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Wymiana
i uniewa¿nianie
dowodów osobistych

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 195,
poz. 1198), od dnia 1 stycznia 2009 r.
obowi¹zuj¹ nowe zasady dotycz¹ce obowi¹zku wymiany oraz uniewa¿niania dowodów osobistych.
Art. 40 ustawy o ewidencji ludnoci
i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nak³ada na posiadacza dowodu osobistego obowi¹zek jego wymiany w przypadku:
- zmiany danych zamieszczonych w dowodzie  w terminie 14 dni od dnia
dorêczenia dokumentu potwierdzaj¹cego zmianê danych (w przypadku osób
przebywaj¹cych za granic¹ termin ten
wynosi 3 miesi¹ce);
- uszkodzenia dowodu osobistego lub
zaistnienia innej okolicznoci utrudniaj¹cej ustalenie to¿samoci osoby 
niezw³ocznie;
- up³yw terminu wa¿noci dowodu osobistego  nie póniej ni¿ na 30 dni
przed up³ywem tego terminu.
Ponadto nowe przepisy ustawy przewiduj¹ uniewa¿nienie dowodu osobistego
Dokoñczenie na s. 2.

Zmiany czasu pracy
Starostwa Powiatowego w Olecku

Od dnia 15 lutego br. nast¹pi¹ zmiany czasu pracy Starostwa Powiatowego
w Olecku. W ka¿dy poniedzia³ek urz¹d
bêdzie czynny od godz. 7.30 do godz.
15.30, tak jak w pozosta³e dni tygodnia.
Anna Turowska

VIII ZAJAZD BARDÓW
27-28 lutego 2009 r.
sala Teatru AGT

Cena 1,40 z³
WARTO

PRZECZYTAÆ

* Wtargn¹³ pod nadje¿d¿aj¹cy pojazd
 s. 3.
* Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadañ publicznych w 2009 roku
 s. 4.
* Romuald Stankiewicz  Starosta
Olecki w 25. rocznicê mierci
(cz. 3)  s. 5.
* Komentarze i refleksje nie tylko
polityczne  s. 6.
* Droga z Sajz  s. 10-12
* Od stepów Mongolii po chiñskie
metropolie  s. 13
* Z cyklu Medycyna alternatywna
 Alfabet medyczny (cz 1)  s. 16
* Ukleja szósta w Polsce  s. 18.
* X Mistrzostwa w Karate Kyokushin
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w Olecku  s. 19.
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CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V4703)

Tel. (87) 520 44 46

Aleje Lipowe 1B
SKLEP PAPIERNICZY PRZY PLACU
WOLNOCI 20 PRZENIESIONY
DO CENTRUM HANDLOWEGO
 ALEJE LIPOWE 1B

WYPRZEDA¯ KABIN,
KOMPAKTÓW, UMYWALEK
ATRAKCYJNIE NISKIE CENY
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

CENTRUM HANDLOWE

ZAPRASZAMY

tel.(087) 520 36 92
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Wymiana i uniewa¿nianie
dowodów osobistych
przez organ, który go wyda³ (wójta, burmistrza, prezydenta miasta ):
- z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem
przekazania przez osobê trzeci¹ znalezionego dowodu osobistego;
- z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;
- z dniem zgonu posiadacza dowodu;
- z dniem odbioru dowodu osobistego

Ulica Lena

Magistrat planuje w najbli¿szym czasie
z³o¿enie do Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury wniosek na modernizacje ulicy Lenej. Modernizacja ulicy polegaæ bêdzie m.in. na
budowach dojazdów do zak³adów produkcyjnych. Konkurs na przedsiêwziêcia og³oszono 15 grudnia. Termin sk³adania wniosków minie 4 lutego.
Koszt ca³ej inwestycji to prawie 5
milionów i 700 tysiêcy z³otych. Gmina
ma mo¿liwoæ pozyskaæ dofinansowanie
w wysokoci 75% kosztów projektu. (M)

DY¯URY APTEK

 10-15.02.2009r., ul. 11-go Listopada 9
 16-22.02.2009r., pl. Wolnoci 25

Dokoñczenie ze s. 1.

wydanego w miejsce poprzedniego;
- poprzedniego dniem up³ywu terminu
wa¿noci dowodu osobistego;
- po up³ywie 3 miesiêcy od dnia zmiany
danych, które zamieszcza siê w dowodzie w razie nie z³o¿enia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o
jego wymianê (w przypadku osób przebywaj¹cych za granic¹ termin ten
wynosi 4 miesi¹ce ).
Osoby posiadaj¹ce niewa¿ne dowody osobiste bêd¹ mia³y trudnoci z za³atwieniem sprawy w urzêdach, s¹dach
czy bankach. Bez wa¿nego dowodu to¿samoci nie bêdzie mo¿na przekroczyæ
granicy ani zawrzeæ ma³¿eñstwa w urzêdzie stanu cywilnego.
Za brak wa¿nego dokumentu obowi¹zuj¹ sankcje: kara ograniczenia wolnoci do 1 miesi¹ca albo kara grzywny
(do 5000 z³).

Pobór krwi

- 5 marca 2009r.
(Pobór odbywa³ siê bêdzie w Starostwie
Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
od godz. 8.15)
(V4003)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

Redakcja

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna: poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)
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Uwaga, lisko
na drogach!!!

31 stycznia 2009 o godzinie 21.15 w
Drozdowie, gmina Kowale Oleckie, dosz³o do kolizji drogowej. Kieruj¹cy Fordem Artur . na prostym odcinku drogi
i na oblodzonej nawierzchni nie dostosowa³ prêdkoci do warunków drogowych, wpad³ w polizg, straci³ panowanie nad pojazdem i wjecha³ do rowu, gdzie
dachowa³. Zosta³ ukarany mandatem w
wysokoci 250 z³ i zatrzymano mu dowód rejestracyjny.
**
31 stycznia 2009 o godzinie 14.00 na
drodze krajowej nr 65 Marta D., kieruj¹c
pojazdem marki Honda, nie dostosowa³a prêdkoci do panuj¹cych warunków,
straci³a panowanie nad samochodem i
nastêpnie zjecha³a na prawe pobocze,
gdzie dachowa³a. Kieruj¹ca jecha³a sama
i z uwagi na doznane obra¿enia cia³a
zosta³a przewieziona do szpitala.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko
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:

 Teresa Fiedorowicz
 Beata Jarkiewicz
 Piotr Klejment
 Maciej Skrzeczyñski
 Hanna Tanewska
 Ewa M. ¯ukowska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

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

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

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

!
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Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku do którego dosz³o na
trasie Olecko  Wieliczki.

Wtargn¹³ pod nadje¿d¿aj¹cy pojazd

Do zdarzenia dosz³o 31 stycznia o
godzinie 4.20 na trasie Olecko  Wieliczki. Sebastian P. Jecha³ pojazdem marki
Audi w kierunku Olecka. W miejscowoci Lipkowo wybieg³ nagle na jezdniê
zza drzewa m³ody mê¿czyzna. Kieruj¹cy
gwa³townie zahamowa³ i zjecha³ na lewe
pobocze chc¹c unikn¹æ potracenia. Jego
samochód uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Sebastian P. by³ trzewy i sam powiadomi³ policje. Nastêpnie z uwagi na

doznane obra¿enia cia³a zosta³ przewieziony do szpitala, gdzie pozosta³ na obserwacji. Pieszym okaza³ siê 23-letni Pawe³ M., mieszkaniec Olecka, który by³
nietrzewy. Równie¿ on w wyniku tego
zdarzenia dozna³ ogólnych pot³uczeñ cia³a,
wstrz¹nienia mózgu oraz z³amania nosa
i zosta³ przewieziony do szpitala w E³ku.
Teraz policjanci przeprowadz¹ postêpowanie w tej sprawie.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

Chcia³ siê w³amaæ do sklepu
Do zdarzenia dosz³o 31 stycznia tu¿
przed pó³noc¹. Na telefon oficera dy¿urnego oleckiej policji zadzwoni³ jeden z
mieszkañców i poinformowa³, ¿e kto
w³amuje siê do sklepu. Natychmiast na
miejsce pojecha³y dwa policyjne patrole. Policjanci zauwa¿yli uszkodzone drzwi
wejciowe i wybit¹ szybê. Wewn¹trz sklepu nie by³o nikogo. Po sprawdzeniu zaplecza okaza³o siê, ¿e drzwi wejciowe
do piwnicy s¹ otwarte, a w jednym z
pomieszczeñ znajduje siê m³ody mê¿czyzna.

Okaza³ siê nim Leszek J. 19-latek by³ pijany i mia³ zakrwawione rêce od kawa³ków szk³a. Leszek J. trafi³ do policyjnego aresztu. Podczas przes³uchania 19latek przyzna³ siê do winy. Doda³, ¿e by³
pijany i nie wie dlaczego to zrobi³. Wczeniej by³ karany za podobne przestêpstwa. Mê¿czyzna ju¿ us³ysza³ zarzut usi³owania w³amania i teraz odpowie przed
s¹dem.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

(V2233)

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Grafika Jolanty Grabowskiej, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Staroobrzêdowcy z Wojnowa - fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria JazzClub Galeria w Gi¿ycku
9 lutego (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
10.00  16.00  ferie w ROK MG
10 lutego (wtork)
10.00  16.00  ferie w ROK MG
11.00  Happy wkrêt, film  kino ROK
11 lutego (roda)
10.00  16.00  ferie w ROK MG
12 lutego (czwartek)
10.00  16.00  ferie w ROK MG
11.00  Artur i Minimki, film  kino ROK
13 lutego (pi¹tek)
10.00  16.00  ferie w ROK MG
17:00  Dzieñ, w którym zatrzyma³a siê
Ziemia  film, kino ROK
19:00  Dzieñ, w którym zatrzyma³a siê
Ziemia  film, kino ROK
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod
ABC (wejcie od ul. Cichej)
14 lutego (sobota)
* Walentynkowy Turniej tenisa Sto³owego  hala ZS Siejnik
17:00  Dzieñ, w którym zatrzyma³a siê
Ziemia  film, kino ROK
19:00  Jeszcze raz  film, kino 21:00 
Ranczo Wilkowyje  film, kin
15 lutego (niedziela)
* Turniej Halowej Pi³ki No¿nej o Puchar
Prezesa Czarnych, hala ZST, hala
ZSLiZ
15:00  Epoka lodowcowa 2 - odwil¿
 film, kino ROK
17:00  Dzieñ, w którym zatrzyma³a siê
Ziemia  film, kino ROK
19:00  Dzieñ, w którym zatrzyma³a siê
Ziemia  film, kino ROK
16 lutego (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
18 lutego (roda)
* VIII Halowe Mistrzostwa Powiatu w
LA SP, hala ZST

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,49 z³
Pb95 ........................ 3,49 z³
PB98 ........................ 3,70 z³
LPG .......................... 1,68 z³
Olej opa³owy........... 2,19 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(K27806)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(K27906)

"
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ZARZ¥D POWIATU W OLECKU
OG£ASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie realizacji zadañ publicznych w 2009 roku
NA PROWADZENIE ZADANIA POWIATU
W FORMIE POWIERZENIA POD NAZW¥:
1. Umasowienie sportu wród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych,
promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego na kwotê 16.000,00 z³.
2. Wsparcie zadañ publicznych powiatu w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym mniejszoci
narodowych oraz rozwój i promocja walorów turystycznych
powiatu na kwotê 5.000,00 z³.
NA REALIZACJÊ ZADANIA POWIATU
W FORMIE WSPARCIA POD NAZW¥:
3. Wsparcie zadañ publicznych powiatu w zakresie ekologii,
ochrony rodowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na kwotê 2.000,00 z³.
I. Organizacje kwalifikuj¹ce siê do sk³adania ofert:
Organizacje pozarz¹dowe oraz inne podmioty, których celem
statutowym jest prowadzenie dzia³alnoci po¿ytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003r.
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pón. zm.) o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie.
II. Terminy i miejsce sk³adania ofert:
1. Oferty na realizacjê zadañ powiatu w formie powierzenia
lub
wsparcia
winny
byæ
z³o¿one
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia og³oszenia konkursu na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego, tj. od
dnia 3 lutego 2009 r.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Olecku, ul. Kolejowa 32 (pokój nr 22) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2009 r.
3. O zachowaniu terminu decyduje data wp³ywu oferty do
kancelarii Starostwa.
III. Zasady sk³adania ofert:
1. Ofertê wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ w 1 egzemplarzu
na druku okrelonym w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz.
2207). Wzór oferty dostêpny jest tak¿e na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku www.powiat.olecko.pl, a tak¿e w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.
2. Ofertê nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie opatrzonej piecz¹tk¹ teleadresow¹ oferenta z dopiskiem: KONKURS OFERT
2009  PROGRAM WSPÓ£PRACY.
3. Oferta powinna zawieraæ w szczególnoci:
* szczegó³owy zakres rzeczowy zadania proponowanego do
realizacji,
* termin i miejsce realizacji zadania,
* kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania,
* informacjê o wczeniejszej dzia³alnoci podmiotu sk³adaj¹cego ofertê w zakresie, którego dotyczy zadanie,
* informacjê o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj¹cych wykonanie zadania, w tym o wysokoci rodków finansowych uzyskanych na realizacjê danego zadania z innych róde³,
* deklaracjê o zamiarze odp³atnego lub nieodp³atnego wykonania zadania,
* statut podpisany przez osoby reprezentuj¹ce podmiot (kopiê powiadczon¹ za zgodnoæ z orygina³em),
* zadanie powinno byæ przedmiotem dzia³alnoci statutowej

podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê,
* inne informacje i dokumenty wynikaj¹ce z druku wzoru oferty.
4. Wzór oferty, a tak¿e wzór umowy i sprawozdania z wykonania zadania okrela Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonywanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207r.). Wzory do pobrania znajduj¹ siê na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku: www.powiat.olecko.pl.
IV. Tryb rozpatrzenia ofert:
1. Z³o¿one oferty ocenia pod wzglêdem formalnym i merytorycznym (zgodnie z kryteriami oceny ofert) Komisja ds. wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie zadania powiatu w formie powierzenia oraz na realizacjê zadania powiatu w formie wsparcia i przedstawia swoj¹ opiniê Zarz¹dowi
Powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu w Olecku, bior¹c pod uwagê opiniê Komisji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisuje
umowê na realizacje zadania.
3. Ostateczne rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi nie póniej ni¿
w ci¹gu dwóch miesiêcy od ostatniego dnia przyjmowania
ofert. Wyniki konkursu zostan¹ podane do publicznej wiadomoci w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (www.spolecko.bip.doc.pl), na stronie
internetowej powiatu oraz na tablicy og³oszeñ Starostwa
Powiatowego w Olecku.
4. Nie rozpatruje siê ofert, które nie spe³niaj¹ wymogów formalnych (wp³ynê³y po terminie, nie s¹ z³o¿one na obowi¹zuj¹cych drukach, s¹ nieprawid³owo wype³nione lub niekompletne, a wiêc nie zawieraj¹ wszystkich niezbêdnych
za³¹czników).
V. Termin realizacji zadania.
Ostateczny termin realizacji zadania ustala siê na dzieñ 31
grudnia 2009 r.
Organizacja, która uzyska³a dofinansowanie, ma obowi¹zek informowania spo³eczeñstwa o ródle dofinansowania oraz
jest zobowi¹zana do zamieszczenia w swoich materia³ach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez powiat.
VI. Informacje szczegó³owe i dokumenty dotycz¹ce konkursu:
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Starostwa Powiatowego w Olecku
ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, tel. 087/520-16-57
Sporz¹dzi³a: Halina Bogdañska

Rys. Marek Pacyñski

#

Romuald Stankiewicz  Starosta Olecki
w 25. rocznicê mierci (cz. 3)
wymaga rzeczowej pracy, wykraczaj¹cej ponad za³o¿enia tego wspomnieniowego artyku³u. Praca taka powinna w koñcu
powstaæ. Wspomnê jeszcze, ¿e za spraw¹ Ojca, tak zwi¹zanego uczuciowo z
Wileñszczyzn¹, do Olecka przyby³o wielu mieszkañców dawnego województwa
wileñskiego oraz z samego Wilna i Grodna. Jako starosta dysponuj¹cy mo¿liwociami zasiedlania, rozsy³a³ listy i prywatne wici, namawiaj¹c do osiedlenia siê na
terenie miasta i powiatu oleckiego. W ten
sposób przypieszony zosta³ okres zasiedlania, a zarazem tu³aczki wojennej setek
repatriantów. Do dzisiaj zamieszkuj¹ w Olecku, i w jakiej mierze nadaj¹ ton naszej
spo³ecznoci, szeroko znani: p. Jadwiga
Szyjkowska, pp. Urbanowiczowie, p. Leonard Mosiejko, a tych kresowych rodzin
by³o o wiele wiêcej: panie Dryllowe, bracia Kie¿unowie, Komarowie, Lewiccy, Lubierzyñscy, Nowiccy, Rymszowie, Siemaszkowie. Z tego samego powodu przyjecha³ i zamiesza³ w Olecku p. W³adys³aw ¯urowski, zapewne najs³ynniejsza i
najbardziej szanowana postaæ oleckiego
spo³eczeñstwa.
Trzeba pamietaæ tak¿e o tym, ¿e starosta Stankiewicz przeprowadzi³ spo³ecznoæ oleck¹ przez okres szczególnie trudny, dzia³alnoci podziemia (m.in. tak¿e i
AK, szukaj¹cego kontaktu z powstaj¹c¹
polsk¹ w³adz¹), a zw³aszcza panoszenia
siê ró¿nych band i szabrowników, zagra¿aj¹cych wprost ludnoci cywilnej. Dowiadczenia okupacyjne z Wilna umo¿liwi³y racjonalne i wywa¿one reakcje w obliczu czêstego zagro¿enia, jak choæby na
drogach publicznych. W ten sposób zgin¹³ w zasadzce w drodze do Bia³egostoku, wicestarosta olecki Eugeniusz Jurgielewicz, wykonuj¹c zadania s³u¿bowe
w 1945 r.
Ju¿ w 1946 r. po pierwszym bardzo
uci¹¿liwym okresie pionierskiej pracy Rada
Pañstwa przyzna³a starocie Stankiewiczowi
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi.
Nasilaj¹ca siê walka polityczna, bezporednie naciski personalne, weryfikowanie przynale¿noci partyjnej, zepchniêcie
na plan dalszy starañ o warunki ¿ycia i
pracy mieszkañców powiatu spowodowa³y,
¿e starosta Romuald Stankiewicz, bezpartyjny przed wojn¹ i po wyzwoleniu, wierny swoim idea³om i przedwojennym zasadom moralnym  z³o¿y³ urz¹d starosty
oleckiego w 1949r. I w wyniku tego faktu
usuniêty zosta³ z rodzin¹ z zajmowanego
domu przy ulicy Kwiatowej 5. Jednak¿e
mój Ojciec potrafi³ zachowaæ twarz, auto-

rytet i pewn¹ niezale¿noæ, tote¿ wkrótce przyjmuje stanowisko sekretarza Zarz¹du Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego i rozpoczyna pracê w
Bia³ymstoku. Nastêpnie powiêci³ siê
pracy w zawodzie prawnika, któr¹ z godnoci¹ i zami³owaniem wykonywa³ od
lipca 1951r., ponownie buduj¹c pionierskie
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tê kontynuowa³ dos³ownie a¿ do mierci, do zawa³u rozleg³ego, który zaatakowa³ Go w trakcie rozprawy na sali s¹dowej w Suwa³kach.
Kiedy dzisiaj czytam w TO wywiad
ze Starost¹ Powiatu Olecko dr Stanis³awem L. Ramotowskim, w jego profesjonalnej, wywa¿onej i przewiduj¹cej przysz³oæ m¹drej wypowiedzi odkrywam ziarna
posiane przez oleckich pionierów sprzed
szecdziesiêciu laty. Ale o tym mog¹ wiedziec tylko ci, którzy nie zapominaj¹ o
tych, którzy bronili zasad moralnych, a

Romuald Stankiewicz z ¿on¹ Eleonor¹ pod ¿aglami, Jez. Oleckie, lato 1947.
fundamenty  tym razem doradztwa prawniczego, udostêpnionego po raz pierwszy tak szeroko mieszkañcom naszych
powiatów, m.in. poprzez za³o¿enie, a
nastêpnie wieloletnie prowadzenie Zespo³ów Adwokackich w Olecku i w Go³dapi. Adwokat Romuald Stankiewicz pracê

tak¿e tworzyli podstawy naszego ¿ycia
w trudnych czasach, szecdziesi¹t lat temu.
Ci, dla których autorytety i historia s¹
ci¹gle zobowi¹zuj¹ce.
Olecko-Kraków, 31 grudnia 2008 r.
Jerzy Stankiewicz
(V8701)

$
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Komentarze i refleksje
1. Chcia³em odpowiedzieæ na grafomaniê PACa czterowierszem Tuwima, ale
cenzura Tygodnika Oleckiego Tuwima
nie puci³a, za to bez ¿adnych zastrz¿eñ
drukuje insynuacje PACa.
Tym gorzej dla redakcji Tygodnika,
jeli nie uwa¿a Tuwima, a uwa¿a, ¿e bezosobowo  jak czyni to PAC, mo¿na obra¿aæ S¹dy, Rz¹dy, okrelone gazety i okrelone rodowiska.
Podobno w imiê wolnoci s³owa mo¿na
k³amaæ, opluwaæ i wypisywaæ brednie. Tak
w³anie robi PAC, czy te¿ kluczowi opluwacze z IV RP: £ysiak i Ziemkiewicz, których po raz kolejny upomnia³ S¹d RP.
Ale co tam S¹d, co tam Rz¹d, co tam
Konstytucja, Trybuna³ czy Sejm  to instytucje wg PACa obce, bo nie nasze,
nie PiSowskie. Mo¿na w nie biæ jak w
bêben, wypisywaæ ró¿ne g³upoty, a w razie
czego powo³aæ siê na wolnoæ s³owa.
Gazeta Wyborcza, pogardliwie nazywana przez PACa Wybiórcz¹ jest najwiêkszym dziennikiem opiniotwórczym w
Polsce, a wartoæ tej gazety wyra¿a siê
tym, ¿e ludzie chc¹ j¹ kupowaæ i codziennie
kupuj¹. Tym samym codziennie zdaje test
rzetelnoci, solidnoci, wiarygodnoci i
profesjonalizmu.
Nak³ad (oko³o 0,5 mln) i sprzeda¿ gazety jest najwa¿niejszym kryterium jej oceny
i niewa¿ne co o tym myl¹ ró¿ne PAjaCe.
Jedynej prawdy, jak¹ serwuje £ysiak i Ziemkiewicz ludzie jako nie chc¹
kupowaæ. Widaæ, ¿e to jest prawda tylko
£ysiaka, Ziemkiewicza i PACa oraz mo¿e
i czêci PiSu, tej manipulowanej przez Ojca
Rydzyka.
Zarzuca PAC publicystom Gazety
Wyborczej manipulacje, ale jak zwykle nie
podaje ¿adnych konkretów. Najpewniej
ich nie zna, ale s³ysza³, ¿e to wra¿a gazeta, bo tak uwa¿a Jaros³aw Kaczyñski i to
mu w zupe³noci wystarcza.

Listy do redakcji
Wybiórcze wspomnienia mieszkañców Treuburga - Olecka

Z mieszanymi uczuciami czytam kolejne wspomnienia by³ych mieszkañców
Treuburga-Olecka: Ciuchcia odchodzi w
przesz³oæ, przedruk za Treuburger
Heimatbrief publikuje Tygodnik Olecki
w nr 1/2009. W tym odcinku wspomnieñ,
gdzie autorami s¹ KURT SOYKA i ERKTATH (?!...) kolejny raz, dzisiejszy czytelnik dowiaduje siê, jak strasznie by³o
ówczesnym mieszkañcom tych ziem uciekaæ
przed bolszewick¹ nawa³¹ na Zachód...
W ¿adnym z poprzednich fragmentów
wspomnieñ tych ludzi, nie znalaz³em na-

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

To nic, ¿e s¹dy wielokrotnie rozstrzyga³y spory na korzyæ Gazety Wyborczej, a oszczercy musieli zamieszczaæ sprostowania i przeprosiny  PAC dalej swoje, jak stara Pawlaczka: S¹d s¹dem, a
sprawiedliwoæ musi byæ po naszej stronie.
Takie to pacowskie rozumienie prawa i sprawiedliwoci. Zamiast podawaæ
konkrety i fakty, nawet cytaty  jeli uwa¿a,
¿e zawieraj¹ nieprawdê  PAC bezpiecznie, bo bezosobowo, wypisuje bzdury,
insynuacje, czyni zarzuty innym, siebie
uwa¿aj¹c za ród³o prawdy.
Jednym s³owem przypadek ciê¿ki, niereformowalny! Polemika z kim takim? 
niemo¿liwa! Dlatego nie mia³em ochoty
na ja³ow¹ dysputê i chcia³em odpowiedzieæ PACowi cytatem z Tuwima, bardzo
w tym przypadku stosownym.
Mam nadziejê, ¿e redakcja Tygodnika zreflektuje siê, wydrukuje Tuwima i
bêdziemy mieli sprawê zamkniêt¹.
2. Sejm Rzeczypospolitej przyj¹³ ustawê o ograniczeniu przywilejów emerytalnych by³ych funkcjonariuszy s³u¿b specjalnych PRL.
Okres pracy w s³u¿bach specjalnych,
zamiast uprzywilejowanego wskanika 2,6,
bêdzie liczony wskanikiem 0,7  tak jak
okres niesk³adkowy. Ma to daæ bud¿etowi pañstwa 600 mln z³ oszczêdnoci, a
zwyk³ym ludziom poczucie prawa, co prawda nierychliwego, bo po blisko 20 latach
wolnej Polski, ale jednak prawa sprawiedliwego.
To te¿ konkret tego rz¹du, a nie ¿aden PR. Wczeniej rz¹d PiS tego nie zrobi³, bo bawi³ siê teczkami IPN i by³ mocny w gêbie, a swoje rz¹dy uprawia³ za
pomoc¹ telewizyjnych konferencji prasowych, mityngów w Stoczni Gdañskiej, czy
zbiorowych pielgrzymek na Jasn¹ Górê.
Czekam teraz, kiedy rz¹d zabierze siê za

emerytury mundurowe  policji i wojska.
Jest rzecz¹ nienormaln¹ i niespotykan¹ w innych krajach, by mundurowi po
15 latach pracy szli na emerytury. Tacy
40-letni emeryci pracuj¹ potem dalej w
prywatnych firmach ochroniarskich, kurierskich albo zak³adaj¹ w³asne biznesy,
bior¹c jednoczenie pieni¹dze od pañstwa.
Na tak¹ hojnoæ nie staæ nawet krajów
bogatszych od Polski. Ale ju¿ s³yszê krzyk,
jaki podnios¹ zwi¹zki zawodowe, ju¿ widzê obroñców sprawiedliwoci z partii
mieni¹cej siê Prawem i Sprawiedliwoci¹,
przewidujê te¿ partyjne veto Pana Prezydenta Kaczyñskiego.
Reformatorzy ustawy emerytalnej z
1999r. Zak³adali, ¿e ka¿dy bêdzie sam pracowa³ i sk³ada³ na swoj¹ przysz³¹ emeryturê, zak³adali stopniow¹ likwidacjê wszystkich przywilejów emerytalnych. Po 10 latach od reformy pañstwo polskie, a raczej jego Obywatele, dop³acaj¹ dalej do
uprzywilejowanych grup emeryckich: rolników, górników, mundurowych i dziesi¹tek innych.
Przez 10 lat przywilejów emerytalnych
(rodem z PRL) i emerytur pomostowych
nie ruszy³ ¿aden rz¹d. Obecny rz¹d próbuje te trudne sprawy rozwi¹zywaæ, patrzy w przysz³oæ, bo wie, ¿e za kilka czy
kilkanacie lat bez dokonania niezbêdnych
reform system emerytalny mo¿e zbankrutowaæ  bud¿etu pañstwa nie bêdzie staæ
na wielomiliardowe dop³aty do emerytur.
Wie to te¿ Prawi i Sprawiedliwoæ, ale
jako opozycja totalna bêdzie przeszkadzaæ
rz¹dowi Platformy, a Polskê ma po prostu gdzie.
Proszê przypomnieæ wypowied Mariana Pi³ki, cytowan¹ w poprzednim TO.
Pi³ka wie co mówi, bo jako kolega, by³y
kolega Kaczyñskich, zna ich doskonale.
Grzegorz Kudrzycki

wet ma³ej refleksji: KTO TEN KOSZMARNY EXODUS SPOWODOWA£!
U by³ych, germañskich, ówczesnych mieszkañców Treuburga (ok.90 % poparcia w
1937 r. za Adolfem Hitlerem) - dzi wystêpuje zbiorowa trauma niepamiêci tamtej chwili. Wygnani przez walec wywo³anej przez siebie wiatowej wojny, domagaj¹ siê od nas wiêcej wspó³czucia... A
nawet zwrotu (po 30 latach nieobecnoci) maj¹tków i domów lub wielomilionowych odszkodowañ (casus rodzin Moskalików i innych na Mazurach) przez
Agnes Trawny.
Na swój sposób rozumiem ów walec
historii, która do dzi krzywdzi narody.
Jestem potomkiem swego dziadka Józefa
¯ukowskiego, który by³ ziemianinem pod

Wilnem. Jego wieloletnia hodowla koni
(rasowych ogierów sprowadzonych ze
Stanów Zjednoczonych) i kilkusethektarowe gospodarstwo w Lozdziejach (Lazdijaj  dzisiejsza Litwa), bezpowrotnie
przejêli Rosjanie... Pakt Ribbentrop Mo³otow. Cyniczne wobec Polski obrady Trzech Mocarstw w Ja³cie na 50 lat
podporz¹dkowa³y nas, Polakow - Rosjanom.
Czytaj¹c Wasze  treuburczykow wspomnienia  oczekujê odrobiny pokory. Nie
Waszego czêstego mieszania skutków od
przyczyn...
Mam nadziejê, ¿e moja, mo¿e kontrowersyjna opinia, dotrze do Waszej, niemieckiej Gazety!
Roman Mciejewski - Varga

%
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Wizyta w Urzêdzie Miejskim
21 stycznia 2009 r. klasa I a Gimnazjum nr 1 w Olecku, pod opiek¹ p. Jaros³awa Bagieñskiego i p. Jadwigi Zdan,
wyruszy³a na wycieczkê do Urzêdu Miasta
w Olecku.
Uczniowie swoj¹ wêdrówkê zaczêli od
parteru budynku, potem  przechodz¹c
z piêtra na piêtro  poznawali pracê poszczególnych wydzia³ów.

Podró¿ zakoñczy³a siê w sali konferencyjnej urzêdu, gdzie odby³o siê spotkanie z Burmistrzem Wac³awem Olszewskim. W³odarz opowiada³ m.in. o
historii podzia³u terytorialnego Polski, roli Urzêdu
Stanu Cywilnego, swoich obowi¹zkach, gminie Olecko
i inwestycjach zaplanowanych na najbli¿sze lata.

Wród inwestycji znajd¹ siê: hala widowiskowo-sportowa z p³ywalni¹, sztuczne lodowisko, rozbudowa stadionu, pole namiotowe i
byæ mo¿e renowacja boiska znajduj¹cego siê przy Zespole Szkó³ w
Olecku.
Na koniec uczniowie mogli zadaæ w³asne pytania, b¹d podzieliæ siê
opiniami na temat miasta i gminy. Ca³oæ uwieczni³y wspólne zdjêcia.
Opracowa³: Rafa³ Jurewicz kl. I a

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V3105)

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685
(K4503)

'
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Karnawa³ w SP 1

W dniu 28 stycznia 2009r. dzieci z
wszystkich klas I-III Szko³y Podstawowej nr 1 w Olecku bawi³y siê razem naprawdê karnawa³owo.
Ksiê¿niczki, nie¿ynki, Cyganki,
Wró¿ki, Clowni, Pajace, Indianie, Sanitariuszki, Zakonnice i inni przebierañcy
porwani równym rytmem nie ¿a³owali
si³ i energii przez blisko dwie godziny.
Nie zabrak³o chêtnych do dalekiej podró¿y roztañczonym poci¹giem, ani te¿
do udzia³u w atrakcyjnych konkursach
z nagrodami.
W trakcie dyskotekowej przerwy zabawa toczy³a siê w klasach. Jedni prezentowali rodzicom przygotowane przed-

si³ g³ona muzyka porwa³a niezwykle
barwne grono naszych milusiñskich do
dalszych tañców i pl¹sów na balonowo udekorowanej sali.
Po zabawie uczniowie opuszczali szko³ê
wyranie pod wra¿eniem karnawa³owego popo³udnia, którego organizacj¹ zajê³y siê panie opiekuj¹ce siê Samorz¹dem Uczniowskim kl. I-III: p. Halina
Matwiejczyk oraz p. Maria Ewko.
Renata Bogdan
Fot. Jaros³aw Kalicki

stawienia, inni wykazywali siê swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnociami w zadaniach stanowi¹cych klucz do chyba ostatnich ju¿ w
tym roku prezentów spod choinki  nie zabrak³o wiêc dzieciêcej radoci, jak¹ zawsze sprawia prezent. Jeszcze inni piewali, recytowali, dokonywali wyboru najefektowniej przebranych uczestników zabawy.
Nie zawiedli równie¿ rodzice bawi¹cych siê dzieci, którzy
z trosk¹ zastawili sto³y smako³ykami. Po krótkiej regeneracji



Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 6 (578)

Droga z Sajz

Uroda mazurskich jezior nie wymaga
rekomendacji. A takie per³y jak £amiady... nale¿a³o by wrêcz chroniæ przed
ochami i achami. Ale jak? Postawiæ szlabany na dojazdowych drogach? Konfiskowaæ mapy i przewodniki, których jak
kiedy nie by³o, tak teraz jest bez liku?
A mo¿e nie umiechaæ siê grzecznie do
przyjezdnych a wywalaæ do przyjezdnych
ozora albo bejsbolem prowadziæ antyagitacjê?
Jezioro ma kszta³t bumeranga. Od
wschodu i po³udnia kilka wiosek wtulonych w bezlen¹ okaza³¹ skarpê. W ostatnich latach rozros³y siê stare mazurskie
osady dwukrotnie, a Sajzy pewnie i trzykrotnie. Latem autochtoni nikn¹ w turystycznym t³umie. Od czasu do czasu furka
z sianem, zbo¿em zaprzêgniêta do Zetora lub Ursusa przecinie siê przez samochodowy kordon. Ch³opy w kabinach
przepraszaj¹co pokulone, baby... bab nie
widaæ pozagrzebywanych w plonie. Oczywicie w u¿yciu aparaty i kamery, no bo
to folklor odchodz¹cy bezpowrotnie.
Wieczorami zanikaj¹ kontrasty, bo alkohol zaciera nieco ró¿nice w strojach,
obyczajach i elokwencji. Zjednuje klasy
i roczniki, nie wspominaj¹c o p³ciach.
Nawet z tych pogrodzonych kamiennymi parkanami kolorowych pa³acyków
wysypuj¹ siê na wioskê czasem ur¿niête, znane mniej lub bardziej z telewizorów, warszawkowe i europejskie kapitalisty. Tak, tak, nie tylko niemieckie, co
siê rozumie, ale i inne: duñskie, holenderskie czy francuskie - zakochane w
mazurskim krajobrazie.
Sosnowy las po przeciwnej stronie
jeziora to po³udniowy skraj kompleksu
prawie piêciu tysiêcy hektarów, rozci¹gniêtego na kilkunastu kilometrach i roz-

krojonego drog¹ ze Stradun do Wronek
z Po³omem w rodku. W wewnêtrznej,
pó³nocno-zachodniej czêci bumeranga,
szeæ, siedem kilometrów gêsto zalesionej linii brzegowej, jest zupe³nie bezludne. Ani jednego domu, altany, pomostu
czy k³adki.
Z wpadaj¹cej od pó³nocy £anej Strugi
przez ca³e lato wlewaj¹ siê codziennie
dziesi¹tki kajaków. Wyp³ywaj¹cy z pokrêconej nieco, dosyæ leniwej i zakrzaczonej rzeki sp³ywowicze doznaj¹ oszo³omienia, wrêcz olepienia jasnym ogromem jeziora. Po prawej kusz¹ do przerwania wodnej wêdrówki ma³e zatoczki
wolne od trzcin, z maleñkimi polankami
przy piaszczystym brzegu. Mo¿na tam
zmieciæ kilka namiotów, wyci¹gn¹æ na
brzeg kajaki. Ale jest to pokusa dosyæ
ryzykowna, o czym turyci doskonale
wiedz¹, bo lenicy bezwzglêdnie ich przepêdzaj¹, argumentuj¹c swoj¹ bezdusznoæ ochron¹ ciszy i spokoju kilku par
or³a bielika od lat tam zadomowionego.

Przed kilkunastu laty przez dwa sezony na polance przy jednej z zatoczek
koczowa³ goæ mocno po szeædziesi¹tce. Za Gierka przechla³ i przegra³ w karty gospodarstwo w Sajzach, na drugim
brzegu jeziora. Bezdomny odbywa³ tu
swoj¹ pokutê. Z ga³êzi zbudowa³ sza³as.
Ryby ³apa³ z trzcinowej tratwy i piek³ w
wymylnym palenisku. Lenicy i ¿eglarze podrzucali mu chleb i konserwy, w
zamian za opowieci o jego umys³owym
zaæmieniu, jak sam to nazywa³, przed laty.
Drugi sezon nad £amiadami przerwali
mu policjanci pod koniec listopada, gdy
jezioro by³o ju¿ zakryte dosyæ grubym
lodem. Na wszelki wypadek, ¿eby nie mia³
do czego wracaæ, sza³as spalono. Nie
wróci³. Zmar³ w schronisku dla bezdomnych przed nastêpnym sezonem.
Droga z Sajz to mocno poszczerbiony i wielokrotnie ³atany asfalt do betonowego mostu na rzeczce bez nazwy.
Nieco dalej, na pocz¹tku liciastego przyjeziornego mokrad³a, zaczyna siê dosyæ
szeroka, wygodna szutrówka. Nie prezentuje siê zachêcaj¹co pierwsze dwiecie metrów! Dalej jest zdecydowanie lepiej.
Na czterech kilometrach jest kilka ³agodnych zakrêtów i zaraz na pocz¹tku dwa
niewielkie wzniesienia. ¯wirówka od sosnowo-wierkowej ciany oddzielona jest
p³ytkim rowem. Gdyby to by³ asfalt, mo¿na
by pêdziæ, ¿e hej... a i tak desperaci pruj¹ pewnie sto na godzinê. Najniebezpieczniej jest latem. S¹ dachowania, st³uczki,
bo kurz siê podnosi i wisi na odcinkach
nieprzewiewnych czêsto i przez kwadrans.
Jak gêsta mg³a. Ponadto poderwane drobiny osiadaj¹ na drzewach i przydro¿nych trawach, a na drodze zostaj¹ ma³e
kamyki, na których samochody  jak na
lodzie  na ³agodnych przecie¿ zakrêtach,
uciekaj¹ z drogi. Natomiast po deszczu
wpada siê w dziury i efekt jest podob-
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Fot. Józef Kunicki

ny. ¯e nie ma krzy¿y i zniczy przy drodze, to cud no i to, ¿e droga szeroka, do
drzew za rowkiem stosunkowo daleko.
Kozio³kuj¹ce auta wytracaj¹ impet. Ca³a
droga jest ludna. Turyci, grzybiarze,
studenci biologii ze stacji w Sajzach. Pieszo
i rowerami. Trudno o samotnoæ tu zaplanowan¹. Nawet zim¹ czy pón¹ jesieni¹. Czêsto tatusiowie ucz¹ swoje ma³olaty jazdy samochodem, a m³odzi z okolicznych wiosek testuj¹ nocami swoje
przywiezione z zachodu ople, audice i
inne cacka po wyklepaniu, a jeszcze przed
zarejestrowaniem. Esy i floresy, powyrywane koleiny decyduj¹, czy fura sobie czy w ludzi. A nowe rany w drodze,
to przekleñstwo codziennych u¿ytkowników, takich jak dostawca pieczywa czy
lenik w fordziku na grajewskich numerach. Nie mo¿na jechaæ po rutyniarsku,
na pamiêæ.
Panie leniczy! - Przez huk maszyny
przedar³o siê do lutego wo³anie. - A d³ugo
to potrwa?
Znali siê z widzenia od kilkunastu lat.
Zawsze pod koniec lata na dzieñ dobry
wymieniali grzecznociowe pytania; lenika - jak tam grzyby, zarobaczone?,
albo z drugiej strony - Gdzie podgrzybków
szukaæ, za Drejerem w tym roku cieniuko?. O tej porze roku grzyby w relacjach miêdzyludzkich wa¿niejsze od zdrowia.
- Dzieñ dobry! Jakie pó³ godziny, a
mo¿e trochê mniej. Niech pan pojedzie
nastêpn¹ przesiek¹, w tym roku przejezdna.
***
- Zaczekam  siedemdziesiêciolatek
podpar³ na stopce swój stary rower bez
ramy i bez baga¿nika, odpi¹³ aluminiowo-brezentowe krzese³ko. Z bezpiecznej
odleg³oci obserwowa³ za³adunek sosnowych bali na wielki samochód. Operator, siedz¹c wysoko nad kabin¹, zrêcznie porusza³ ma³ymi manetkami a potê¿-

ne szczêki dwigu przenosi³y na przyczepê d³ugie i grube kloce. - Mam czas.
¯ona wie gdzie jestem.
M³ody kierowca szybko i precyzyjnie podnosi³ z pryzmy sosnow¹ d³u¿ycê. Lenik zapisywa³ w kajecie numery z
prostok¹tnych czerwonych tabliczek na
odziomkach, które operator zawiesza³ na
chwilê w bezruchu tu¿ przed jego oczami. Sztuka po sztuce w drodze z rei na
samochód miêdzy stalowe k³onice. Od
czasu do czasu Luto, jak dyrygent, d³ugopisem wskazywa³, która sztuka nie pojedzie do tartaku. Szczêki pos³usznie
wykonywa³y jego polecenia, przek³adaj¹c trefne kloce na drug¹ stronê samochodu.
- Nie za m³ode te zamordowane drzewa? Mówi³ pan kiedy, ¿e tniecie stuletnie i starsze, a te s¹ chyba m³odsze  nie
wstaj¹c z krzese³ka zagada³ starszy pan
do Lutego, gdy ten podszed³ do niego
po odprawieniu ³adunku.
- Tak, tym trochê zabrak³o do setki 
odpar³ lenik co tam jeszcze zapisuj¹c
w brulionie. - Ale zgodnie z planem. Niemiec zalesi³ ciurkiem kilkadziesi¹t hektarów, a nam wolno ci¹æ nie wiêcej ni¿ szeæ
hektarów w jednym nawrocie. Za piêæ
lat nastêpne szeæ, w¹skimi paskami. Jak
chleb, kromka po kromce. Trzeba wczeniej zacz¹æ, ¿eby za kilkadziesi¹t lat te
ostatnie, je¿eli dotrwaj¹, do czegokolwiek
siê nadawa³y. Starych sosen nie chc¹
stolarze, a na opa³ hodowaæ nie ma sensu. To by³oby nieekonomiczne. Tak jak
i ja ju¿ nie jestem ekonomiczny. Nikt mnie
nie traktuje powa¿nie  ze smutnym nieco umiechem skomentowa³ emerytowany
uniwersytecki biolog. - Wnuk nie zabra³
mnie w tym roku na rowerow¹ wycieczkê w Bieszczady. Dziadek, ty dbaj o
poprawê statystyki, zacznij siê szanowaæ. Tak mnie potraktowa³!
- Mo¿e dobrze zrobi³?  proponuj¹c

papierosa skwitowa³ Luto.
Ju¿ nie palê. Poprawiam statystykê.
Zawlekli mnie do doktora po tym jak
zas³ab³em. On powiedzia³, ¿e nic mnie
dolega, ale ¿ebym uwa¿a³. Wiêc uwa¿am.
Ale z kieliszeczka nie zrezygnowa³em 
weso³o zakoñczy³ wyjmuj¹c z brezentowej saszetki piersiówkê. - Samogonka.
Proszê!
Luto wypi³ ma³ego ³yka i po namyle, wskazuj¹c na pryzmê ociekaj¹cego
¿ywic¹ drewna, odpowiedzia³.
- Chyba rozumiem, ale czy to dobra
pararela?
- A nie? Nie pasuje do losu tych biednych drzew? Ominê³y mnie raki, wylewy
i zawa³y. Jestem jeszcze dosyæ sprawny
w nogach i w g³owie. I co z tego? Nie
chc¹ mnie w Bieszczadach. Nie chc¹ mnie
w stacji w Sajzach. Ka¿¹ wracaæ do domu
przed padziernikiem. Jedno ³ó¿ko wiêcej studentom. A nie bra³em pieniêdzy
za zajêcia z nimi. Nieprzydatne stare drzewo!
Opuci³ nagle g³owê i siê zamyli³, a
po chwili gniewnie dokoñczy³.
- A i wy ¿ecie dokopali!
Kilkaset metrów od mostu, na rzeczce bez nazwy, miêdzy dwoma wzniesieniami, do drogi przytuli³o siê pó³hektarowe zamoczysko, któremu profesor powiêci³ kawa³ ¿ycia. Z niedawnych ciêæ
starodrzewu obok pozosta³a co prawda
sosnowa otulina bagienka, ale to i tak
spowodowa³o wielkie zmiany w enklawie. Zreszt¹ silne wiatry, które z roku
na rok wystêpuj¹ czêciej i s¹ coraz
gwa³towniejsze, pozostawione drzewa
bêd¹ ³amaæ i wywracaæ. W³anie teraz
nale¿a³oby intensywnie badaæ zachodz¹ce
zmiany. Pisaæ rozprawy i doktoraty. Zapewne trwa³aby ostra dyskusja na temat priorytetów i kompetencji biologów
i leników gdyby nie odg³osy dochodz¹ce z pobliskiej wierczyny. Rozmowy i miechy, chichoty i nawo³ywania.
Same ¿eñskie g³osy. To piêkna ¿ona profesora prowadzi³a studenck¹ tyralierê
przeciwko borowikom i podgrzybkom.
Na pocz¹tku upalnego lata Luto mia³
co do zrobienia w okolicach dowiadczalnego bagienka. Zje¿d¿aj¹c na trawiasty
dukt zauwa¿y³ plastikowe czerwone wiadro
stoj¹ce na rodku cie¿ki. Wysiad³ z
samochodu i... nie by³ pewien, czy aby
na pewno nie by³ to sen. W ciêtej dziarskimi promieniami wschodz¹cego s³oñca lekkiej mgie³ce kilkanacie pó³nagich
kobiet pl¹sa³o bezszelestnie w malinnikach i trzczcinnikach. Wszystkie w kolorowych sk¹pych kostiumach k¹pielowych i w za du¿ych niebieskich gumowych butach.
Nenufary (Monet!) w soczystej zieleni prawie nieruchome, zupe³nie milcz¹ce.
C.d. na s. 12.
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C.d. ze s. 12.
O pi¹tej rano w ptasim jazgocie! Luto
sta³ zamurowany. Wlewa³y siê w jego
zmys³y zdarzenia z bani przeniesione jako
¿ywo w real. Z palcem na ustach nakazuj¹cym milczenie podesz³a do odrêtwia³ego lenika smuk³a, wysoka, trzydziestoletnia mniej wiêcej kobieta. Piêkna i
arogancka, urocza i wynios³a. Jak w spektaklu na zielonej scenie przewodniczka
stada zagradzaj¹ca intruzowi drogê.
- Czy móg³by pan nie przeszkadzaæ!
- jak rozkaz, nie pytanie, zabrzmia³ szept
¿ony profesora. - Szukamy g¹sienicy
przep³atki purpuroskrzyd³ej. Wczoraj m¹¿
widzia³ jej motyla.
- Nie!  nadal sparali¿owany, równie¿ szeptem, zupe³nie bezsensownie odpowiedzia³ Luto.
***
O ca³ej ¿wirowej drodze przez las mia³o
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest monotonna.
Chocia¿... sprawa gustu. Jedni kochaj¹
(V4103)

góry, inni morski horyzont... W iglastym g¹szczu przewiecaj¹ od czasu do czasu
ogrodzone przed jeleniami uprawy i m³odniki. Regularnie co kilkaset metrów przecinaj¹ drogê prostopad³e do niej linie oddzia³owe. Jedne u¿ywane jako drogi, inne
poroniête runem cie¿ki wiat³a. Jest te¿ kilka cie¿ek odchodz¹cych ukonie, pokrêconych w lesie, co nie zmienia jednak faktu , ¿e ca³y drzewostan jest topograficznie uporz¹dkowany. Dla podkrelenia ³adu wa¿niejsze drogi, te ³atwiejsze w
komunikacji, s¹ pozamykane szlabanami. To po to, ¿eby zatrzymaæ w upalne lato
auta grzybiarzy na g³ównej drodze.
...A i tak ka¿dego lata las p³onie. Mówi¹ lenicy i policjanci, ¿e to robota stra¿aka-amatora. Za udzia³ w gaszeniu mo¿na zarobiæ na litra albo i wiêcej. Gminy maj¹
ró¿ne cenniki, a las jest na styku trzech w dwóch powiatach.
Tu¿ przed koñcem lasu obszerny rozjazd po prawej. Bez drogowskazu, ale z
wymalowanymi na drzewach paskami szlaków turystycznych. To lene skrzy¿owanie latem zastawione jest samochodami o tablicach rejestracyjnych z ca³ego kraju,
a czêsto i z Niemiec. Piêæset metrów dalej ostatni lodowiec wymodelowa³ kilkuhektarowe oczko wodne. Maj¹ tu stra¿nicy sporo mandatowej roboty, poniewa¿ leniwi
turyci podje¿d¿aj¹ samochodami niemal do samej wody. Rozk³adaj¹ krzese³ka i le¿aki, rozpalaj¹ grille. Kiedy pejza¿ystka rozstawi³a sztalugi nad samiuk¹ wod¹ i tak
skupi³a siê na malowaniu, ¿e kilka metrów kwadratowych mchu z malark¹ i kar³owat¹ sosenk¹ na pok³adzie oderwa³o siê bezszelestnie od brzegu. Kilka godzin minê³o zanim ewakuowano wystraszon¹ artystkê. Podobno to jedyne w Polsce jezioro z p³ywaj¹cymi wysepkami!
***
Jak siê zaczyna, tak i koñczy szablonowym, betonowym mostem na £anej Strudze szutrowa droga przez las. Rzeka w tym miejscu jest ju¿ solidna, zasilona wod¹
p³yn¹cej od Swiêtajna M³ynówki. Przed samym mostem, na ostrym zakrêcie, wciniêty miêdzy przyrzeczne mokrad³o i las, ma³y zydlungowski
domek pozwala na oddech ulgi u wêdrowca przyt³oczonego
g³usz¹. Prawie przez piêædziesi¹t lat, od wojny, mieszka³ tu
leny pracownik. Francuz, za okupacji przymusowy robotnik
u bauera w pobliskim Polomen, któremu nie chcia³o siê uciekaæ przed ruskimi. O¿eni³ siê, po¿eni³ dzieci. Przeszed³ na emeryturê. Zupe³nie spolszczonemu, by³o mu dobrze przy pojawiaj¹cych siê wnukach, dla których uprawia³ ziemniaki. Siano
kosi³ dla krówki i konika. Oboje z ¿on¹ bez wiêkszych dolegliwoci. Idylliczna staroæ! W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych,
w przeddzieñ Wigilii, pónym nie¿nym i mronym popo³udniem, przed samym powrotem ¿ony ze wi¹tecznych zakupów
w miecie, emeryt zosta³ miertelnie pobity. Z domowej kasy
zginê³o dwadziecia z³otych. Tak zezna³a ¿ona, chocia¿ móg³
m¹¿ wydaæ je w po³omskim sklepiku. Tego nie sprawdzono.
Nigdy nie ujêto sprawcy, mimo, ¿e na niegu przy domu lady by³y czytelne. Nie pomog³y i psy tropi¹ce. Policyjne dochodzenie próbowa³o ³¹czyæ to morderstwo ze zw³okami znalezionymi trzy miesi¹ce póniej w tym samym lesie kilka kilometrów dalej, za Po³omem. Ustalono jedynie, ¿e do obu zabójstw dosz³o na pewno tego samego dnia, o tej samej godzinie i byæ mo¿e w tym domu...
Za mostem droga jest ju¿ brukowana. Stoi przy niej kilkanacie starych potê¿nych klonów i jesionów upstrzonych
jak choinki bombkami, ogromn¹ iloci¹ kumiaków jemio³y.
W kierunku zachodnim ¿wirówka do Zawad, a dalej oczom
wêdrowca ukazuj¹ siê na niewielkim wzniesieniu okaza³e folwarczne zabudowania z piêkn¹ murowan¹ stodo³¹ o stromym czerwonym dachu, na pocz¹tku, jeszcze przed ogromnym kwadratem stodó³ i obór. Nieliczni ju¿ starzy po³omiacy
pamiêtaj¹ jeszcze wypalone ruiny pa³acu na niewielkiej skarpie nad £an¹ Strug¹.
Jan Nowak-Kowalski

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27606)

Droga z Sajz

!
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(32a)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Jining  Chiny, 30.07.2007 r.
Chiñskie filmy s¹ jak m¹dre historie opowiadane dzieciom
Ca³y dzieñ pada³ deszcz, niestety.
Postanowilimy nie wychodziæ z ³ó¿ka,
a tym samym z hotelu. Ogl¹dalimy telewizjê. Mielimy do dyspozycji 114
kana³ów. Na 89. by³ polski film Bia³y
Krzysztofa Kielowskiego, z chiñskimi
napisami. Na innym program o Chopinie. Gdybym tak codziennie ogl¹da³ chiñsk¹ telewizjê, na pewno znalaz³bym sporo
materia³ów z Polski i o Polsce.
Tomek w ci¹gu dnia kilka razy zasypia³ i budzi³ siê. A mnie trafia³ szlag. Nie
zmru¿y³em oka i wcieka³em siê, ¿e muszê znosiæ to nic nierobienie.
Chiñskie filmy s¹ jak m¹dre historie
opowiadane dzieciom, pouczaj¹ce, ale
proste. Nie ma w³aciwie wstêpów do
opowieci, narracja nie jest skomplikowana, postacie podobne do zwyczajnych
ludzi. To nie bohaterowie w spektakularnych akcjach, mnogoæ efektów i ideowe zakoñczenie. Tego tu nie ma. Kinematografia chiñska buntuje siê przeciwko takiemu rozumieniu kina, co jest jej
atutem.
Najwa¿niejszym tematem jest tu zawsze rodzina. Wszystko w³aciwie jej dotyczy. Czasem s¹ to próby jej zbudowania,
czasem bunt i odwrócenie od tradycyjnego modelu ¿ycia. Rodzina
jest tym, co kszta³tuje osobowoæ przedstawionych postaci,
okrela ich charakter i zwyczaje. Prawie ca³e ich ¿ycie koncentruje siê wokó³ najbli¿szych, nawet, jeli s¹ z nimi sk³óceni
i nie zgadzaj¹ siê w istotnych kwestiach. To oni s¹ zawsze

Jining.

Wszyscy siê tu fotografowali. Ja te¿.
punktem odniesienia. W tym najliczniejszym ludnociowo kraju na wiecie ludzie nie tworz¹ szerokich i ma³o znacz¹cych krêgów towarzyskich, wol¹ ¿ycie w bardzo ma³ych, rodzinnych spo³ecznociach, gdzie ka¿dy jest potrzebny i akceptowany. Jeli nie, jest to jego wielka osobista tragedia.
Kobiety z Shangaju Xiaoliany Peng mówi¹ o osamotnieniu cz³owieka w momencie, kiedy przestaje pe³niæ okrelon¹ w
spo³eczeñstwie i rodzinie rolê. Matka wraz z dorastaj¹c¹ córk¹,
po wyprowadzeniu siê od zdradzaj¹cego j¹ mê¿a, szuka tymczasowego noclegu u matki i innych cz³onków rodziny. Ci jednak nie rozumiej¹ kobiety, która odesz³a od mê¿a, jej obecnoæ jest dla nich k³opotem i nie próbuj¹
ukrywaæ tej niechêci. Kobieta nie szuka
jednak innego ¿ycia poza krêgiem rodzinnym, który jest przecie¿ podstaw¹ jej systemu
wartoci. Coraz czêciej emancypacja kobiet
i nowe style ¿ycia sk³aniaj¹ chiñskie kobiety, szczególnie te z wielkich metropolii, jak Shanghaj, do odwa¿nego siêgania
po to, co dotychczas by³o tylko mêskie.
Wi¹¿e siê to zwykle z samotnoci¹ i wcale
nie daje pewnoci spe³nienia i satysfakcji. To czêsty temat wspó³czesnych filmów z tego kraju.
Obrazki z ¿ycia wyre¿yserowane
przez Huo Jiangi opowiadaj¹ na przyk³ad o atrakcyjnej, lecz samotnej Lai Shuahg
Yang, która zdecydowawszy siê za³o¿yæ
w³asn¹ restauracjê na ma³¿eñstwo nie mia³a
ju¿ czasu.
C.d.n.

"
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AUTO-MOTO

Agencja Kredytowa KORZYCIK

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K904

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

V6602

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V26908)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

Krupin 14A

V1706

AUTO - CZÊCI - SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K914
* C360, 1985, stan BDB, tel. 0-87-523-02-39
K1901
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V3225
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
K27417
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V6612
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V306
* Olep Astra Combi, 1,7TD, wersja ciê¿arowa, odpis vat, 1999,
11.900 z³otych, tel. 0-609-144-600, 0-513-012-024
V1606
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V316
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V326
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 24 500 z³otych, tel. 0-605144-976
V1626

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K27507
* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

K404

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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. 10 00-0 00, pt-so  od 1000 do 200

(V76209)

V8401

(V76419)

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

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V4603
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L801

* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250

D@RKOMP

K1306

Przemys³aw Atkielski

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

(K28106)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L104
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V76309
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L204
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2505

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

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

V5402

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V3604
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V1805
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V76009
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

V5302

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11908
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V75110
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

K1104

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

V5202

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V3504
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L603
* najtaniej w miecie, rozliczanie wszystkich PIT-ów za 2008, Biuro Saldo, 1 Maja 22 m. 2, tel. 0-661-200-484, 0-87-520-25-21 K1701

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

(V4803)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

(V4203)

SERWIS OGUMIENIA

V27407

(V4403)

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

(K28006)

tel. (087) 520-01-89

K27816

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

(V4803)

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

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

(V75610)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K3205

ul. Kolejowa 31

US£UGI

#
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* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V3404
biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V27009)

MEBLE

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

* Meble zachodnie: skórzane, komody, segmenty, wyroby z
mosi¹dzu, lustra, ul. Kopernika, tel. 0-608-146-978 V2306
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V6502

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K27307
* PRZEPROWADZKI , TRANSPORT, tel. 0-880-017-569

K26410a

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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
(V1906)
(psy, koty, fretki)
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V2025

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K704)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2910
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7301
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10816
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27223f
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1552e
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12006

(K27706)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

(K21219)

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V76219
* kobieta, sprz¹tanie, Niemcy, czerwiec  wrzesieñ, tel.
0-605-225-738, 00 (49) 2102474961
K2201
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3339
* praca sezonowa w Niemczech, tel. 0-89-761-17-92, 0-602781-424
K604
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
K28016
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10519
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V76229
SPRZEDAM
* 30% przecena obuwia zimowego, Agat, plac Wolnoci 13 V5212
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
K27916
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V3215
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
Vb102
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V2015
* dom w zabudowie bliniaczej 110 m.kw. + gara¿ + altana murowana, Olecko, dzia³ka 669 m.kw., tel. 0-785-557-007 K1502
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
Vb302
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7002
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7321
* laptop Toshiba, L300-1BA, XP Profesional, Vista Bisnes,
tel. 0-518-930-519
K2101
* Likwidacja zak³adu, wyprzeda¿ opon po cenie hurtowej,
11-12 lutego od 8.00 do 12.00, serwis ogumienia, ul. Go³dapska 31 Stan Marino,
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
Vb402
* mieszkanie 50 m.kw., dzia³ka 15 arów, 4 kilometry od Olecka, tel. 0-87-523-87-42, 0-511-660-176
K1403
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V6512
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V1815
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 K27826
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V1916

(V76109)

WYNAJEM

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

K27836

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K804
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V77218

 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

WYWÓZ MIECI

KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

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

INNE
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L304

(V8301)

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V4303
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V8001

* do wynajêcia lokal handlowo-us³ugowy, 40 m.kw., ul. Kasprowicza, tel. 0-605-602-269
K1203
* do wynajêcia pomieszczenia produkcyjno-magazynowe,
Kukowo k. Olecka, tel. 0-721-587-468
K2001
* lokal do wynajêcia, ul. Targowa 12, tel. 0-508-945-732 K1802
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V7311

$
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MEDYCYNA ALTERNATYWNA

Alfabet medyczny
Alergia...

Jest chorob¹ uwarunkowan¹ genetycznie,
której istota polega na zmienionej reakcji
organizmu na czynniki zwane alergenami. Alergenem mo¿e
byæ prawie wszystko: kurz, pierze, py³ki rolin, sieræ kota i
psa, pióra ptaków, spo¿ywany pokarm, przyjmowane leki. Lista ta jest niezwykle obszerna. Alergia jest chorob¹ na ca³e
¿ycie  uwarunkowañ genetycznych organizmu nie da siê
zmieniæ. Istniej¹ jedynie leki nie dopuszczaj¹ce do wyst¹pienia objawów choroby lub ³agodz¹ce je.
W miarê starzenia organizmu reakcje alergiczne wystêpuj¹ coraz rzadziej. Wynika to z faktu, ¿e organizm np. szeædziesiêciolatka nie potrafi ju¿ wytworzyæ takiej iloci antycia³
przeciwko alergenowi jak organizm kilkunastolatka. W Polsce na ró¿nego rodzaju alergie cierpi ju¿ wg lekarzy ponad 3
miliony ludzi, a z roku na rok alergików przybywa.

Analiza krwi i moczu...

to badania podstawowe. Równie wa¿ne dla postawienia w³aciwej diagnozy lekarskiej s¹ badania biochemiczne, okrelaj¹ce iloæ mocznika, cholesterolu i glukozy. Norma mocznika
wynosi w zdrowym ludzkim organizmie 15 - 40 mg na 100 ml

(K502)

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe³nosprawnych i Osób
Wspieraj¹cych przy Warsztacie Terapii Zajêciowej w Olecku
prowadzi kompleksow¹ rehabilitacjê uczestników WTZ w
Olecku
Przeka¿ swój 1% podatku
na rzecz naszej organizacji
po¿ytku publicznego
K R S 0000182142
Umiech na twarzy i radoæ
z ¿ycia osoby niepe³nosprawnej
bêdzie podziêkowaniem.

krwi, cholesterolu 150 - 250 mg na 100 ml i glukozy 65 - 100
mg na 10 ml krwi.
Analiza krwi i moczu, podstawowe badania biochemiczne,
powinny byæ przeprowadzone profilaktycznie przynajmniej raz
w roku. Pozwoli³oby to na wykrycie wielu niedomagañ organizmu w bardzo wczesnym stadium choroby. Leczenie czêsto
by³oby o wiele krótsze, wczeniej podjête by³oby te¿ zapewne skuteczniejsze, a tak¿e, co równie¿ nie pozostaje bez znaczenia, po prostu tañsze. Traktujmy swój organizm z nale¿ytym szacunkiem, wszak chcielibymy, aby nigdy nas nie zawiód³.
Anoreksja
Anoreksja jest to jad³owstrêt na tle psychicznym. Polega
ona na tym, ¿e organizm odmawia przyjmowania pokarmów,
poniewa¿ dana osoba jest g³êboko przekonana o swojej nadwadze i g³odzi siê dalej. ród³em jad³owstrêtu s¹ czêsto stresy spowodowane fa³szywym widzeniem w³asnego obrazu. Leczenie polega na cis³ym kontrolowaniu przyjmowania posi³ków przez chorego. Nastêpnie trzeba regularnie, przez kilka
lat konsultowaæ siê z lekarzem. Najmniejszy stres mo¿e wywo³aæ nawrót choroby.
Anty-Noble
W USA przyznawane s¹ Ig Noble (Anty Noble) dla autorów badañ, których wyników nie uda³o siê powtórzyæ lub których w ¿adnym wypadku powtarzaæ nie nale¿y. Wyró¿niona
zosta³a m. in. praca udowadniaj¹ca, ¿e kromka chleba zawsze
spada na stronê posmarowan¹ mas³em (dziedzina fizyki). W
dziedzinie psychologii przyznano Ig Nobla badaczom, którzy
sw¹ pracê zatytu³owali O go³êbich mo¿liwociach odró¿niania Picassa od Moneta. Specjalnego Ig Nobla przyznano naukowcom angielskim za pracê: Badania wp³ywu zawartoci
wody na kruszenie siê zbo¿owych p³atków niadaniowych.

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. NOWOÆ: WYDAJEMY CERTYFIKAT
W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
(K26701)
(K26708)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

B. Bo³tryka.

Rozpoczêcie kursu

tel. 520-23-36

%
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Kalendarz imion

10 lutego
Elizy, Elwiry, Gabrieli, Scholastyki, wiêtochny, Tomis³awy
Agatona, Gabriela, Jacentego, Jacka,
Scholastyka, Tomis³awa
11 lutego (Dzieñ Chorego)
Bernadetty, Bo¿eny, Brygidy, Marii
Adolfa, Dezyderego, Grzegorza, Lucjana,
Lucjusza, £azarza, Olgierda, wiêtomira
12 lutego
Aleksy, Benedykty, Eulalii, Normy, Nory,
Radzyny, Trzebis³awy
Aleksego, Benedykta, Czes³awa, Damiana,
Juliana, Ludwika, Modesta, Rados³awa,
Radzimierza, Trzebis³awa
13 lutego
Arlety, Benigny, Juliany, Katarzyny, Leny,
Lindy, Swet³any
Gilberta, Grzegorza, Jordana, Juliana,
Kastora, Klemensa, Leona, Les³awa, Nie-

mira, Stefana, Toligniewa, Walentego,
Wieñczys³awa
14 lutego
Dobies³awy, Krystyny, Liliany, Lilii, Miny,
Miry, Niemiry, Niny, Walentyny, Weroniki
Cyryla, Dobies³awa, Konrada, Metodego, Niemira, Walentego, Zenona
15 lutego
Agaty, Alicji, Faustyny, Georgiany,
Georginy, Ity, Jowity, Klaudii
Alfreda, Arnolda, Faustyna, Józefa, Klaudiusza, Przybora, Przybyrada, Saturnina, Sewera, Seweryna, Zygfryda
16 lutego
Bernardy, Bernardyny, Danuty, Juliany,
Julianny, Seweryny
Bernarda, Daniela, Eliasza, Izaaka, Jeremiasza, Juliana, Modlibogi, Samuela, Seweryna, Sylwina, Szymona, Zygfryda

WIELKI NIEMIA£Y

sta³ Nobla, pocz¹tkowo chcia³ odmówiæ
jego przyjêcia. Dopiero Ernest Rutherford, równie¿ Noblista, przekona³ go, ¿e
odmowa przyjêcia nagrody wywo³a³aby
jeszcze wiêksz¹ sensacjê i zamieszanie
wokó³ jego osoby.

Genialny fizyk angielski, ojciec antymaterii. Pau³ Dirac (1902-1984) nigdy nie
by³ zbyt rozmowny. Podobno przyczyn¹ by³o to, ¿e jego ojciec zmusza³ dzieci
do rozmawiania w domu po francusku.
Dirac za nie potrafi³ mówiæ po francusku, wiêc milcza³.
Ju¿ jako s³awny fizyk, Dirac udzieli³
wywiadu amerykañskiemu dziennikarzowi,
który potem napisa³, ¿e powitalne proszê wejæ przy drzwiach by³o jednym z
najd³u¿szych zdañ w ca³ym wywiadzie.
- Profesorze, czy móg³by pan objaniæ
mi swe badania?
- Nie.
- Czy chadza pan do kina?
- Tak.
- A kiedy by³ pan ostatnio w kinie?
- W 1920 roku.
Dirac by³ te¿ cz³owiekiem niezwykle
skromnym i nie dba³ o rozg³os. Gdy do-

Pojedynki

W Paragwaju pojedynki s¹ dozwolone, pod warunkiem, ¿e ich uczestnicy
s¹ zarejestrowanymi krwiodawcami.

Mleko

Turysta pyta gospodyniê:
- Ile ta krowa dziennie daje mleka?
- Dziesiêæ litrów.
- I wszystko pani sprzedaje?
- Nie. Piêæ zostawiam dla swojej rodziny, a siedem sprzedajê letnikom.

Pioruny

... pora¿aj¹ cztery razy czêciej mê¿czyzn
ni¿ kobiety.



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

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................

Cytat na ten tydzieñ

Prawda jest dziwniejsza
od fikcji; fikcja musi mieæ
sens. Leo Calvin Rosen
PRZYS£OWIA

 Chleb w. Agaty (5 luty) od ognia strze¿e
chaty.
 Na w. Agatê (5 luty) wysuszysz na
s³oñcu szatê.
 Po w. Dorocie (6 luty) wyschn¹ chusty na p³ocie
 Scholastyka (10 luty) mróz utyka, a nim
Walu (14 luty) nam zawieci, obaczymy, mróz kark skrêci.
 Gdy luty ciep³y i po wodzie, wiosna
póno nast¹pi i o ch³odzie.
 Jak na wiecie luty, ka¿dy bród zakuty.

Nadmierna potliwoæ stóp
Przy nadmiernej potliwoci pielêgnowanie stóp polega przede wszystkim na
skrupulatnym przestrzeganiu higieny.
Myjemy stopy wod¹ i myd³em co najmniej dwa razy dziennie. Po ka¿dym myciu u¿ywamy rodków przeciwpotowych.
Dobrze jest co najmniej raz w tygodniu
moczyæ stopy w naparze z sza³wii i pokrzywy. W przypadku wyj¹tkowej potliwoci nale¿y piæ przez 4 tygodnie napar
z sza³wii i pokrzywy w proporcjach: 15 g
suszonych lici na 1/2 litra wody pij¹c
go co trzeci dzieñ 2 razy dziennie po 1/4
szklanki. Po kilkumiesiêcznej przerwie
kuracjê nale¿y powtórzyæ.
Przy sk³onnoci do nadmiernego pocenia siê stóp nale¿y nosiæ obuwie przewiewne, unikaæ gumowego. Latem, przed
na³o¿eniem butów wskazane jest zapudrowanie stóp miêdzy palcami, a tak¿e
nasypanie do obuwia odrobiny talku.

Nasz przepis
Kanapki gor¹ce popo³udnie
Jedna bagietka pokrojona na
kromki ok. 2 cm, mas³o rolinne, dwa
dojrza³e pomidory, ³y¿ka oliwy z oliwek, pó³ ³y¿ki octu balsamicznego,
wie¿a bazylia, plasterek z z¹bka
czosnku, sól, pieprz
Pomidory pokroiæ w drobn¹ kostkê. Oliwê rozetrzeæ z plasterkiem czosnku i octem balsamicznym. Pokropiæ tym
pomidory. Dodaæ sól i pieprz do smaku.
Ca³oæ wymieszaæ.
Kromki pieczywa opiec z obu stron,
a¿ bêd¹ chrupi¹ce i zarumienione.
Posmarowaæ je mas³em. Na wierzch
na³o¿yæ przygotowane pomidory i udekorowaæ bazyli¹.

&
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Podlodowe Mistrzostwa Polski

Ukleja szósta w Polsce!

Dwa weekendy styczniowe, 9-11 oraz
23-25 stycznia br., powiêcone by³y na
wy³onienie indywidualnego i dru¿ynowego
Mistrza Polski w wêdkarstwie podlodowym. W tych dniach odby³y siê dwie
eliminacje mistrzostw. £owiskiem by³o jeziorko Sêtal ko³o Olsztyna. Na starcie stanê³o 15 piêcioosobowych dru¿yn z ca³ej
Polski. W tej stawce reprezentacja Klubu Ukleja Olecko w sk³adzie: Piotr Kowalewski, Stanis³aw Romanowski, Andrzej
Sztukowski, Arnold Hoci³³o oraz ³owi¹cy na zmianê Krzysztof Gryniewicz i Krzysztof Krajewski, zajê³a szóste miejsce, przegrywaj¹c pi¹te tylko ma³ymi punktami. Klas¹
dla siebie by³a dru¿yna Livi, z³o¿ona w
ca³oci z zawodników kadry narodowej.
£owisko pe³ne p³oci i okoni (najlepsze
wyniki sektorowe w 3-godzinnej turze dochodzi³y do 8 kg, a wynik 4-5 kg to miejsce w po³owie stawki) preferowa³o zawodników doskonale zaznajomionych z
przyzwyczajeniami ryb i perfekcyjnie przy-

Dodam, ¿e startuj¹cy w reprezentacji Bia³egostoku nasz kolega z Augustowa,
Andrzej Gorlewski, zakwalifikowa³ siê do
kadry narodowej. Ekipa te wemie udzia³
w organizowanych w Polsce w okolicach
Augustowa Mistrzostwach wiata, które odbêd¹ siê ju¿ 14-15 lutego.
J. Arnold Hoci³³o

gotowanych sprzêtowo, fizycznie i technicznie. Trzeba siê by³o napracowaæ! Szóste
miejsce nie jest z³e, ale apetyty by³y zdecydowanie wiêksze. Có¿, nie zawsze siê
uda  rybki s³ucha³y nas rednio. Ale
ju¿ za rok kolejne eliminacje, a wczeniej
 24-25 lutego X Podlodowe Ostatki,
zawody, na których zjawi siê wielu wêdkarzy z krajowej czo³ówki.
Indywidualnie najlepiej wypad³ Piotr
Kowalewski, który by³ 15. Andrzej Sztukowski zaj¹³ 24. miejsce, Arnold Hoci³³o 36., a Stanis³aw Romanowski 44.

'
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DART
1 lutego w E³ku rozegrano Turniej
Okrêgowy Darta. Oto wyniki:
MÊ¯CZYNI:
1. Dzienisiewicz Wies³aw - Olecko
2. Piotrowski Maciej
- E³k
3. Jasiñski Zygmunt
- E³k
4. Jasiñski Zbyszek
- E³k
5-6. Pieni¹¿ek Rafa³
- E³k
Niedziejko Miros³aw- Olecko
7-8. Chilicki Jacek
- E³k
Brakoniecki Jacek
- E³k

9-12. Zalewski Tomasz
- E³k
Kopiczko Piotr
- E³k
Krysztofik Wojciech
- E³k
Sura¿yñski Andrzej - Olecko
13-16.Wielgat Krzysztof
- E³k
Smoliñski Adam
- E³k
Lulewicz Marcin
- E³k
KOBIETY:
1. Smoliñska Monika
- E³k
2. Dêbowska Monika
- Olecko
3. Kowalewska El¿bieta - Olecko
4. Wziêtkowiak Izabela
- E³k
5-6.Z³otowska Anna
- E³k
Pieni¹¿ek Marianna
- E³k

X Mistrzostwa w Karate Kyokushin
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
w Olecku

Organizatorem jest Stowarzyszenie Olecka Szko³a Sztuk Walki
Karate Kyokushin. W zawodach wemie udzia³ oko³o 250 zawodników z 12 miast ca³ego województwa: Olsztyn, Ostróda,
E³k, Bartoszyce, Gi¿ycko, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiñski,
Szczytno, I³awa, Olecko, Mr¹gowo. Zawody s¹ objête patronatem Burmistrza i Starosty Oleckiego.
Rywalizacja odbywaæ siê bêdzie we wszystkich kategoriach
wiekowych pocz¹wszy od dzieci do 9 lat, przez kadetów, m³odzików, juniorów i seniorów z podzia³em na kategorie wagowe.
Formu³a rywalizacji odbywaæ siê bêdzie w: KATA (uk³ad formalny technik ataku i obrony) WALKI RE¯YSEROWANE oraz
KUMITE (walki).
Program :
sobota, 21 lutego 2009 r.
7.30 - 8.30 - rejestracja uczestników, badania lekarskie
8.30 -9.30 - narada kierowników oraz sprawdzenie list startowych

9.30 - 14.30 - eliminacje
14.30 - 15.00 - przerwa obiadowa
15.00 -15.30- uroczyste otwarcie
15.30 - 17.30 - fina³y
17.30 - uroczyste wrêczenie nagród dla zwyciêzców i zakoñczenie imprezy.
Instytucje - sponsorzy, które zaanga¿owa³y siê w pomoc
przy realizacji Mistrzostw, to m.in. Urz¹d Miejski w Olecku,
Starostwo Powiatowe w Olecku, Wszechnica Mazurska, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w Olecku, MBK Bogus³aw
Kamiñski, MOSiR Olecko, Firma Pelikan, Zespó³ Szkó³ Technicznych w Olecku.
Zawody uwietni¹ wybitne osobistoci z regionu i przedstawiciele w³adz Miasta Olecka i Powiatu Oleckiego.
Mistrzostwa bêd¹ nag³aniane medialnie - TVP Olsztyn,
Gazeta Olsztyñska, Tygodnik Olecki.
Kontakt: Olecka Szko³a Sztuk Walki Karate Kyokushin,
Os. Lesk 5/4, 19-400 Olecko, tel. 502 232 099 - sekretarz Stowarzyszenia Maciej nie¿yñski, tel. 604 121 987 - wiceprezes
Stowarzyszenia Wojciech Rejterada;
www.karate-olecko.eu; e-mail: wojkyok@op.pl
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
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Witam Pañstwa po ca³ym tygodniu
roz³¹ki. Dla wielu to ma³o, a dla innych
to bardzo du¿o. Wydarzy³o siê w tym czasie
wiele. Przynajmniej dla mnie nie by³ to
czas spokojny. Mam nadziejê, ¿e Pañstwo
nie mieli takich prze¿yæ jak ja. Ale zostawmy czas przesz³y tylko wspomnieniom, bo tylko one pozostaj¹.
Zajmijmy siê tym, czym lubimy najbardziej, tj. zabaw¹ z polityk¹ lub w politykê. Musimy sobie zdawaæ sprawê, ¿e
powa¿ne anga¿owanie siê w politykê jest
bardzo trudne i raczej wymagaj¹ce powiêcenia siê. Wiêkszoæ z nas nie mo¿e
sobie na to pozwoliæ i dlatego najlepszym
wyjciem jest zabawa polityk¹. Omijamy
ludzi, którzy traktuj¹ bardzo powa¿nie swoje
pogl¹dy, nie maj¹ dystansu do rzeczywistoci, a ich mentalnoæ i sposób wypowiedzi w tych tematach cechuje fanatyzm
czy nadmierna pobudliwoæ do wiary we
w³asne przemylenia, s³owa czy wiedzê
opart¹ o bardzo wybiórcze, doæ uproszczone pogl¹dy. Bardzo ciê¿ko jest przekonaæ na przyk³ad czytelnika, s³uchacza
czy widza takich mediów jak Gazeta
Wyborcza, Nasz Dziennik, TVN, TOK
FM, TV Trwam czy RM. Jakakolwiek
dyskusja opieraj¹ca siê o argumenty z
osob¹ odporn¹ na zdobywanie wiedzy o
wiecie spoza w³asnych mediów zazwyczaj staje siê bezsensowna.
Kilka dni temu minê³o dok³adnie 20
lat od rozmów Okr¹g³ego Sto³u. Dok³adnie 6 lutego rozpoczê³y siê ustalenia z
cyklu Quo vadis PRL?. Jedni uwa¿aj¹
to za krok milowy w naszej historii, a inni
za niewiele znacz¹ce spotkanie, maj¹ce
zamydliæ i stworzyæ odpowiedni¹ legendê dla maluczkich. Ku któremu zdaniu ja

siê sk³aniam? Pamiêtam czasy Okr¹g³ego
Sto³u! Mia³em wtedy po³owê tego wieku
co mam teraz, doæ mocno wykrystalizowane pogl¹dy, a nawet drobny udzia³ w
sprzeciwianiu siê komunistycznej w³adzy.
Dzi mnie miesz¹ wszelkiej maci zwolennicy zmian w 1989 roku... Zw³aszcza,
¿e w tym czasie czêciej do siebie mówili
TOWARZYSZU, a wszelkiej maci solidaruchów uwa¿ali za wywrotowców i
wrogów pañstwa. Móg³bym tu wymieniæ kilka nazwisk z naszego miasteczka.
Ba! Nawet wiem, kto mia³ wtedy dobre
kontakty (nawet tzw. operacyjne) z SB,
na przyk³ad spowiada³ siê okrelonym
osobom w innym miejscu ni¿ koció³. Sk¹d
to wiem? Niech to pozostanie moj¹ s³odk¹ tajemnic¹, poznan¹ jeszcze w latach
dziewiêædziesi¹tych. Nie wszystkie teczki szczêliwie zniknê³y lub siê zgubi³y.
Wracaj¹c do Okr¹g³ego Sto³u. Zgadzam siê ze zdaniem, ¿e by³ to PRZE£OM,
a raczej znak tego prze³omu. Rzeczywicie OS to kompromis, bo co by nie
mówiæ, to takim kompromisem by³. Ale
po raz pierwszy od jakiego czasu popieram w stu procentach prezydenta Lecha Wa³êsê. To by³ Zgni³y kompromis.
Jest to stwierdzenie, które zaskoczy³o wielu,
a pozosta³ych pozostawi³o z opuszczon¹
szczêk¹. Obecny Prezydent, Lech Kaczyñski, tak¿e ma racjê, ¿e by³o to konieczne,
choæ ryzykowne. Czy powsta³y jakie
nieformalne uzgodnienia stron, które wielu
ludzi okrela jako zdradê w Magdalence? Tu mogê wielu rozczarowaæ, ale ja
jestem pewien, ¿e Magdalenka to tylko symbol rzucony na ¿er, by ukryæ co
znacznie wa¿niejszego. Zdjêcia z Magdalenki, te z kieliszkami wódki i uciskami
wymienianymi przez strony rozmów, s¹
zwyk³ym picem na wodê, rzuconym w
t³um na polecenie cz³owieka honoru gen.

Rys. Waldemar Rukæ

Cz. Kiszczaka. Mia³o to wyrobiæ w spo³eczeñstwie przewiadczenie, ¿e sta³o siê
co jeszcze poza ustaleniami Okr¹g³ego
Sto³u. Jest to tylko tzw. rybka, maj¹ca
odci¹gn¹æ od kilku szczegó³ów wynikaj¹cych najprawdopodobniej z gry wywiadów: GRU i podlegaj¹cej mu bezporednio s³u¿by Informacji Wojskowej... gdzie
znów pojawia siê nazwisko ich szefa Czesia
Kiszczaka. Do dzi Okr¹g³y Stó³ i Magdalenka s¹ synonimami, w zale¿noci od
rodowiska, zdrady, zmiany, demokracji,
sprzeda¿y interesów itd. Mnie interesuje
co innego. Bardzo tajemnicza wizyta póniejszego naczelnego Gazety Wyborczej
A.M. w Moskwie na parê dni przed rozpoczêciem OS. Do dzi jest to bardziej
tajemnicze ni¿ np. sprawa moskiewskiej
po¿yczki. Wielu mówi, ¿e nie by³o tajnych umów... To dziwne, bo przez szereg lat dzia³o siê tak wiele, jakby realizowano okrelony plan: prywatyzacja i
uw³aszczenie dawnej nomenklatury z podkreleniem zasady, ¿e dziecko z³odzieja
mo¿e ¿yæ z tego co ukrad³ tata , bo ono
nie krad³o. Okr¹g³y Stó³, a raczej jego po
doprowadzi³ do tego, ¿e NIGDY nie zosta³o wyjanionych ponad sto spraw
dotycz¹cych dziwnych mierci dzia³aczy
podziemia, ksiê¿y itd. Wprost przeciwnie.
Ulubiona gazeta wybrana przez wielu
Polaków powtarza³a te same s³owa jakie
s³yszelimy od rzecznika rz¹dów lat osiemdziesi¹tych  Jerzego Urbana. Czy Okr¹g³y Stó³ co zmieni³? Na pewno przyczyni³ siê do pierwszych pó³demokratycznych
wyborów 4 czerwca 1989 roku. Wyniki
zaskoczy³y obie strony. Jedna stanê³a w
szoku, gotowa podporz¹dkowaæ siê rzeczywistej woli Polaków, a druga lepo
wierzy³a i wype³nia³a zobowi¹zania, które
podobno nie istnia³y. Do dzi jak echo
brzmi¹ w moich uszach s³owa ówczesnego premiera, Tadeusza Mazowieckiego,
¿e armia radziecka stacjonuj¹ca w naszym kraju chroni nas przed wrogami z
zewn¹trz i jest nam potrzebna. Okr¹g³y
Stó³ to by³, jak stwierdzi³ Lech Wa³êsa:
zgni³y kompromis. Dziwne, ¿e nie zauwa¿y³ tego wtedy stwierdzaj¹c potrzebê
wzmocnienia lewej nogi, gdy ruch solidarnociowy (tj. Solidarnoæ i ludzie
z ni¹ zwi¹zani) zacz¹³ mu wypominaæ, ¿e
o nich zapomnia³. Gdy w TV pokazali grupê
ludzi zadowolonych z ustaleñ Okr¹g³ego
Sto³u, którzy spotkali siê w Sejmie, jako
nikt nie zwróci³ uwagi, ¿e praktycznie spotka³y siê tylko strony, które zyska³y ekonomicznie i na pozycjach: SLD i dawny
sk³ad wierchuszki Unii Wolnoci, a
dok³adniej Unii Demokratycznej... Przygl¹daj¹c siê temu sk³adowi BARDZO ZADOWOLONYCH cz³owiek zaczyna myleæ,
¿e teorie spiskowe maj¹ co w sobie. Ale
o tym innym razem.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

