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Konkurs Pasjonat Przypisanych
Pó³nocy 2009  og³oszony!
We rodê 15 lipca Zarz¹d Stowarzyszenia w obecnoci cz³onków Komisji Rewizyjnej powo³a³ Kapitu³ê Konkursu oraz
okreli³ termin zg³oszeñ kandydatów do
honorowego tytu³u Pasjonat Przypisanych Pó³nocy 2009.
Przypominamy, ¿e zg³oszenia mo¿na
dostarczaæ na adres:
- e-mailem biuro@przypisani.mazury.pl,
- tradycyjn¹ poczt¹ Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Pó³nocy 19-400
Olecko, ul. Go³dapska 27,
- lub osobicie wrêczyæ pisemne zg³oszenie do jednego z cz³onków Zarz¹du Stowarzyszenia.

Zg³oszenie powinno zawieraæ:
- imiê i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- uzasadnienie jego kandydatury.
Zg³oszenia
przyjmowane s¹ ju¿
od 15 lipca do 20
wrzenia 2009r.
Regulamin
konkursu
zamieszczamy
na stronie 3.

Mistrzostwa
Europy Juniorów
w Pi³ce No¿nej
Olecko 2011?
Miasta Olecko, Suwa³ki, Augustów
i litewski Mariampol przygotowuj¹ projekt, którego zrealizowanie przynios³oby
im mo¿liwoæ organizacji mistrzostw Europy juniorów w pi³ce no¿nej.
O projekcie czytajcie Pañstwo na
stronie 6.

(K13402)

2

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem
(V34507)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 0-501-611-961

SUPER TAXI
(K12706)

szybko, tanio, bezpiecznie

Rys. Waldemar Rukæ
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V43001)

19-400 Olecko

SZKO£A TU¯ TU¯
- szeroki wybór  niskie ceny
- profesjonalna obs³uga
Przyjd, zobacz.

MARKET BUDOWLANY

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!!!
Tel. (87) 520 44 46

(V38803)

ZPHU IMPULS

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

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 2 czerwca o 16.10 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ w Jurkowie po¿ar posuszu traw.
 3 czerwca o 12.02 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Gutach skutki kolizji drogowej.
 3 czerwca o 17.05 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ w Krzywym po¿ar drzewa.
 3 czerwca o 17.49 jeden zastêp OSP
Lenarty gasi³ w Bia³ej Oleckiej po¿ar
posuszu traw.
 3 czerwca o 18.54 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ w Po³omie po¿ar lasu.
 3 czerwca o 22.24 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ w Rogówku po¿ar posuszu traw.
 4 czerwca o 11.03 jeden zastêp OSP
Ciche i jeden OSP Mazury gasi³y w
Cichym po¿ar posuszu traw.
 4 czerwca o 11.21 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Przemys³owej po¿ar
drewnianego p³otu i posuszu traw.
 4 czerwca o 11.49 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ w Dunajku po¿ar posuszu traw.
4 czerwca o 18.45 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy alei Zwyciêstwa po¿ar posuszu traw.
 5 czerwca o 10.05 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Lesk po¿ar posuszu
traw.
 5 czerwca o 19.35 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar posuszu
traw.
 6 czerwca o 7.09 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nad³amany konar drzewa znad
jezdni w Cichym.
 7 czerwca o 6.55 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ w Drozdowie powalone na jednie drzewo.
 7 czerwca o 13.10 dwa zastêpy OSPJRG
PSP zdejmowa³y kota uwiêzionego na
drzewie przy placu Wolnoci.
 8 czerwca o 23.03 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar posuszu
traw.
 9 czerwca o 13.40 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ w Zawadach Oleckich po¿ar trzciny.
 9 czerwca o 17.25 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Mo¿nych po¿ar posuszu traw.
 9 czerwca o 17.35 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ imprezê rekreacyjn¹ na
stadionie miejskim.
 10 czerwca o 7.25 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Nocznickiego po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 10 czerwca o 9.49 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Zatyk skutki kolizji drogowej.

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
 10 czerwca o 16.03 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy alei Zwyciêstwa po¿ar
posuszu traw.
 12 czerwca o 10.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Mo¿nych nad³amany konar
drzewa znad cie¿ki rowerowej.
 12 czerwca o 15.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej z jezdni ulicy Go³dapskiej.
 12 czerwca o 16.57 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej z
jezdni ulicy Go³dapskiej.
 12 czerwca o 23.40 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³y drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem szkolnym.
 13 czerwca o 13.20 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ na l¹dowisku przyszpitalnym l¹dowanie i start mig³owca ratowniczego.
 15 czerwca o 7.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Zamkowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V42801)
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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
(V32009)

DY¯URY APTEK
* 12.08.2009r., ul. Kolejowa 15
* 13.08.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 14.08.2009r., pl. Wolnoci 25
* 15.08.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 16.08.2009r., ul. Zielona 35
* 17.08.2009r., ul. Zielona 37
* 18.08.2009r., ul. Kolejowa 15

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:
- 3 wrzenia 2009r.
- 1 padziernika 2009r.
- 5 listopada 2009r.
- 3 grudnia 2009r.
Halina E. Kasicka, www.powiat.olecko.pl

NASZ 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 Borysiuk
 Marek Kowalski
 Ryszard Marciniak
 Iza Okraszewska
 Urszula Olszewska
 Jan Roz³uckiUpominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

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

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

!
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Konkurs Pasjonat Przypisanych Pó³nocy 2009
 og³oszony!
Regulamin konkursu
I. Kandydatami do nagrody mog¹ byæ osoby dzia³aj¹ce na
terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmuj¹ce siê szeroko pojêt¹ animacj¹ rodowiska spo³ecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, dzia³añ spo³ecznych.
II. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Kapitu³y nie mog¹ kandydowaæ do nagrody.
III. Liczba zg³aszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zg³aszania maj¹: cz³onkowie Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy, osoby nagrodzone honorowym tytu³em Pasjonat Przypisanych Pó³nocy, cz³onkowie Kapitu³y przyznaj¹cej nagrodê.
V. Kapitu³ê powo³uje Zarz¹d Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie ¿yj¹cym.
VII. G³osowanie odbywa siê wed³ug przyjêtych przez Kapitu³ê zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
(V393024)

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
10 sierpnia (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
14 sierpnia (piatek)
17.00  Mazurskie Spotkania z Folklorem, plac Wolnoci
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)
11.15  Mazurskie Spotkania z Folklorem, plac Wolnoci
17.00  Epoka lodowcowa 3, Era dinozaurów, film  kino
19.00  Trzy królestwa, film  kino Mazur
16 sierpnia (niedziela)
10.00 - Turniej o puchar Mi³onika Bia³ego Sportu Lecha
Kuranowskiego, tenis ziemny (korty MOSIR)
11.00  turniej siatkówki pla¿owej, korty MOSiR
17.00  Epoka lodowcowa 3, Era dinozaurów, film  kino
19.00  Trzy królestwa, film  kino Mazur
17 sierpnia (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
17.00  Epoka lodowcowa 3, Era dinozaurów, film  kino
21 sierpnia (piatek)
16.00  turniej pi³ki no¿nej pla¿owej, korty MOSiR
17.00  Ka¿dy chce byæ W³ochem, film  kino Mazur
19.00  Egzorcyzmy Dorothy Mills, film  kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
22 sierpnia (sobota)
19.00  scena hip-hopowa  koncert, rynek na placu Wolnoci
17.00  Ka¿dy chce byæ W³ochem, film  kino Mazur
19.00  Egzorcyzmy Dorothy Mills, film  kino Mazur
23 sierpnia (niedziela)
10.00 - Turniej o puchar Dyrektora MOSiR Olecko, tenis ziemny (korty MOSIR)

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............................ 3,83 z³
Pb95 ........................ 4,45 z³
PB98 ........................ 4,65 z³
LPG .......................... 1,86 z³
Olej opa³owy........... 2,39 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V41201)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V41502)

(V41602)

C.d. ze s. 1.

"
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Posiada³ przy sobie marihuanê
W pi¹tek wieczorem policjanci patroluj¹cy rejon miasta zatrzymali do kontroli drogowej osobowego Opla. Zachowanie
pasa¿erów wzbudzi³o podejrzenie mundurowych. W trakcie kontroli
u jednego z nich funkcjonariusze znaleli foliowy woreczek z
marihuan¹ oraz szklan¹ lufkê z wypalonym nalotem. Mê¿czyzna
zosta³ zatrzymany, a w trakcie przeszukania w jego pokoju, w
plecaku, znaleziono kolejn¹ torebkê z narkotykiem. Badanie wykaza³o
u niego obecnoæ w organizmie marihuany. Teraz za posiadanie rodków odurzaj¹cych grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

miertelny wypadek
na krajówce
450-lecie nadania
praw miejskich
Na pocz¹tku wrzenia odbêdzie
siê posiedzenie zespo³u roboczego do spraw organizacji 450-lecia nadania praw miejskich Olecku.
Jest ju¿ wstêpny projekt przebiegu uroczystoci. Odbêd¹
siê one w dniach od 23-25 lipca przysz³ego roku.
Uroczystoci rozpoczn¹ siê w pi¹tek Uroczyst¹ Sesj¹ Rady
Miejskiej. Otwarcia jubileuszu dokona Marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski, g³ówny patron obchodów. Tego dnia
czêæ artystyczn¹ bêdzie nale¿a³a do olecczan: bêdzie orkiestra kameralna szko³y muzycznej, koncerty dadz¹ Marek Ga³¹zka i Janusz Panasewicz. Wszystko odbêdzie siê na wyre-

Do zdarzenia dosz³o oko³o godziny 16.40 na drodze krajowej nr 65. W miejscowoci G¹ski zderzy³y siê dwa samochody. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹ca VW Passatem
jad¹c w kierunku Olecka na ³uku drogi w lewo nie dostosowa³a prêdkoci do panuj¹cych warunków drogowych, straci³a panowanie nad pojazdem, zjecha³a na przeciwleg³y pas ruchu i uderzy³a prawym bokiem w jad¹c¹ z przeciwka Toyotê.
W wyniku tego zdarzenia 20-letnia kieruj¹ca Volkswagenem
ponios³a mieræ, natomiast 7 osób podró¿uj¹cych Toyot¹, w
tym czworo dzieci, zosta³o przewiezionych do szpitali w Suwa³kach i E³ku. Droga krajowa nr 65 by³a zablokowana przez
ponad 3 godziny, funkcjonariusze wprowadzili objazdy.
Policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci i przyczyny wypadku.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
montowanym Rynku przy placu Wolnoci.
Planowane jest równie¿ zaproszenie orkiestry symfonicznej. Wszystkie koncerty prowadziæ bêdzie Robert Leszczyñski, a narratorem wszystkich uroczystoci bêdzie Jerzy Kisielewski.
W planach jest równie¿ zorganizowanie koncertu Maryli
Rodowicz. Odby³by siê on w sobotê lub niedzielê.
Bêdzie te¿ emisja dukata lokalnego. Wydana te¿ zostanie
obszerna monografia Olecka.
Chcia³bym równie¿, ¿eby wszyscy wiedzieli o tym, ¿e logo
obchodów mog¹ wykorzystywaæ do woli. Nie chcemy braæ za
jego wykorzystanie ¿adnych tantiemów. Mo¿ecie Pañstwo
korzystaæ z tej grafiki do woli  apeluje Burmistrz Wac³aw
Olszewski.
(m)

XII Mazurskie Spotkania z Folklorem Olecko 2009

14.08.2009 r. (pi¹tek)
godz. 17.00
 tañce i zabawy dla dzieci, konkurs piosenki ludowej, prowadzenie  Studium Tañca Ludowego w Wi³kawiszkach (Litwa) i Zespó³ Pieni i Tañca Ziemi Cieszyñskiej
godz. 18.30
 tañce regionów po³udniowej Polski w wykonaniu Zespo³u
Pieni i Tañca Ziemi Cieszyñskiej (tañce l¹skie, rzeszowskie, s¹deckie, Beskidu l¹skiego)
 koncerty zespo³ów z Wi³kawiszek (Litwa)
 tañce regionu lubelskiego w wykonaniu Zespo³u Pieni i
Tañca Suwalszczyzna
godz. 21.00
 Potañcówka Suwalska  Zespó³ Pieni i Tañca Suwalszczyzna
 Niemenczyñska Kapela Podwórkowa (Litwa)  folklor wileñski

15.08.2009 r. (sobota)
godz. 10.00  uczestnictwo we Mszy w. w Kociele p.w.
Najwiêtszej Marii Panny w Olecku
godz. 11.15  korowód zespo³ów wokó³ Placu Wolnoci
godz. 15.00  mecz pi³ki siatkowej pla¿owej Polska-Litwa (boisko przy kortach)
godz. 17.00  zabawy edukacyjne dla dzieci, konkurs piosenki
ludowej, prowadzenie  Zespó³ Pieni i Tañca Warmia
godz. 19.00  Wieczerza ¯ydowska Warmia Klezmer Band
godz. 20.00  tañce i piosenki Ziemi Cieszyñskiej Zespó³ Pieni i Tañca Ziemi Cieszyñskiej
godz. 20.30
 Biesiada Warmiñska na Mazurach  Zespó³ Pieni i Tañca Warmia
 Niemenczyñska Kapela Podwórkowa (Litwa)  piosenki biesiadne, zabawa z publicznoci¹

#
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Oleccy policjanci zatrzymali sprawców, którzy zdewastowali nagrobki na
cmentarzu oraz zniszczyli przystanek

Policjanci
zatrzymali
wandali

(V37804)

Jak siê póniej okaza³o dochodzeniowy
zebrali dowody by przedstawiæ dwóm
podejrzanym zarzut zniszczenia mienia oraz
zniewa¿enia miejsca spoczynku zmar³ych.
Dariusz ¯. i Dawid B. przyznali siê do
winy. Za swoje zachowanie odpowiedz¹

przed s¹dem, grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolnoci. Teraz oleccy policjanci bêd¹ wnioskowaæ do prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

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

(L10802)

Policjanci z Olecka zatrzymali dwóch
mê¿czyzn, którzy 25 lipca zniszczyli przystanek autobusowy, wybijaj¹c w nim 6
szyb. Nastêpnie, 23-letni Dariusz ¯. i 17letnie Dawid B. poszli na cmentarz komunalny i przewracaj¹c oraz kopi¹c p³yty, tablice nagrobkowe i krzy¿e uszkodzili 24 groby. Straty oszacowano na ³¹czn¹
kwotê oko³o 22 tysiêcy z³otych. Do tej
pory 8 osób zg³osi³o uszkodzenie grobów swoich bliskich. Funkcjonariusze wydzia³u kryminalnego pracuj¹cy nad t¹
spraw¹ w toku kolejnych przes³uchañ
ustalili kr¹g osób podejrzanych. W sumie do tej sprawy zatrzymano 5 osób.

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO
 DO KLASY O
 DO KLASY I
Spo³eczne Gimnazjum 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.

(V30710)

$
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Zobaczyæ Ziemiê Oleck¹ okiem turysty

W lipcu 2009 roku cz³onkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej wziêli udzia³ w dwóch przedsiêwziêciach maj¹cych na celu poznanie walorów turystycznych Ziemi Oleckiej.
Dnia 4 lipca br. odby³ siê wyjazd studyjny po powiecie
oleckim, którego organizatorami byli Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina i Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej. W opracowaniu trasy uczestniczyli
przedstawiciele poszczególnych gmin. Uczestnicy wycieczki, mieszkañcy powiatu oleckiego, odwiedzili wiele interesuj¹cych miejsc. W ka¿dej gminie znalaz³y siê ciekawe zak¹tki.
Zwiedzaj¹cy poznali miêdzy innymi czêæ szlaku kajakowe-

Fot. Archiwum
LOT Ziemi Oleckiej

go £an¹ Strug¹, bagno w Orzechówku,
Cisowy Jar, Ogród Krajobrazowy Olecka Panorama, Koció³ p.w. Narodzenia
Najwiêtszej Marii Panny w Wieliczkach
oraz len¹ cie¿kê edukacyjn¹. Wycieczka
zakoñczy³a siê ogniskiem w miejscowoci Szeszki. Wyjazd studyjny pos³u¿y³
do zebranie materia³u filmowego, fotograficznego i opisowego do folderu promuj¹cego teren powiatu.
Kolejna impreza odby³a siê 12 lipca
br. By³ to sp³yw kajakowy rzek¹ £ana
Struga. Podczas tego spotkania poznawano mo¿liwoci wykorzystania terenów
Mazur Garbatych do promowania turystyki aktywnej.
Oba spotkania pos³u¿y³y jako dobry
przyk³ad na poznawanie w³asnych terenów. Promowaæ turystykê mo¿na tylko
wówczas, gdy samemu siê wie, co mamy
do zaoferowania turystom.
K. Sawicka, www.lot.olecko.pl

Przebudowa chodników w miecie

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Olecku
informuje, ¿e zosta³a zakoñczona przebudowa chodników przy Placu Wolnoci, na odcinku od ulicy Stromej do Jeziornej, na ulicy Jeziornej oraz na czêci
ulicy Partyzantów.
Obecnie trwaj¹ prace przy przebudowie
ulicy Nocznickiego. W ramach inwestycji zostan¹ wy³o¿one kostk¹ polbrukow¹ chodniki oraz parking. Prace remontowe potrwaj¹ do 31 sierpnia br.
Na bie¿¹co prowadzone s¹ tak¿e remonty cz¹stkowe ulic miasta mas¹ na
gor¹co, emulsj¹ i grysem.

H. Bogdañska, www.powiat.olecko.pl

Gor¹ce wakacje na powiatowych drogach
Powiatowy Zarz¹d Dróg w Olecku
realizuje projekt Przebudowa drogi powiatowej na odcinku: droga krajowa nr
65  Zatyki  Kijewo w powiecie oleckim. Jak informuje Dariusz Koz³owski
 dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg
na drodze wykonano ju¿ ponad 2 km
nawierzchni asfaltowej oraz koñczy siê
wykonanie chodnika w Zatykach.

Do 2011 roku powierzchnia drogi brukowo-¿wirowej zostanie w ca³oci zamieniona na bitumiczn¹. Zostan¹ tak¿e wykonane 2 zatoki autobusowe, chodnik i
kanalizacja deszczowa w miejscowoci
Zatyki. W ramach inwestycji zostan¹ tak¿e
przebudowane skrzy¿owania, przepusty
oraz zjazdy drogowe. £¹czny koszt inwestycji to 6.209.591 z³. 45% tej kwoty

stanowi¹ rodki unijne pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013.
Pracownicy Powiatowego Zarz¹du
Dróg w Olecku na bie¿¹co wykonuj¹ tak¿e
remonty dróg mas¹ asfaltow¹ na zimno,
koszenie maszynowe i rêczne poboczy,
remonty cz¹stkowe chodników oraz
wycinkê i rozdrabnianie krzewów przydro¿nych.

H. Bogdañska, www.powiat.olecko.pl
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Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury
Polityka powiatowa
W ubieg³y czwartek poszed³em na
sesjê Rady Powiatu. Pierwszy raz od kilku lat. S³ysza³em wiele o tych sesjach i
postanowi³em na swojej skórze tego co
siê tam dzieje dowiadczyæ. Tym bardziej
atrakcyjny wydawa³ mi siê jej program,
który zawiera³ tylko punkty dotycz¹ce
uchwa³ rady. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu zwo³a³ j¹ w trybie nag³ym, po to,
by uchwaliæ poprawkê do bud¿etu. Poprawka do bud¿etu wi¹za³a siê za z tym,
¿e gdyby nie podjêto tej uchwa³y, powiatowi ko³o nosa przeszed³aby ponad
milionowa dotacja z Unii.
Wydawa³o siê wiêc, ¿e bêdzie cicho
i wiejsko. Jednak cicho nie by³o, mo¿e
tylko wiejsko, oglêdnie rzecz nazywaj¹c.
Sesja, jak sesja, ma swój ustalony
od lat ¿elazny program. Przewodnicz¹cy
spyta³ wiêc, czy kto z radnych ma uwagi
do protoko³u z poprzedniej sesji. Nikt
nie mia³. Ale gdy poprosi³ Starostê Stanis³awa Ramotowskiego o wyjanienie

przyczyn koniecznoci podjêcia uchwa³y, o g³os poprosi³ radny Leszek Ga³czyk. Chcia³bym siê dowiedzieæ w jakim trybie zosta³a zwo³ana ta sesja? 
zapyta³.  Nie wiem co pan starosta bêdzie
wyjania³, bo komisje siê nie odby³y. Nie
wiem na czyj wniosek sesja zosta³a zwo³ana.
Przewodnicz¹cy Rady Marian
wierszcz odpowiedzia³, ¿e zosta³a zwo³ana na wniosek Zarz¹du Powiatu. Na
to radny Ga³czyk stwierdzi³, ¿e je¿eli na
wniosek Zarz¹du, to powinna byæ zwo³ana w ci¹gu siedmiu dni. Takie jest prawo
 doda³.
I nagle okaza³o siê, ¿e mo¿e byæ tak,
¿e ze wzglêdów formalnych powiat straci kilkumilionow¹ dotacjê. Jednak wszystko
skoñczy³o siê dobrze. Uchwa³ê uratowa³
nowy, zatrudniony przez powiat, prawnik, wyjaniaj¹c, ¿e wszystko jest w porz¹dku, a tylko radny Leszek Ga³czyk le
interpretuje przepisy prawne. I wszystko skoñczy³o siê szczêliwie, prawie jak
w bajce. Prawie..., bo okazuje siê, ¿e nawet w powiatowej polityce koszty spo³eczne siê nie licz¹. Wa¿niejsze jest by
dopierniczyæ ni¿ merytoryczna ocena tego,
co siê dzieje. Bo gdyby powiat mia³ gorszego prawnika, to ponmad milion by
przepad³. Dziwiê siê z jak¹ niefrasobliwoci¹ mo¿na podchodziæ do pracy innych. Z jak¹ niefrasobliwoci¹ mo¿na
nadwyrê¿aæ dochody Starostwa. A przecie¿ powiat olecki to nie jaka tam wirtualna gra, gdzie mo¿na decyzjê cofn¹æ,
a bohater ma kilka ¿yæ. Brak tych pieniêdzy odczulibymy na w³asnej skórze.

Mistrzostwa Europy Juniorów
w Pi³ce No¿nej Olecko 2011?

Miasta Olecko, Suwa³ki, Augustów i litewski Mariampol
przygotowuj¹ projekt, którego zrealizowanie przynios³oby im
mo¿liwoæ organizacji mistrzostw Europy juniorów w pi³ce no¿nej.
Odby³yby siê one w czerwcu 2011 roku.
14 sierpnia w Suwa³kach dojdzie do pierwszego spotkania,
w którym wezm¹ udzia³: burmistrzowie Olecka i Augustowa,
prezydent Suwa³k, mer Mariampola oraz prezes PZPN Grzegorz Lato. W chwili obecnej miasta pragn¹ce gociæ m³odych
zawodników przygotowuj¹ wizualna ofertê. Oferta ma opowiadaæ o zapleczu sportowym, o hotelach, o ich standardzie i iloci miejsc hotelowych oraz ogóln¹ ofertê turystyczn¹.
My ju¿ tak¹ ofertê przygotowujemy  stwierdzi³ 7 sierpnia Burmistrz Wac³aw Olszewski.  Jestemy przygotowani
aby j¹ na spotkaniu z Grzegorzem Lato zaprezentowaæ. Gdyby
projekt wypali³, by³aby to idealna promocja naszych obiektów
sportowych. W przysz³ym roku oddamy do u¿ytku dwa stadiony. Mamy korty tenisowe. Dobre hotele. Je¿eli uda nam siê
zainteresowaæ w³adze PZPN, to one wyst¹pi³yby do UEFA o
organizacjê Mistrzostw Europy Juniorów w naszych miastach.
Mam nadziejê, ¿e uda siê zrealizowaæ ten projekt. Robimy
wszystko aby podjête przez nas dzia³ania przynios³y skutek.
B¹dmy dobrej myli!  powiedzia³ na zakoñczenie Burmistrz.
(m)

(V17045)

Taka niefrasobliwoæ w uprawianiu
powiatowej polityki nie da nic pozytywnego. Dziwi tym bardziej, bo olecki powiat jest jednym z lepszych w pozyskiwaniu funduszy w Polsce. Olecko jest
jednym z najskuteczniejszych miast. Mamy
wiêc w³adze gminne i powiatowe, które
rz¹dziæ potrafi¹. I codziennie daj¹ temu
dowód. Pytam wiêc, w imiê jakiej logiki
prowadzi siê takie dzia³ania. Przecie¿, jestem
o tym przekonany, radny Leszek Ga³czyk
wiedzia³, o jak¹ uchwa³ê chodzi. Wiedzia³
o tym, ¿e w wypadku jej nie podjêcia
straci siê ponad milion z³otych potrzebnych powiatowi jak tlen! Powiatowi, a
wiêc wszystkim nam!
O jak¹ grê wiêc chodzi? O w³adzê?
O rozpierduchê? Mo¿e lepiej by³oby
popracowaæ nad w³asnymi projektami
uchwa³. Mo¿e lepiej skupiæ siê na pomocy starocie i zarz¹dowi w pozyskiwaniu pieniêdzy. Dzia³aj¹c w taki sposób jak radny Leszek Ga³czyk, dzia³a siê
przeciw powiatowi, czyli przeciw nam
wszystkim, mieszkañcom tego powiatu.
Na koniec jeszcze jedna sprawa. Jest
ju¿ w Polsce precedens prawny. Zupe³nie w innej sprawie, ale z podobnego
powodu gmina z³o¿y³a do s¹du wniosek
o odszkodowanie za szkody spo³eczne.
I urz¹d, któremu pieniacz zwi¹za³ rêce,
wygra³! Wyrok siê ju¿ uprawomocni³.
Mam jednak nadziejê, ¿e u nas jest
bardziej cywilizowanie i do takich sytuacji nie dojdzie. Wierzê w nasz¹ Radê
Powiatow¹.
B. Marek Borawski

&
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Listy do redakcji
Sympatycy Tygodnika Oleckiego,
a mo¿e i te¿ Komentarzy i refleksji...
pytaj¹ mnie obecnie dlaczego przesta³em pisaæ cotygodniowe artyku³y zatytu³owane jak wy¿ej. Na ³amach Tygodnika pisa³ te¿ o tym sympatyk Olecka,
Pan Roman Maciejewski-Varga, ale te¿
jakby nie rozumia³ powodów tego, ¿e
przesta³em pisaæ. Uwa¿ny Czytelnik TO
powinien zauwa¿yæ w ostatnich kwietniowo-majowych artyku³ach moich, PACa
i niejakiego Stanis³awa K. ci¹g zdarzeñ
oraz manipulacji tych ostatnich, jakim
zosta³em poddany.
List do redakcji z nr 18 TO jako
¿ywo przypomina styl i charakter PACa.
I w³anie na to chcia³em zwróciæ uwagê
Panu Vardze i innym, a wtedy zrozumiej¹, ¿e nie mogê dalej pisaæ i prowadziæ
ja³owych polemik, gdzie argumenty trafiaj¹ w cianê.
W Licie..., jak i swoich wczeniejszych artyku³ach PAC zarzuca mi to, co
sam uprawia, i to z wielkim upodobaniem  wystarczy uwa¿nie czytaæ i wyci¹gaæ wnioski.
Rafa³ Ziemkiewicz, w swoich bardzo
Dzisiaj publikujemy list, jaki do redakcji przys³a³ Grzegorz Kudrzycki. Nie
chcê jednak pozostawiæ go bez pewnych
wyjanieñ.
Otó¿ zarzuca nam Pan Grzegorz (prywatnie jestemy na Ty), ¿e albo redakcja albo sam Marek Pacyñski napisa³ polemikê z nim podpisuj¹c siê Stanis³aw K. ¯e niby styl pisania jest podobny. Otó¿ owiadczam, ¿e redakcja
niczego takiego nie robi³a i nigdy nie
zrobi. Za gdyby Pan Grzegorz wiedzia³
ile zachodu trzeba, by PAC co tydzieñ
wysma¿y³ swój felieton, to by takich rzeczy
nie pisa³.
Przyznajê, ¿e zarówno PAC, jak i Grzegorz Kudrzycki maj¹ swoich sympatyków wród czytelników Tygodnika Oleckiego. Szkoda wiêc, ¿e GK swojej decyzji nie zmienia. Gdyby jednak zmieni³,
to prosi³bym aby w swych tekstach atakowa³ pogl¹dy adwersarza, a nie jego
samego, jak to drzewiej bywa³o.
Za zarzucanie redakcji cenzury, to
co najmniej hipokryzja. Dla ogl¹du sytuacji przytoczê teraz zatrzymany przez
redakcjê fragment felietonu, który mia³
wspomóc moc s³ów Pana Grzegorza. Cytat
z Tuwima brzmia³: ... nawet nie powiem
pies ciê jeba³, bo to mezalians by³by dla
psa. Wydwiêk i takt tych s³ów pozostawiam do oceny Pañstwu. W innym
wypadku napisanie w felietonie, ¿e piwo

subiektywnych ksiêgach-mondogach,
pisze, ¿e polityka nie musi byæ piêkna,
ale skuteczna i tym usprawiedliwia wyst¹pienia publiczne Kaczyñskich, w których Kaczyñscy obra¿aj¹ innych, rzucaj¹ epitety i insynuacje. Wed³ug Ziemkiewicza szlachetny cel, jaki stawiaj¹ przed
sob¹ Kaczyñscy, uwiêca rodki, jakie
stosuj¹. Nawet, je¿eli te rodki s¹ grubiañskie i pachn¹ tanim populizmem. Nie
przeszkadza mu to wytykaæ z³ych zachowañ moralnych u przeciwników, nie wspominaj¹c ju¿ Michnika  wg Ziemkiewicza  ród³a wszelkiego z³a.
Natchnienie z Ziemkiewicza, jego styl
i ideowe zawo³anie, czerpie te¿ PAC. Bardzo
subiektywnie prowadzi politykê wybrzydzania w stosunku do obecnie rz¹dz¹cych, zarzucaj¹c im uprawianie wy³¹cznie PR-u. Nie potrafi zrozumieæ, ¿e upadek Kaczyñskich i ich niskie notowania
sonda¿owe to nie wina Platformy ani te¿
SLD, ani te¿ wrogich im mediów (te s¹
obecnie podzielone, jak nigdy wczeniej),
a wina ich samych. Jest takie ewangeliczne powiedzenie ... kto sieje wiatr, ten
zbiera burzê....
Krytykuj¹c Kaczyñskich czy te¿ ich
wielbiciela PACa nie czyniê im zarzutów
osobistych (niski, brzydki, rudy czy ³ysy)

ale wytykam im kontrowersyjne pogl¹dy i bezwzglêdnoæ w imiê  cel uwiêca rodki!.
A tak na marginesie, s¹dzê, ¿e publicystyka PACa przynosi dla PiS-u i Kaczyñskich wiêcej szkody ni¿ po¿ytku.
Podobnie jest z Radiem Maryja, które
wyrz¹dza wiele szkody polskiemu Kocio³owi i katolicyzmowi w ogóle. Wiedz¹ to dobrze w³adze Kremla, zezwalaj¹c
na umieszczenie nadajników Radia Maryja na terytorium Rosji, choæ trudno ich
pos¹dziæ o sprzyjanie Kocio³owi i katolicyzmowi  nie wpucili nawet naszego Papie¿a.
Porusza³em takie tematy i inne, polityczne i niepolityczne, gospodarcze, aferalne i obyczajowe, podawa³em zwykle
mnóstwo faktów i argumentów oczekuj¹c rzeczowej dyskusji, opartej o fakty i
argumenty. W zamian mia³em ka¿dorazowo porcjê inwektyw i pisowskiej propagandy. Chcia³em wiêc zakoñczyæ ja³ow¹ dysputê cytatem z Tuwima, ale
Redakcja TO z jakich wzglêdów ocenzurowa³a poetê-klasyka. Nie mia³em wiêc
innego wyjcia i to powinni zrozumieæ
sympatycy TO i sympatycy Komentarzy....
Z powa¿aniem

w supermarkecie pt. XXXX jest gorsze
jakociowo od tego sprzedawanego w
sklepie XXXX narusza dobre imiê i tego
piwa i tego supermarketu, a ja nie mam
ochoty, by ocenê jego wartoci smakowych ocenia³ s¹d. To moja gazeta!
Za tzw. komuny istnia³a tzw. cenzura i z tego powodu robi³o siê wielkie rzeczy,
by cenzurê przechytrzyæ. Mo¿e na szczeblu
suwalskim cenzor nie by³ inteligentny,
ale ju¿ na szczeblu centralnym byli to
niebywale wyrafinowani kulturalnie specjalici. Oszukaæ tych znawców literatury, filmu i teatru, i co w s³owie pisanym przemyciæ, to by³o wyzwanie!
Jeli teraz kto mówi mi o cenzurze,

a jeszcze bardziej, ¿e ja j¹ stosujê, to jedyne co mogê zrobiæ, to zbyæ takie stwierdzenie miechem. Nie pozwolê aby na
³amach Tygodnika kto bez podstaw
w postaci dokumentów czy wiadków
obra¿a³ innych.
¯yczê wiêc Panu Grzegorzowi wiêcej
taktu w wypowiedziach. Przecie¿ nie zawsze trzeba przp.... z grubej rury, aby
zabola³o!? Szanujmy ludzi, a walczmy jedynie z ich pogl¹dami. Historia zna takie wypadki kiedy myli³y siê ca³e narody, a wyszydzane jednostki sta³y siê pomnikami sumienia ludzkoci.
Z powa¿aniem
B. Marek Borawski

Grzegorz Kudrzycki

'

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 32 (604)
(K14401)

Projekt Nowy zawód  nowa praca
dobiega koñca

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej informuje, i¿ koñczy
realizacjê projektu Nowy zawód  nowa praca wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Dzia³anie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie
Poddzia³anie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie.
Celem projektu by³o zwiêkszenie w powiecie oleckim liczby rolników i domowników rolników posiadaj¹cych umiejêtnoci i kwalifikacje dostosowane do potrzeb
rynku pracy.
Cel projektu realizowany by³ poprzez cykl szkoleñ
zawodowych po³¹czonych z indywidualnym doradztwem zawodowym dla uczestników, aby zwiêkszyæ
ich szansê na uzyskanie nowego zawodu i okreliæ
now¹ cie¿kê kariery zawodowej.
Szkolenia zawodowe  Kierowca kat. C i C+E
wraz z kursem przewozu rzeczy, Stolarz z obs³ug¹

wózków jezdniowych z napêdem silnikowym, Operator koparko-³adowarki kl. III  spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców powiatu oleckiego i znalaz³y oddwiêk w postaci licznych zg³oszeñ do
uczestnictwa w kursach.
Szkolenia wraz z doradztwem zawodowym ukoñczy³o 39 osób  rolników i domowników, którzy poprzez udzia³ w projekcie stali siê przyjació³mi Fundacji
Rozwoju Ziemi Oleckiej.
Jestemy dumni z naszych Przyjació³. Dziêkujemy za
Wasz udzia³, wzorow¹ postawê podczas szkoleñ. Liczymy na dalsz¹ wspó³pracê z Wami i uczestnictwo w przysz³ych
projektach. ¯yczymy Wam, aby uzyskane kwalifikacje
pozwoli³y zdobyæ satysfakcjonuj¹c¹ now¹ pracê.
Do zobaczenia na konferencji podsumowuj¹cej, stanowi¹cej zwieñczenie naszego wspólnego dzie³a.
Andrzej Wojczulewicz
Prezes Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej wraz
z Zespo³em projektu Nowy zawód - nowa praca

Projekt Nowy zawód - nowa praca wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

VI Powiatowy Konkurs Plastyczny Ja i Moja Rodzina
Kategoria kl. I -III
1. Kondrat Jankowski SP G¹ski i Karolina
Fedeñczuk ZS w Babkach Oleckich
2. Edyta Jañczuk SPl
3. Natalia Gorlewska PI
Wyró¿nienie:
Krystian Dzier¿yk SP G¹ski
Kacper Tez SP4
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Wywiad z Agnieszk¹ nie¿yñsk¹ przeprowadzi³ B. Marek Borawski

Teatr na Przystanku Olecko
B. Marek Borawski:  Pokaza³a Pani
podczas Przystanku Olecko trzy wspania³e spektakle. Czy by³y specjalnie przygotowywane w³anie na Przystanek,
czy by³y to projekty, które czasowo siê
z nim zbieg³y?
Agnieszka nie¿yñska:  Jeden z
tych projektów robiony by³ specjalnie
na Przystanek. By³a to Mazurska Fuzja 2009, w wyniku której powsta³ spektakl
Garby. Wystawilimy go 2 sierpnia na
Pomniku. Jest to takie typowe Przystankowe dzia³anie. Piêæ warsztatów, które
trwa³y trzy tygodnie, a ich fina³em by³
spektakl zadedykowany Leszkowi Ko³akowskiemu. Garby zosta³y zrealizowane wczeniej, ale na premierze nie mog³o
byæ wielu osób, wiêc jeszcze raz spektakl zosta³ wystawiony na Przystanku.
Aktorami s¹ cz³onkowie zespo³u Amalgat dzia³aj¹cego przy Regionalnym
Orodku Kultury Mazury Garbate.
BMB:  A pozosta³e spektakle?
A:  Pokaz projektowy Byæ kobiet¹, to brzmi dumnie jest czêci¹ du¿ego
projektu realizowanego z trzydziestoma
dziewczynami od kwietnia. Zakoñczy siê
we wrzeniu tego roku. Jednym z elementów tego zamierzenia jest spektakl,
który powsta³ z opowieci, które uczestniczki us³ysza³y w swoim domu.
BMB:  Jakie jeszcze dzia³ania przewidziane s¹ w tym projekcie?
A:  Prowadzone s¹ zajêcia w stopniu
pocz¹tkuj¹cym i zaawansowanym z wendo. Jest to projekt wspieraj¹cy dziewczyny w wieku czternastu  dwudziestu

jeden lat.
BMB:  W jaki sposób wspieraj¹-

snej si³y. Uwiadomienie jej, ¿e nie jest
bezbronna, ¿e nie jest s³aba. Ona si³ê
musi w sobie odkryæ.
BMB:  I jak sobie dziewczyny radz¹?
A:  Doskonale. Robi¹ wszystko.
Od æwiczeñ typowo terapeutycznych po
piewy, krzyczenie i... ³amanie go³ymi

Byæ kobiet¹ to brzmi dumnie... Fot. Boles³aw S³omkowski
cy?
A:  Wendo, czyli droga kobiet, to
s¹ zajêcia z przeciwdzia³ania przemocy.
M³ode kobiety ucz¹ siê, jak sobie radziæ
w sytuacjach kiedy zetkn¹ siê z przemoc¹. Jest to równie¿ nauka o tym, jak jej
przeciwdzia³aæ.
BMB:  Czyli takie kompleksowe
sportowo  psychiczne szkolenie?
A:  Tak. Przede wszystkim jak nie
doprowadziæ do sytuacji, kiedy musimy
siê z przemoc¹ zetkn¹æ. Chodzi te¿ o
wykszta³cenie u kobiety poczucia w³a-

Byæ kobiet¹ to brzmi dumnie... Fot. Boles³aw S³omkowski

rêkami desek. Prowadz¹ pomiêdzy sob¹
rozmowy dotycz¹ce przemocy, wspólnie
siê bawi¹. Wykszta³caj¹ poczucie swej
si³y. W wyniku tych wszystkich æwiczeñ
uwiadamiaj¹ sobie wreszcie, ¿e nie s¹
bezbronne. Poza tym bêd¹c w grupie ucz¹
siê wspieraæ i czuæ siê w tej grupie bezpiecznie.
BMB:  Jak ocenia Pani dotychczasowe osi¹gniêcia warsztatów?
A:  Wendo posz³o wietnie. Dziewczyny s¹ bardzo zadowolone. Na bie¿¹co rozmawiamy o problemach oraz przygotowalimy ankiety. Powiedzia³y, ¿e
brakuje takich zajêæ. Nie maj¹ gdzie rozmawiaæ o takich trudnych rzeczach. Nie
ma siê te¿ gdzie uczyæ jak dzia³aæ. Szko³y takimi problemami praktycznie siê nie
zajmuj¹. W domach jest ró¿nie.
BMB:  Co pomaga w prowadzeniu tego typu warsztatu?
A:  Jest to grupa rówienicza. Dziewczyny s¹ w takim samym wieku. Jest bardzo
dobra prowadz¹ca i w koñcu czuj¹ siê
bezpiecznie. S¹ bardzo zadowolone.
BMB:  A jak powsta³ spektakl?
Urzek³a mnie ju¿ na pocz¹tku przepiêkna
scenografia. Potem pomys³y na sceny
i rozmowy.
A:  To jest taka wspólna praca.
Pomys³ na sam¹ ideê spektaklu jest mój.
Na to, by dziewczyny porozmawia³y z
mamami, z babciami, spróbowa³y wyci¹gn¹æ od nich ró¿ne stare historie. Historie dotycz¹ce ich losów. Próbowali-
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my dochodziæ sk¹d te mamy i babcie
pochodz¹. Jakie by³y ich drogi do tego,
¿e tutaj s¹. Chodzi³o mi o zbudowanie
przekazu pokoleniowego, ¿eby w domu
zaczêto o tym rozmawiaæ. ¯eby kobiety
zaczê³y rozmawiaæ o przesz³oci.
Dziewczyny przynios³y z domów
nawet piosenki. Opowiedzia³y i w³¹czy³y do spektaklu zas³yszane mieszne i
bardzo smutne historie. Nastêpnym etapem by³o szukanie formu³y pozwalaj¹cej na po³¹czenie wszystkich elementów.
Wtedy w³anie przyszed³ pomys³ na to
gotowanie i wspólny stó³. Mielimy do
pomocy scenografkê Aniê Wojteck¹, która
z dziewczynami zrobi³a to wszystko. Pomóg³
nam Roman Karsztun.
BMB:  I wysz³o.
A:  Wysz³o lepiej ni¿ siê spodziewa³am.

Spektakl Garby.
Fot. Boles³aw S³omkowski

BMB:  Czy spektakl uwa¿a Pani
za skoñczony?
A:  Nie! Wymaga on jeszcze pracy, która jest w koñcu wspóln¹ zabaw¹.
Chcia³abym równie¿, aby grupa z tym
przedstawieniem trochê pojedzi³a. Najwa¿niejsze jest to, ¿e tworz¹c go bawilimy siê doskonale i teraz dopieszczaj¹c
sceny bawimy siê nim nadal. Uwa¿am,
¿e to jest klucz do sukcesu. Ka¿da próba jest jak beczka miechu.
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.

BMB:  I jeszcze jeden spektakl, wspania³a Zielona Gê. Z jednej strony tekst
nazywany jest samograjem ale widzia³em ju¿ niejedn¹ Zielon¹ Gê po³o¿on¹ przez aktorów czy re¿ysera. Zrobi³a to Pani i aktorzy wspaniale.
A:  Dziêkujê. Zielona Gê Ga³czynskiego to moja fascynacja. Jestem
zafascynowana w ogóle twórczoci¹ tego
poety. Z samym zespo³em Amalgat
spotka³am siê póno, bodaj¿e w kwietniu. Zosta³am poproszona, ¿eby z nimi
popracowaæ. Sprzeda³am im swoj¹ fascynacjê Ga³czyñskim. By³o bardzo ma³o czasu
do koñca roku, a mi bardzo zale¿a³o, ¿eby
co zrobiæ. M³odzie¿y zawsze zale¿y ¿eby
by³ efekt pracy, ¿eby mogli co pokazaæ. ¯eby rok nie by³ stracony. Bo to
by³ trudny rok dla grup teatralnych w
domu kultury. Przynios³am Zielon¹ Gê.
Tekst bardzo im siê spodoba³. Dokonalimy szybkiego wyboru scen, a potem
pracowalimy wspólnie. Wspólnie tworzylimy sceny, analizowalimy pomys³y.

Spektakl Garby.
Fot. Boles³aw S³omkowski

 Projekt Mazurska Fuzja, czyli Garby, finansowana jest przez Urz¹d Miasta oraz Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate. Zespó³ Amalgat dzia³a przy ROK MG, a Byæ
Kobiet¹ jest projektem unijnym, na
który og³osi³ konkurs Urz¹d Marsza³kowski z Dzia³añ Kapita³ Ludzki.

Spektakl Garby. Fot. Boles³aw S³omkowski
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16. Przystanek Olecko ju¿ za nami

Arka Noego

Chêtnych do pos³uchania by³o wielu.

Kabaret Hrabi

Pawe³ Kukiz i Piersi

Kapela ze Wsi Warszawa

Dzia³ania Oleckiej Rady M³odzie¿owej

Parada

Zdjêcia. Boles³aw S³omkowski

!
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(54)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Chiny, 21.08.2007 r.
Stare Chiny mo¿na dzi znaleæ tylko na prowincji

Na placu Tiananmen
Praktycznie trudno by³o zasn¹æ w poci¹gu, chocia¿ jecha³o siê bardzo wygodnie. Mo¿e wszystkiego spa³em dwie
godziny. Rano o godz. 7.06 przyjechalimy do znanego nam
Pekinu. Upa³. +34°C. Metrem przyjechalimy do hotelu Watch,
w którym mieszkalimy w lipcu. Wtedy za pokój dwuosobowy p³acilimy ³¹cznie 98 juanów, teraz a¿ 138! Mieszkamy
na trzecim piêtrze w pokoju nr 3016. W norze z ciemnym
oknem, bez w³¹czenia wiat³a nic nie by³oby widaæ. Zreszt¹
i ¿arówka ma ma³¹ moc i wieci byle jak. Mielimy zapchan¹
toaletê, woda nie chcia³a sp³ywaæ. Nasze interwencje w tej
sprawie odbi³y siê tylko echem. W koñcu wieczorem zrobi³em taki raban, zacz¹³em wrzeszczeæ i od razu Chiñczycy
wziêli siê za robotê. Byli tak zadufani w sobie, ¿e nawet nie
przeprosili nas za zaistnia³¹ sytuacjê. Tomek w stosunku do
nich by³ bardzo ³agodny, dla mnie puci³y nerwy i musia³em
siê tak zachowaæ.
Klimatyzacja okropna, stara i burczy jak m³yn do mielenia ziarna. Nie wiem jak siê da spaæ w takim huku. W Szanghaju to dopiero mielimy warunki! I cena nie by³a a¿ tak
wysoka. A tutaj na dzieñ dobry taki ba³agan. Nawet metro pekiñskie w porównaniu do szanghajskiego to kopciuszek. Stare, zniszczone wagony, dworce byle jakie.
Pañstwo rodka jest bardzo zró¿nicowane. Wielkie miasta nie ró¿ni¹ siê zbytnio od europejskich stolic. Stare Chiny mo¿na dzi znaleæ tylko na prowincji. Dane statystyczne dotycz¹ce tego kraju (pomijaj¹c kwestiê ich wiarygodnoci) s¹ niejasne i niewiele mo¿na na ich podstawie powiedzieæ. Trudno mówiæ o redniej pensji, rednim standardzie
¿ycia. Je¿eli nawet dowiemy siê, ¿e rednia pensja wynosi
ok. 100 USD, to nie bêdzie to informacja wiele wnosz¹ca.
Zupe³nie inaczej wygl¹da ¿ycie w Pekinie i wielkich miastach (Szanghaju, Kantonie, Hongkongu), a zupe³nie inaczej na prowincji, na któr¹ zachodnie inwestycje jeszcze d³ugo
nie dotr¹.

Chiny s¹ ogromnym rynkiem zbytu.
To karta przetargowa w rokowaniach z
zachodnimi koncernami. Sytuacja Chiñczyków z roku na rok staje siê coraz lepsza.
Si³a nabywcza pieni¹dza jest doæ du¿a,
w Chinach nie ma inflacji, partia komunistyczna powoli wprowadza reformy gospodarcze. Jak grzyby po deszczu powstaj¹ ma³e firmy (np. warsztaty naprawy rowerów), sklepiki i inne. M³odzi Chiñczycy rozumiej¹, ¿e ich jedyn¹ szans¹
na nawi¹zanie kontaktu z zachodem jest
nauka angielskiego.
Chiny wyrastaj¹ na potêgê ekonomiczn¹. Rozwija siê system bankowy.
Pomimo ¿e Chiny coraz chêtniej przyjmuj¹ cywilizacjê zachodni¹, maj¹ jeszcze ok. 200 mln analfabetów. Ok. 40 mln
ludzi cierpi na ró¿ne choroby psychiczne. Nikt dok³adnie nie wie, ilu jest mieszkañców Chin.
C.d.n.

Do Olimpiady w Pekinie zosta³o 353 dni.

"
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* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V30510
V33708

Krupin 14A

ul. Kolejowa 31

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
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

V36306

(V31709)

SERWIS OGUMIENIA

L6703

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Bloczek fundamentowy M6; 2,40 z³; tel. 0-608-335-960 K13901
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30

L6904
L6604

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 0-503-804-741
V37724
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12616
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V30520
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V33718
* czêci u¿ywane, tel. 0-503-804-741, 0-512-217-654
V37714
* Opel Combo, 1,4B+gaz, 1996, zadbany, 28.000 kilometrów,
4000 z³otych, tel. 0-604-193-413
L6206
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 0-503-019-417
V41312
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 0-508-097-660
V41122

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

D@RKOMP

V2531

Przemys³aw Atkielski

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

(V41302)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V37704)

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

Agencja Kredytowa KORZYCIK

(V41402)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K12506

(V36206)

AUTO-MOTO

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

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

V33408

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 0-502-954-863

L103032

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V30420
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V37105
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V32908

* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502- * hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V30820
0-87-520-22-13
L11201
K10710
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy oko- * hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
licznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V38903 * jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V33508
* Biuro turystyczne Sambia, wycieczki na Litwê 4 x tygo- * KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V30610
dniowo, 0-87-520-16-44, infolinia 0-783-738-138
V34307
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L10203
www.cooltura.xwp.pl
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
0-604-058-648
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zan* Hotel Mazury, Willa Eden, wesela, przyjêcia, stypy,
ki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V39603
Du¿y wybór! Tel. 0-602-117-509. ZAPRASZAMY
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V31809
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78
V34606
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
(V32109)

V39703

Club CoolTura

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

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V32209

0-669-587-564; 0-728-208-754.
V34207
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087) 52029-23
V36406
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V30810
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedsiêbiorców i firm, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V31210

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

(V34407)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V37605)

K13303

(V39503)

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

V41212

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V39003

US£UGI

#
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(V41002)

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
V43021

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K730)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V37606
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V34517
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L11101
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K12816
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K13502
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L10103

(V4102)

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

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

(V37005)

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

(K13105)

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. 0-609-720913 po 18.00
L10901
* znaleziono klucze domowe, przed zak³adem pogrzebowym na
ul. S³owiañskiej. Prawdopodobnie zgubi³ je w³aciciel czerwonego Forda. Do odebrania w zak³adzie pogrzebowym Eden.
KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 0-602-235-182
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
PRACA

(L10402)

V41242
V41232

PRACA c.d.
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V41412
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L6405
SPRZEDAM
* Bloczek fundamentowy M6; 2,40 z³; tel. 0-608-335-960 K14001
V2531

* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402

V43011
V32119
V34527
K12108

* Dzia³ki budowlane, mieszkalne i us³ugowe, uzbrojone, Olecko,
tel. 0-601-210-819
K13801
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
K14301
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V14201
* gara¿ blaszak, aleje Lipowe, bezporedni wyjazd na ulicê,
tel. 0-506-675-603
L6804
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.
(V30410)
* Lenarty, mieszkanie 60,8 m. kw., dwa gara¿e, dzia³ka, 95
tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K13205
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L10702
* mieszkania: wiêtajno, Olecko: Kolejowa, Armii Krajowej,
Zyndrama, tel. 0-510-189-301
K14101
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L11001
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V41112
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V30830
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V41222
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 0-506-675-603 L6704
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V41012
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V12906)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K830
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V37824
WYNAJEM
* dzia³ka 200 m.kw., obok domu towarowego, ul. Partyzantów, tel. 0-602-354-963
K13701
* kawalerka do wynajêcia, tel. 0-87-523-41-23 po 16.00 L11301
* lokal 60 m2, 120 m2, I piêtro, centrum, tel. 0-885-441-703
L10602
* lokale do wynajêcia, 30, 80 m.kw., tel. 0-609-738-148 V39403
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 0-604-557-693
V41612
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V34537
* poszukujê gara¿u do wynajêcia w centrum, tel. 0-793-742968
V37814
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L6603
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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Rys. Marek Pacyñski

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

(V42901)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
codziennie
wrzenia
00
w godz. 800-1600
godz. 16
tel. 520-23-36

7

(K13603)

(V38004)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Morele w domowej apteczce

Na zmarszczki wokó³ oczu: st³uc 3 du¿e pestki
z dojrza³ych moreli, obraæ nasiona i zmia¿d¿yæ.
Uzyskan¹, t³ust¹ masê k³aæ na szczególnie pomarszczone miejsca twarzy.

Fasolka szparagowa przy os³abieniach i bólach reumatycznych

Bierzemy szklankê wie¿ych ziaren i zalewamy je trzema
szklankami wody. Gotujemy 30 minut po czym odstawiamy
na jedn¹ noc. Nazajutrz pijemy po æwieræ szklanki w ci¹gu
dnia.

Pomidory w apteczce

Na przyspieszenie przemiany materii: wycisn¹æ pó³
szklanki soku z selera. Po³¹czyæ z taka sam¹ iloci¹ soku z
pomidora. Przyprawiæ z¹bkiem czosnku, sokiem z cytryny
i posiekanymi listkami lubczyku.

Co u³atwia sen?

Sen u³atwia umiarkowane zmêczenie. Zbyt silne powoduje obni¿enie poziomu cukru we krwi. St¹d te¿ bywa domowym rodkiem nasennym wypijanie szklanki wody lub mleka
z miodem.
rodkiem terapeutycznym zalecanym przez lekarzy bywa
uprawianie sportów, po prostu ruch. Przy czym lepiej byæ
fizycznie aktywnym rankiem, bowiem ruch wieczorem, chocia¿by taniec, powoduje raczej pobudzenie ni¿ sennoæ.

Cudowny propolis

W domowej i ludowej medycynie popularnym lekiem by³
propolis czyli kit pszczeli. W starym pszczelarskim kalendarzu jest zapisany przepis na p³yn do p³ukania ust i na ból
zêbów. Niepe³n¹ ³y¿eczkê do herbaty kitu pszczelego rozpuciæ w æwiartce spirytusu. Dodaæ pó³ ³y¿eczki salicylu, przecedziæ i zlaæ do butelki. £y¿eczkê tego roztworu dodaje siê
do szklanki letniej wody i u¿ywa do p³ukania gard³a. Tym
samym p³ynem zwil¿yæ kawa³ek waty i wcisn¹æ do ubytku w
bol¹cym zêbie, ponadto natrzeæ nim dzi¹s³o.

%
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

11 sierpnia
Diany, Diomedy, Filomeny, Hilarii, Klary, Lidii, Ligii, Luizy, Lukrecji, Telimeny,
Zuzanny
Aleksandra, Bernarda, Filona, Gilberta,
Trajana, Tyberiusza, W³odzimierza, W³odziwoja
12 sierpnia
Androniki, Anicety, Cecylii, Euzebii, Hilarii,
Klary, Leonidy, Letycji
Badzis³awa, Euzebiusza, Hilarego, Innocentego, Juliana, Lecha, Leszka, Makara, Makarego, Makariusza, Piotra
13 sierpnia
Belindy, Diany, Elwiry, Gertrudy, Heleny, Innocenty, Ma³gorzaty, Rados³awy
Ernesta, Hipolita, Jana, Kasjana, Kasjusza, Maksyma, Poncjana, Radomi³a, Rados³awa, Wojbora
14 sierpnia
Alany, Alfredy, Anastazji, Aty, Gerdy, Ireny, Salomei, Selmy, Stanis³awy,

Sylwii
Alana, Alfreda, Dobrowoja, Euzebiusza,
Kaliksta, Machabeusza, Maksymiliana,
Marcelego, Stanis³awa
15 sierpnia (Wniebozwiecie NMP, Matki
Boskiej Zielnej, wiêto Wojska Polskiego)
Bilihildy, Diany, Eulalii, Marii, Rozanetty, Stali, Stelli
Daniela, Napoleona, Stefana, Tarsucjusza, Tarsycjusza, Tarzycjusza, Trzebierza, Trzebimira
16 sierpnia
Domarady, Eleonory, Marii, Normy, Nory
Abrahama, Alfonsa, Ambro¿ego, Domarada, Eleutrrego, Joachima, Roberta,
Rocha, Stefana, Tytusa, Wiktora
17 sierpnia
Anastazji, Angeliki, Anity, Elizy, Joanny, Juliany, Julianny, Juliany, Liberaty,
Marii Magdaleny, ¯anny
Anastazego, Euzebiusza, Jacka, Juliana,
Mirona, Zawiszy

JAKI T£USZCZ
WYBRAÆ?

czowe utleniaj¹ siê i powstaj¹ zwi¹zki
chemiczne niekorzystne dla organizmu.
Do pieczenia nale¿y stosowaæ margaryny przeznaczone wy³¹cznie do ciast,
mas³o rolinne oraz oleje.
Do smarowania pieczywa powinno
siê u¿ywaæ wysokogatunkowych margaryn wzbogaconych witamin¹ A, B, C
lub t³uszczów bêd¹cych mieszank¹ mas³a z olejami rolinnymi.

Nasz przepis
Zrazy baranie
po wileñsku

1 kg baraniny, ³y¿ka t³uszczu, 3
³y¿ki mietany, 2 ³y¿ki przecieru pomidorowego, sól, pieprz, m¹ka, rosó³ z kostki
Farsz: plaster chleba razowego,
6 cebul, 10 dag s³oniny
Najpierw przygotowujemy farsz.
Cebulê siekamy. Podsma¿amy wraz z
pokruszonym chlebem i pokrojon¹ w
kostkê s³onin¹. Solimy i dok³adnie
mieszamy.
Baraninê myjemy i kroimy w plastry. Lekko rozbijamy, solimy i posypujemy pieprzem. Na ka¿dy plaster
przeznaczamy oko³o pó³ ³y¿ki nadzienia. Miêso szczelnie zawijamy i wi¹¿emy nitk¹. Zrazy obtaczamy w m¹ce
i sma¿ymy na t³uszczu. Nastêpnie
wk³adamy je do rondla i zalewamy
roso³em. Dusimy a¿ miêso zmiêknie.
Pod koniec dodajemy mietanê i przecier pomidorowy.

Makija¿

Do usuwania makija¿u nie wolno u¿ywaæ wody ani myd³a.

... bêd¹ mia³y chrupk¹ panterkê, gdy bêdziemy sma¿yæ je krótko na gor¹cym t³uszczu.

F kupiê

Takt polega na tym, by wiedzieæ,
jak daleko mo¿na siê posun¹æ, by nie
posun¹æ siê za daleko. Cocteau

PRZYS£OWIA
 O sercu mówi siê po mierci skromnego cz³owieka: po mierci króla jest
mowa o pa³acu. (abisyñskie)
 Od w. Klary (12 sierpnia) s¹ ju¿ ³adne
dary.
 Jeli piêkny sierpieñ, gotuj sobie
ch³opku kieszeñ.
 Gdy Zielna Matka (15 sierpnia) deszcz
przynosi, to zwykle na Narodzenie
Matki rosi.
 Od Zielny ka¿dy chodzi jak cielny.
(Dawniej by³ to koniec przednówka).
 We Wniebowziêcie pokoñczone ¿êcie.
 Gdy we Wniebowziêcie Panny ciep³o dopisuje to ciep³y i pogodny
koniec lata obiecuje.
 Gdy w sierpniu dni gor¹ce, w zimie
dni niegiem skrz¹ce.
 Na wiêty Roch (16 sierpnia) sprz¹taj¹ groch.
 Z jaka pogod¹ Jacek (17 sierpnia)
przybywa taka jesieñ bywa.
 Jeli na Jacka (17 sierpnia) nie panuje plucha, to pewnie zima bêdzie
sucha.

Zio³a

Kotlety



Do sma¿enia najlepiej nadaje siê: oliwa z oliwek, olej uniwersalny, olej rzepakowy bezeurokowy. Oleje s³onecznikowe, sojowe, arachidowe lepiej stosowaæ
wy³¹cznie do sa³atek, surówek i past, gdy¿
pod dzia³aniem wysokiej temperatury
zawarte w nich wielonasycone kwasy t³usz-

W pilnoci pszczo³a mo¿e byæ twoim mistrzem, w zrêcznoci robak twoim
nauczycielem.
F. Schiller

... w³o¿one do szczelnie zamkniêtej torebki foliowej i po³o¿one na najni¿szej
pó³ce lodówki przez kilka dni nie trac¹
swych wartoci.

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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Gocili w Olecku
Eugeniusz Pop³awski,
kompozytor z Bia³orusi
W ostatnich dniach lipca przebywa³
w Olecku Eugeniusz Pop³awski wraz z
¿on¹ Helen¹, jeden z najwybitniejszych
kompozytorów redniego pokolenia na
Bia³orusi oraz historyk muzyki, zainteresowany szczególnie ¿yciem muzycznym
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Jest
wyk³adowc¹ Pañstwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Miñsku. Pochodzi
z miasteczka Porozowo ko³o wis³oczy
w powiecie Wo³kowyskim, czyli po drugiej stronie Puszczy Bia³owieskiej. W domu
rodzinnym, od gospodarz¹cego tam do
dzisiaj ojca W³adys³awa, Eugeniusz nauczy³ siê piêknej, miêkko wymawianej polszczyzny. Po dyplomie w Akademii
Muzycznej w Miñsku, odby³ aspiranturê u prof. S. S³onimskiego w Konserwatorium Muzycznym w Sankt Petersburgu. Przez kilka lat by³ stypendyst¹ rz¹du polskiego najpierw w Akademii Muzycznej w Gdañsku (gdzie pracowa³ nad
utworem orkiestrowym Barbara Radziwi³³ówna), a nastêpnie na d³u¿ej zwi¹za³ siê z akademi¹ i rodowiskiem muzycznym w Krakowie. Jego utwory symfoniczne i kameralne wykonywane by³y
w Polsce wielokrotnie: na festiwalu
Warszawska Jesieñ, podczas obchodów 1000-lecia Gdañska (Symfonia Lux
aeterna) i wielokrotnie w ramach
Miêdzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, a tak¿e prezentowane by³y w Rzymie na Miêdzynarodowej Trybunie Muzyki Elektroakustycznej UNESCO. Przed kilkoma laty w
wyniku wizyty w Supralu Pop³awski
skomponowa³ cykl utworów chóralnych
zainspirowanych histori¹ nieistniej¹cego cudownego obrazu Matki Boskiej
Supralskiej, wywiezionego i zagubionego
w Rosji. Utwory te s¹ wykonywane przez
bia³oruskie chóry, ciesz¹ce siê znakomit¹ s³aw¹, podczas licznych tournées koncertowych w ca³ej Europie.
Eugeniusz Pop³awski odwiedzi³ równie¿ Trzcianne ko³o Moniek, gdzie w 1927
roku jego wuj, ksi¹dz Stanis³aw Glakowski,
po ukoñczeniu Seminarium Duchownego w Wilnie, skierowany zosta³ do pierwszej pracy jako wikariusz. Ks. Glakowski napisa³ po ³acinie doktorat w Rzymie, zna³ kilkanacie jêzyków, g³êboko
zaanga¿owany by³ w pracê kap³añsk¹ i
owiatow¹. W czasie wojny pracowa³ w
parafii s³ynnego Czerwonego Kocio-

³a w Miñsku, gdzie zosta³ przez NKWD
aresztowany i wywieziony. Do dzisiaj nie
jest znane miejsce jego stracenia. Eugeniusz Pop³awski skomponowa³ utwór
kameralny Pamiêci Ks. Stanis³awa Glakowskiego, wykonywany na Bia³orusi i
z pomoc¹ Instytutu Polskiego w Miñsku nagrany na p³ytê CD. Odwiedziny
Trzciannego by³y bardzo owocne i g³ê-

boko poruszy³y wyobraniê twórcz¹ Eugeniusza Pop³awskiego.
Naszemu gociowi z Bia³orusi ogromnie podoba³o siê Olecko i jego letnie uroki.
Parê razy k¹pa³ siê w naszym jeziorze
oraz odby³ spacer Wiewiórcz¹ cie¿k¹
do krytej trzcin¹, mazurskiej karczmy
Margrabowa. Termin ukoñczenia kolejnej kompozycji wzywa³ goci do powrotu za wschodni¹ granicê. Ale miejmy nadziejê, ¿e z okazji zbli¿aj¹cego siê
jubileuszu naszego miasta, poród innych
utalentowanych m³odych artystów pogranicza Polski, Bia³orusi, Litwy, Rosji i Ukrainy,
Olecko bêdzie równie¿ gociæ Eugeniusza Pop³awskiego i jego muzykê.
Jerzy Stankiewicz (Olecko-Kraków)

Na zdjêciu: Eugeniusz i Helena Pop³awscy. Fot. Jerzy Stankiewicz.

Listy
do redakcji

Kilka s³ów
o Przystanku

Czytaj¹c najnowszy numer TO odnios³em wra¿enie, ¿e tegorocznego Przystanku chyba nie by³o! Jakby siê NIC
nie wydarzy³o! Ani dobrego, ani z³ego;
rozp³ynê³o siê we mgle. ¯adnej dziennikarskiej pracy i wysi³ku BYWANIA na
imprezach kogokolwiek ze sta³ych (?)
wspó³pracowników. Nawet ma³ej zajawki NACZELNEGO, który bywa³...
Rutynowe, sta³e rubryki i tematy od
mi³oników Olecka. Irytuj¹ce, ci¹gle powtarzane frazesy marnego felietonisty o
tym, ¿e rz¹dz¹ca partia jest BE, a poprzednia by³a CACY. Ten¿e miejscowy
(zapewne w swym mniemaniu m¹drala)

zauwa¿y³ ³askawie tyle z Przystanku:
- ...Wielu ludzi siê niele bawi³o. By³y
fajne koncerty. Osobicie nawet nie musia³em byæ (...) dociera³y do mnie nawet
przez zamkniête okna (...) W sumie by³o
fajnie i weso³o...
Ten¿e, inteligentny olecczanin, sta³y felietonista Tygodnika Oleckiego, maj¹c
do dyspozycji ca³¹ stronê tygodnika zawar³
w 10 linijkach tekstu  wiekopomn¹ recenzjê Przystanku Olecku... Nastêpne 90
procent swego felietonu powiêci³ jak
zwykle w nudnemu ju¿ udowadnianiu,
¿e ten rz¹d oszukuje i jest do bani...
Ja tak¿e na Przystanku by³em, ogl¹da³em i fotografowa³em. Udane i mniej 
koncerty, spektakle, wydarzenia... Tak¿e artystyczne pora¿ki. Nie wiem tylko,
czy taka moja opinia nadal interesuje
Tygodnik Olecki. Skoro mo¿na napisaæ
krotko: - BYLO FAJNIE...
Roman Maciejewski - Varga

'
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TAEKWONDO
Na zaproszenie Stowarzyszenia MUKSZTYN, dzia³aj¹cego w Zawadach E³ckich, grupka zawodników z naszego
Klubu bra³a udzia³ w pokazie Taekwondo Olimpijskiego z okazji
wiêta Zawad po³¹czonego z otwarciem nowego stadionu.
Pokaz ogl¹da³o kilkuset widzów zebranych na festynie. Organizatorzy i widzowie byli pod wra¿eniem umiejêtnoci m³odych adeptów Taekwondo. Oprócz samego pokazu nasi zawodnicy brali z powodzeniem udzia³ w wielu konkursach i
zabawach zorganizowanych przez organizatorów. Na zakoñczenie zostalimy zaproszeni na poczêstunek z grilla, po którym dzieci uda³y siê do parku rozrywki.
Dorota i Tomasz Miszczak
Taekwondo Olimpijskie LUKS HIDORI Olecko
Marta Gryglas w kategorii dziewcz¹t do
SZACHY
lat 18 zdobywaj¹c 3,5 pkt. zajê³a 23. miejsce
W dniach 2-5.08.2009 w Koszalinie (na 28 zawodniczek). Kamil Gryglas starodby³ siê III Ogólnopolski Wielobój towa³ w kategorii ch³opców do lat 12.
Szachowy. Ponad 700 zawodników oraz Zdoby³ 4,5 pkt, co pozwoli³o na zajêcie
zawodniczek rywalizowa³o o tytu³ Mistrza 54. miejsca. By³a to najbardziej liczna grupa
i Mistrzyni Polski Juniorów w szachach wiekowa  w zawodach wziê³o udzia³ 117
szybkich oraz b³yskawicznych. Wielobój zawodników. Konrad Konewko wystarsk³ada³ siê z trzech turniejów: z czasem towa³ w kategorii Ch³opców do lat 10.
gry 30 minut na zawodnika, z czasem gry Zdoby³ 4,0 pkt, co zapewni³o mu 65. miejsce.
15 minut na zawodnika (szachy szybkie) W tej kategorii wiekowej startowa³o 98
i 5 minut na zawodnika (szachy b³yska- zawodników.
wiczne). Turnieje rozgrywane by³y sysW drugim turnieju III Ogólnopolskiego
temem szwajcarskim na dystansie 9 rund Wieloboju Szachowego z czasem gry 15
szachy szybkie i 11 rund szachy b³yska- minut na zawodnika Marta Gryglas w
wiczne. W turnieju z czasem gry 30 mi- kategorii Dziewcz¹t do lat 18 wywalczynut na zawodnika MLKS Czarni Olecko ³a 4,0 pkt i uplasowa³a siê na 18. pozyreprezentowali: Marta i Kamil Gryglas cji. W tej kategorii rywalizowa³o 28 zaoraz Konrad Konewko. Marta i Kamil Gry- wodniczek. Kamil Gryglas w kategorii
glas wyst¹pili równie¿ w turniejach z czasem Ch³opców do lat 12 tak¿e zdoby³ 4,0 pkt,
gry 15 minut i 5 minut. W turnieju z naj- co pozwoli³o na zajêcie 68. miejsca. W
wiêksz¹ iloci¹ czasu do namys³u nasi grze wziê³o udzia³ 112 zawodników.
reprezentanci osi¹gnêli nastêpuj¹ce wyniki:
Ostatniego dnia wieloboju odby³ siê

najbardziej widowiskowy turniej  szachy b³yskawiczne, z czasem gry 5 minut na jednego zawodnika. W takich
partiach o zwyciêstwie czêsto decyduje
przekroczenie przez przeciwnika dopuszczalnego czasu, a nie styl i si³a gry. Krótki
czas do namys³u powoduje, ¿e s³absi
zawodnicy znacznie czêciej wygrywaj¹
z silniejszymi przeciwnikami. Nasi reprezentanci osi¹gnêli nastêpuj¹ce wyniki:
Marta Gryglas w kategorii dziewcz¹t do
lat 18 zdoby³a 3,5 pkt i zajê³a 23. lokatê.
Marta rywalizowa³a wród 26 zawodniczek. Kamil Gryglas w kategorii Ch³opców do lat 12 wywalczy³ 5,0 pkt i uplasowa³ siê na pozycji 67. Startowa³o 108
zawodników.
Krzysztof Konewko
kierownik sekcji szachowej

TENIS ZIEMNY
KOMUNIKAT KOÑCOWY
Turnieju Tenisa Ziemnego
o Wielki Sêkacz Olecki
Termin i miejsce  2.08.2009 r. , korty MOSiR
w Olecku. Organizator  MOSiR Olecko,
sêdzia g³ówny  Andrzej Bomber.
W pó³fina³ach Jakub Osowski z E³ku
pokona³ Dariusza Karnieja z Olecka 2:0
(6:2, 6:2), a Adam Sty³a z £om¿y zwyciê¿y³ z Tomaszem Tertelem z E³ku 2:1
(6:3, 4:6, 10:4).
W meczu o trzecie miejsce Dariusz
Karniej pokona³ Tomasza Tertela 6:2. W
finale Jakub Osowski pokona³ Adama Sty³ê
2:1 (4:6, 6:3, 6:2).
Zwyciêzca otrzyma³ okaza³y sêkacz,
a pierwszych trzech zawodników pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w turnieju startowa³o 25 tenisistów z: Warszawy, Ryk, O¿arowa
Mazowieckiego, £om¿y, E³ku i Olecka.

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

Rys. Waldemar Rukæ

Piszê w zwi¹zku z ogólnym stanem
Pañstwa, które jak wiadomo  albo jak
przemilczano  przesta³o byæ wolne w
2003 roku, podlegaj¹c z woli OBYWATELI odt¹d niewidzialnym rz¹dcom Unii
Europejskiej, bo nie sposób uznaæ za rz¹d
Unii tego widowiska dla prostych ludzi,
jakim jest zmiana sterów co pó³ roku. Dok¹d
dojdzie przedsiêbiorstwo, gdzie co pó³
roku wymienia siê kierownika z ca³¹ gór¹?
Zatem przewodzenie Unii przez pó³ roku,
jakie daje siê cz³onkom, to dymna zas³ona, maj¹ca daæ obraz równoci wszystkich. Jednak nale¿y z ca³¹ logik¹ widzieæ
za t¹ zas³on¹ istnienie rzeczywistej, niewybieralnej grupy rz¹dz¹cej. Tak podpowiada zdrowy rozs¹dek, bo mimo szopki
pó³rocznej to wszystko siê trzyma kupy
i wch³ania nowe pañstwa. Om!
Zatem, jeli to widzimy okiem rozs¹dku
i wyczucia, pozostaje stwierdziæ, ¿e grupa prawdziwych rz¹dców jest nam grona, poniewa¿ ukryta przed okiem ³udzonego obywatela. Wniosek taki jest dosyæ zasadny. O ile kto s¹dzi inaczej,
oczekiwa³bym wy³o¿enia powodów, które
go / j¹ do tego sk³aniaj¹.
Trzy, ci ludzie próbuj¹, jak dot¹d
skutecznie dla siebie, zobojêtniæ owe narody
na historiê w³asnych krajów, ich dokonania itp. Wykorzeniæ to, co jest jedna
z wartoci najwietniejszych i dla jakich
warto wychowywaæ dzieci, tj. do patriotyzmu, do kochania Ojczyzny i troski o
Ni¹. Ongi komunici chcieli, by m³odzi
zapomnieli o czêci przesz³oci, wbijaj¹c im wzrok w pojêcie komunizmu, do
którego tamci mieli d¹¿yæ i o jakim my-

leæ. dzi próbuje siê pogrzebaæ chwa³ê
i dobro Polski, namawiaj¹c  pisz¹c o
tym  m³odych i w ogóle ludzi, ¿eby szli
do innego pojêcia: dobrobyt, kasa i Europa. To ostatnie wykolawione i bezrozumne, dla Europejczyków. Dogoniæ
Europê  has³o dla Europejczyków. Odpowiednik: wejæ do oceanu dla ryby
oceanicznej, po okresach przejciowych
i rzekomo niezbêdnym podporz¹dkowaniu siê komu.
Kto to pcha w³anie tak, jednak Dzieci
Ojczyzny s¹ po to, aby siê z tego serdecznie zamiaæ i daæ temu odwet. Jaki?
Wspomnijmy, ¿e w duchu tego odwracania uwagi od tego co siê dzieje,
szacuje siê, ¿e ju¿ w 1996 roku Niemcy
nielegalnie przejêli na Pomorzu Zachodnim 50 tys. hektarów Polski, jeli dobrze
pamiêtam. Ujawni³a to wówczas policja
szczeciñska. A inne czêci tzw. Ziem
Odzyskanych? Czyta³em zdanie, ¿e od
jednej trzeciej do p³owy obszaru Polski
zostanie w ten sposób przejête. Pozwala na to naród, który wpatruje siê albo

w robieni kasy (cyniczni i mniej rozgarniêci) albo w budowanie Unii Europejskiej.
Hm, oprzyjmy siê o co, odbijmy od
dna w tym toniêciu Polski i wyniemy
ja ponownie na powierzchniê wody. Jak?
Oparciem dobrym jest na pocz¹tek 600
rocznica bitwy pod Grunwaldem, kiedy
wojsko polsko-litewskie star³o na proch
w boju piersi¹ w pier kogo, jeli nie
Niemców, wspieranych przez rycerzy
Europy Zachodniej? To by³ najpiêkniejszy byæ mo¿e pokaz si³y, potêgi i ducha
walki Polaków i Litwinów. Odparli wówczas, odeprzeæ mo¿na teraz. Nale¿y przygotowaæ siê do tej rocznicy i przygarn¹æ po przyjacielsku Litwinów, narodu
o tak chwalebnej dla siebie przesz³oci.
Niszczenie troski o Ojczyznê musi
spotkaæ siê z odpowiedzi¹ ludzi myli i
do tego z powodu postêpu owej choroby odwracania siê od Polski, trza nam
zejæ siê wspólnie.
Z pozdrowieniami i czekaj¹c na wra¿enia, spostrze¿enia i myli Odbiorcy.
Grzegorz Leoñczuk

