literacki Moja pierwsza ksi¹¿ka organizowany przez Miejsko-Powiatow¹ Bibliotekê
Publiczn¹ w Olecku oraz Warmiñsko-Mazursk¹ Bibliotekê pedagogiczn¹ w
Olecku.
Prace oceni³a Komisja w sk³adzie:
1. Agnieszka Kopycka
2. El¿bieta Rowiñska
3. Tadeusz Gut
Komisja dokona³a przegl¹du prac i
przyzna³a nastêpuj¹ce miejsca:
1. Agata Julia Prosiñska
2. Paula Guziejko
Weronika Nieszczerzewska
3. Hubert Jachimowski
Komisja postanowi³a tak¿e wyró¿niæ
za mia³e podjêcie próby pisarskiej oraz

'
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Olecki Otwarty Maraton P³ywacki

PI£KA NO¯NA
KOMUNIKAT KOÑCOWY

KOMUNIKAT KOÑCOWY
XVII OLECKIEGO OTWARTEGO MARATONU P£YWACKIEGO

Z MINI TURNIEJU PI£KI NO¯NEJ
Olecko 29.07.09 r.

Pla¿a Miejska w Olecku - 25.07.2009r.

Maraton rozegrany zosta³ na jeziorze Olecko Wielkie. D³ugoæ maratonu wynosi³a, jak co roku - 4,5 km. Temperatura wody + 220C. Temperatura powietrza + 190C.
Do maratonu zg³osi³o siê 12 osób (w tym jedna kobieta i dwie osoby niepe³nosprawne) i wszyscy ukoñczyli zawody.
Sêdzia g³ówny  Józef Wasilewski, sêdzia techniczny - Jerzy Sulima, spiker
 Dariusz Karniej, asekuracja zawodników  ratownicy WOPR Olecko.
WYNIKI KOÑCOWE
1. Pawe³ Pulwin
92
Bia³ystok Olimpia Poznañ
59,33
2. Pawe³ Ha³aczkiewicz 93
Pu³awy
Wis³a Pu³awy
1:04,21
3. Mateusz Berezecki
95
Suwa³ki
Olimpijczyk Suwa³ki
1:07,12
4. Pawe³ Szczuka
92
E³k
1:09,08
5. Juliusz Niewiñski
95
Bia³ystok WOPR Olecko
1:17,55
6. Adam Zalewski
90
Suwa³ki
Olimpijczyk Suwa³ki
1:22,28
7. Zbigniew Sajkiewicz 57
Warszawa ZZ ZZPC KGP W-wa
1:23,00
8. Anna Godziejewska 67
Olsztyn
Kormoran Olsztyn
1:27,58
9. Dawid Ko³osza
94
Go³dap
1:37,45
10. Jerzy Neumann
44
Poznañ
SSI Start Poznañ
1:43,37
11. Robert Markowski
77
Olecko
1:52,25
12. Zbigniew Biel
5
Warszawa
2:07,20
Zwyciêzca otrzyma³ ³ód wios³ow¹ ufundowan¹ przez Stoczniê Jachtow¹ ,,DELPHIA YACHTS OLECKO P.P. Wojciecha i Piotra Kotów.
Nagrody otrzymali: trzech pierwszych, dwaj uczestnicz¹cy niepe³nosprawni: Zbigniew
Sajkiewicz i Jerzy Neumann, najlepsza kobieta : Anna Godziejewska, najm³odszy:
Juliusz Niewiñski, najstarszy: Jerzy Nemann, najlepszy olecczanin: Robert Markowski. Wy¿ej wymienieni otrzymali pami¹tkowe statuetki, ufundowane przez przewodnicz¹c¹
POSS pani¹ Reginê Jakubowsk¹. Ponadto najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urz¹d Miasta w Olecku i OTSS. Wszyscy uczestnicy otrzymali równie¿
nagrody od firmy ,,CEZEX w Markach oraz pami¹tkowe dyplomy.
OTWARTY TURNIEJ
PI£KI NO¯NEJ DLA DZIECI
29.07.2009 boisko Orlik 2012 w Olecku.
Organizator MOSiR Olecko, sêdzia  Dariusz
Karniej.
W turnieju wystartowa³y tylko 2 zespo³y. Wynik
 Lech Poznañ - F.C Marudy
5 : 1.
Sk³ady obu zespo³ów:
1. Lech Poznañ: Dawid S³abiñski, Jakub Mi³owicki, S³abiñski Patryk, Tomek Jachimowicz, Kuba
Koz³owski.
2. F.C Marudy: Marcel Szupieñko, Olek Wester,
Patryk Baranowski, Kamil Merda, Czarek Wester.
Poza tym zosta³ rozegrany turniej rzutów karnych, w którym startowa³o 6 uczestników. Wygranym okaza³ siê Jakub Mi³owicki z dorobkiem
3 bramek.
Obydwa zespo³y oraz najlepszy strzelec rzutów karnych otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 12 m³odych pi³karzy.

Miejsce: boisko Orlik 2012, organizator:
MOSiR Olecko.
Do turnieju zg³osi³o siê osiem zespo³ów, które zosta³y podzielone na dwie
grupy, a nastêpnie po dwie najlepsze
dru¿yny z ka¿dej grupy awansowa³y do
pó³fina³ów. Turniej grano w sk³adach 6osobowych (piêciu +bramkarz). Wszystkie
mecze sêdziowa³ Dariusz Karniej z MOSiR Olecko.
Koñcowa kolejnoæ:
1. Belzebuby ( kap. Kamil Pratko )
2. Unia Niedwiedzko-Olecka (kap. Piotr
Matwiejczyk)
3. K¹sacze (kap. Marcin Walu)
4. Ale Jazz (kap. Dawid Szusta)
5-6. Weterani (kap. Jacek Matwiejczyk)
Be³ciki Radzia (kap. Rados³aw Koz³owski)
7-8. Pancerfausty(kap. Micha³ Grudziñski)
F.C. Niemsty (kap. Dawid Szulc)
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny: Kamil
Pratko (kap.), Rafal Rant, Pawe³ Duchnowski, £ukasz Ja³owski, Krzysztof Czuper,
Grzegorz Bomber, Karol Talipski.
Zwyciêzcy otrzymali puchar, a pierwsze
trzy dru¿yny pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
60 zawodników.

OTWARTY II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SIATKÓWKI PLA¯OWEJ
O PUCHAR BURMISTRZA OLECKA
26.07.2009 r., boisko siatkówki pla¿owej MOSiR. Organizator MOSiR
Olecko i Burmistrz Miasta Olecka
Wac³aw Olszewski, sêdzia: Pawe³ Czajkowski, Karolina Mo¿ejewska, Zbigniew Mo¿ejewski, spiker zawodów:
Dariusz Karniej.
Do zawodów zg³osi³y siê 23 pary
z ca³ej Polski. Turniej rozegrano systemem brazylijskim (tabela na 24 zespo³y), do fazy pó³fina³owej grano
jednego seta do 21 pkt, a pó³fina³y,
mecz o 3. miejsce i fina³ grano po
dwa zwyciêskie sety do 15 pkt.
Koñcowa kolejnoæ:
1. Pawe³ Kroll / Rafa³ Szopiñski
(Bydgoszcz)
2. Szymon Wrzyszcz / Waldemar
wirydowicz (Olecko)

3. S³awomir Typa / Andrzej Paszkowski
(Go³dap)
4. Mariusz Szlejter / £ukasz Augustynowicz (Gi¿ycko)
5., 6. Piotr Zawistowski / Daniel Jaroszewicz (E³k)
Rados³aw Urbaniak / Tomasz Tomaszewski (Bydgoszcz)
7., 8. Grzegorz Pietkiewicz / Artur Jacyszyn (Olsztyn)
Kamil Brachowski / Krzysztof Kapeliñski (Sêpólno Krajeñskie)
Pierwsze trzy zespo³y otrzyma³y
puchary i pami¹tkowe dyplomy. Pierwszych osiem par turnieju otrzyma³o
nagrody pieniê¿ne ufundowane przez
Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 46. zawodników.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 366

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa! To znaczy witam
Panie i witam Panów oraz inne osoby.
Minê³o kolejne siedem dni i jako ich
nie ¿al. By³o i nie wróci... To se ne wrati. By³o fajnie i ju¿. Za nami kolejny, to
jest szesnasty, Przystanek Olecko. Wielu ludzi siê niele bawi³o. By³y fajne koncerty. Widzia³em i s³ysza³em. Osobicie
nawet nie musia³em byæ na wiêkszoci z
nich, bo dociera³y do mnie nawet przez
zamkniête okna. Zabawne jest prze¿ywaæ dr¿enie szyb w strefie, gdzie nie
wystêpuj¹ du¿e wstrz¹sy sejsmiczne. W
sumie by³o fajnie i weso³o. Za kilkanacie dni kolejna impreza i jest OK.
A co w polityce? Wiadomo, ¿e wakacje to sezon ogórkowy. To znaczy taki,
¿e mamy wiêcej pompowanych sensacji ni¿ tych prawdziwych. Ze wiata
przysz³a bardzo zaskakuj¹ca wiadomoæ.
Premier Putin osi¹gn¹³ dno. Powa¿nie i
bez przenoni... Facet by³ na samym dnie!
Co prawda tylko przez kilkadziesi¹t minut, ale siê liczy. Osi¹gn¹³ dno Bajka³u
w specjalnym batyskafie. Dlaczego to
zrobi³? Bo ekolodzy rozdmuchali informacjê, ¿e zak³ady produkcyjne po³o¿ne
wokó³ tego najg³êbszego jeziora na wiecie
zatruwaj¹ i zanieczyszczaj¹ wody. Premier Putin osobicie spuci³ siê na dno
Bajka³u i z tego dna owiadczy³, ¿e jest
czysto... I wszystko jest w porz¹dku.
Gospodarz swoim okiem rzuci³ na gospodarstwo, oceni³ i wyda³ werdykt. Jak w
czytankach o Stalinie. Gdzie siê tylko
pojawia, to od razu dziej¹ siê cuda: zaczynaj¹ wyp³acaæ zaleg³e p³ace, pojawia
siê praca, obni¿aj¹ ceny w sklepach, lu-

dzie chodz¹ umiechniêci i zadowoleni.
Czemu Stalin, a nie Lenin? Bo tylko za
czasów Stalina funkcjonowa³a legenda,
jakie cuda on czyni³. Lenin by³ tylko
prorokiem zapowiadaj¹cym Mesjasza.
Teraz przyszed³ na ich miejsce Putin i w
Rosji dziej¹ siê cuda dzieñ po dniu. Na
ca³ym wiecie Putin ma swoich naladowców, a raczej braci. Ma takiego cudotwórcê Wenezuela w osobie Chaweza i ma takiego ojca Iran. Jest te¿ wielu mniejszych.
Naszemu narodowemu cudotwórcy
jednak koñczy siê gwarancja na cuda.
Jak na z³oæ w tym marszu cudów trafilimy w oko cyklonu wiatowego kryzysu. Co prawda za pomoc¹ szamana od
finansów próbowano zaklinaæ rzeczywistoæ i przekonaæ nas do jakiej wyspy
szczêliwoci na oceanie burz. Przypomnia³ mi siê film Eryk Wiking, gdzie
istnieje wyspa szczêliwoci, a mieszkañcy
nie wierz¹, ¿e ona zatonie i to w momencie, gdy woda siêga im do piersi. Nawet
ton¹c, nie wierzyli, ¿e nadchodzi koniec.
Podobny manewr chcia³ zastosowaæ minister Rostkowski. Przez wiele miesiêcy
próbowa³ nas oczarowaæ wizjami spokoju
i braku powodów do zmartwieñ. Byæ mo¿e
mia³a to byæ zbiorowa hipnoza. Kto jednak
pope³ni³ pomy³kê. Zamiast ekonomisty
trzeba by³o zatrudniæ Kaszpirowskiego,
który wróci³ do mediów. Pewnie Kaszpirowski ³atwiej by sobie poradzi³ z przekonaniem ludzi do tego, ¿e wsio w pariadkie. A tak siê nie uda³o, bo ju¿ dawno
odeszlimy od PRL-owskiego sposobu
propagandy sukcesu. Ci, co pamiêtaj¹,
przypominaj¹ sobie, ¿e nasz kraj odnosi³ sukcesy gospodarcze, gdy na pó³kach

sklepowych prawie nic nie by³o, a reszta by³a reglamentowana na kartki i talony. Stosowanie takiej propagandy w obecnych czasach? Ministrowi finansów pomyli³y siê epoki i ludzie. No có¿, manewr z wyborów dwa lata temu nie uda³
siê powtórnie. Przekonywanie ludzi, ¿e
s¹ inteligentni i jednoczesne robienie ich
w konia to z³a metoda. St¹d te¿, chyba,
brak umiechu na twarzy Premiera. Umiech
znikn¹³ wraz z potrzeb¹ mówienia prawdy o rzeczywistoci, a czarowanie trzeba by³o pozostawiæ ¿onie. Wiara w najlepszy rz¹d i spokojne rz¹dy zaczyna siê chwiaæ. Gmach stawiany na fundamencie z rzeb lodowych, piêknie rzebionych i lni¹cych, to z³y przyk³ad budowania trwa³ych wartoci. Niechwiej¹ca siê koalicja opiera siê o konflikty,
których ju¿ nie sposób t³umaczyæ krotochwilami pos³a ¯elichowskiego.
Dzi rz¹dz¹ca partia, ustami swoich
liderów krzyczy o odpolitycznieniu wielu instytucji i inicjatyw. Na czym polega
to odpolitycznienie? Proste... Brak konfliktu politycznego w takich miejscach
ma zapewniæ tylko obecnoæ ludzi zwi¹zanych z PO. Z tak¹ inicjatyw¹ wylecia³ parê dni temu prof. Bartoszewski.
Na pierwszy ogieñ mia³aby pójæ najlepsza placówka muzealna ostatnich lat:
Muzeum Powstania Warszawskiego... Cierñ
w oku pani Prezydent Warszawy i wielu
polityków z PO. Odpolitycznienie, czyli
przejêcie pod skrzyd³a jednej partii tu
stale ponosi klêskê.
Do poczytania za tydzieñ... A WAKACJE nadal trwaj¹.
PAC

