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VII OLECKI PRZEGL¥D
OTWARTYCH FILMÓW
PROGRAM
W tym roku koneserzy X muzy bêd¹
mogli delektowaæ siê filmem rosyjskim.
W dniach 13-15 marca w oleckim kinie
zobaczyæ bêdzie mo¿na:
Fot. Boles³aw S³omkowski

13 marca
18:00  Powrót (Wozwraszczenije) (2003,
dramat, czas 105 min.)
20:30  Italianiec (2005, dramat/familijny, czas 90 min.)

Fotoreporta¿ z VIII Zajazdu Bardów zamieszczamy na s. 10-11.

14 marca
17:00  Podró¿ ze zwierzêtami domowymi (2007, dramat/romans)
19:00  Wyspa (2006, religijny, czas 112
min.)
21:00  Wygnanie (2006, dramat, czas
150 min.)

Rys. K. Kamiñski

15 marca
17:00  Kierowca dla Wiery (2008, dramat, czas 105 min.)
19:00  Dom wariatów (2002, dramat, czas
104 min.)
Wstêp: karnet na 3 dni - 30z³, bilet na
1 dzieñ - 15 zl, bilet na seans - 10 z³

SUPER TAXI
(087) 520 20 00

CENTRUM HANDLOWE
Aleje Lipowe 1B

Wejd i poznaj
wiat LEGO w IMPULSIE
Du¿y wybór  niskie ceny
Dzia³ zabawek ZAPRASZA

MARKET BUDOWLANY

MAJSTER
Aleje

Tel. (87) 520 44 46

Lipowe

1B

(V12001)

tel.(087) 520 36 92

(V10204)

(K2703)

szybko, tanio, dyskretnie
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 30 stycznia o 14.25 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Judzikach po¿ar sadzy w
kominie domu mieszkalnego.
 31 stycznia o 6.56 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni w Wieliczkach
skutki kolizji drogowej.
 31 stycznia o 13.55 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Kukowie skutki wypadku
drogowego.
 31 stycznia o 21.13 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Drozdowie skutki wypadku drogowego.
 2 lutego o 11.35 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ ³abêdzia z posesji przy ul. Letniej.
 3 lutego o 20.32 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 6 lutego 0.04 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 7 lutego o 9.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ znad chodnika ul. Sembrzyckiego nad³amany konar drzewa zagra¿aj¹cy przechodniom.
 8 lutego 11.28 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Partyzantów po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 9 lutego o 9.48 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ znad jezdni ul. S³owiañskiej
nad³amany konar drzewa.
 10 lutego o 13.46 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ znad chodnika na osiedlu Lesk
nad³amany konar drzewa zagra¿aj¹cy
przechodniom.
 11 lutego o 14.23 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y w Krupinie skutki wypadku
drogowego.
 12 lutego o 22.57 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y w Szczecinkach skutki wypadku drogowego.
 13 lutego 2.40 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. rodkowej po¿ar samochodu osobowego.
 13 lutego 17.36 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 17 lutego o 11.53 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y we Wronkach skutki wypadku drogowego.
 17 lutego 17.03 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Jagielloñskiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 19 lutego 11.51 jeden zastêp JRG PSP
na l¹dowisku szpitalnym zabezpiecza³
start i l¹dowanie mig³owca ratowniczego.
Informacji udzieli³a
sekcyjny Katarzyna Jegliñska

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Dzia³ania

W sobotni¹ noc w godzinach 22.00
 2.00 policjanci Komendy Powiatowej
Policji w Olecku prowadzili dzia³ania
kontrolne w lokalach gastronomicznych
na terenie miasta. 14 funkcjonariuszy
wspólnie z przedstawicielami Urzêdu Celnego, Pañstwowej Inspekcji Handlowej
oraz inspektorem Pañstwowej Inspekcji
Pracy kontrolowali oleckie dyskoteki i
puby. Celem dzia³añ by³o sprawdzenie,
czy osoby prowadz¹ dzia³alnoæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi pozwoleniami, czy
w lokalach nie sprzedaje siê wyrobów
bez polskich znaków akcyzy. Ponadto
kontrolowano personel oraz pracowników ochrony po k¹tem ich nielegalnego
zatrudnienia. Policjanci mieli równie¿ za
zadanie ujawniaæ osoby nieletnie. Policja zapowiada ponowne wspólne kontrole lokali gastronomicznych.
m³.asp. Tomasz Jeglinski
KPP Olecko

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

(V4006)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
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ZAPRASZAMY!
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Kompleksowe
materia³y
budowlane,
atrakcyjne ceny!
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Policja poszukuje
wiadków
Komenda Powiatowa Policji w Olecku poszukuje osób mog¹cych pomóc w
ustaleniu sprawców kradzie¿y samochodów. Od pocz¹tku roku na terenie Olecka skradziono 5 pojazdów . By³y to samochody marki: Volkswagen Passat, Volkswagen Transporter, Volkswagen Golf oraz
Audi. Pojazdy te to starsze modele wyprodukowane w latach 1991  96. Kradzie¿e mia³y miejsce w nocy, dotychczas
miêdzy innymi w rejonie Osiedla Siejnik,
ul. Kociuszki i ul. Go³dapskiej. Wszystkie
osoby mog¹ce pomóc w tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z oficerem
dy¿urnym jednostki po numery telefonów (087) 520 72 00, 997, alarmowy
112 lub bezporednio do naczelnika sekcji
kryminalnej (087) 520 72 30.

Pobór krwi

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

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:

 Izabela Andruczyk
 Jakub Baranowski
 Katarzyna Jasiukiewicz
 Henryk Milewski
 Zdzis³aw Nowakowski
 Aleksandra Ciszewska
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.

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

!
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Kolizje

 W dniu 23.02.2009 r w miejscowoci Wronki kieruj¹cy samochodem marki Toyota, jad¹cy w kierunku Gi¿ycka,
nie dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych
warunków drogowych, w wyniku czego
na ³uku drogi zjecha³ na prawe pobocze
i nastêpnie uszkadzaj¹c s³up telefoniczny bokiem pojazdu uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
 W dniu 24.02.2009 ok. godziny 15.55
na trasie Olecko - Wieliczki dosz³o do

Przypomnienie

Osoby, które posiadaj¹ nieruchomoæ w u¿ytkowaniu wieczystym, zobowi¹zane s¹ do uiszczania op³at rocznych z tego tytu³u w terminie do 31
marca br.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

kolizji drogowej. Nieznany kierowca ,który
jecha³ w kierunku Wieliczek samochodem osobowym koloru szarego podczas
manewru wyprzedzania zajecha³ drogê
ciê¿arowce. W wyniku czego uszkodzi³
przód tego pojazdu. Sprawca kolizji odjecha³ z miejsca zdarzenia. Policjanci prowadz¹ postêpowanie w tej sprawie.
 W dniu 25.02.2009 ok. godziny 16.10
w Olecku na rondzie przy ul. Wojska
Polskiego do s¿³o do kolizji drogowej.
Kieruj¹cy samochodem marki Renault nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu dla kieruj¹cego oplem, który znajdowa³ siê ju¿
na skrzy¿owaniu. Sprawca kolizji zosta³
ukarany mandatem karnym wysokoci 300
z³otych.
m³.asp. Tomasz Jeglinski
KPP Olecko

DY¯URY APTEK

 03-08.03.2009r., ul. Zielona 35
 09-15.03.2009r., ul. Sk³adowa 6

W ramach wspólnych dzia³añ funkcjonariuszy policji i urzêdu celnego w
jednym ze sklepów spo¿ywczych zabezpieczono alkohol i papierosy bez polskich
znaków skarbowych akcyzy.

Sprzedawa³ alkohol bez znaków akcyzy
Nawet 2 lata pozbawienia wolnoci
grozi w³acicielowi jednego z oleckich
sklepów spo¿ywczych. Policjanci po informacji, ¿e w punkcie handlowym sprzedawany jest alkohol nieletnim, postanowili
wspólnie z funkcjonariuszami urzêdu celnego z³o¿yæ wizytê jego w³acicielowi. Podczas wspólnej
kontroli kontroli okaza³o siê, ¿e na zapleczu
Edward Sz. posiada³ wyroby spirytusowe i tytoniowe bez polskich
znaków skarbowych akcyzy. Ponadto policjanci pracuj¹cy na miejscu
ustalili, ¿e mê¿czyzna
sprzedaje alkoholu bez

wymaganego zezwolenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli alkohol i papierosy bez
polskich znaków akcyzy. Teraz 62-letni
Edward Sz. za swoje zachowanie odpowie przed sadem.

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Grafika Jolanty Grabowskiej, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Na przerywistej linii egzystencji  Herbertowska lekcja poezji  czytelnia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30
 Odwaga Tworzenia  wystwa prac uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej w
Olecku  wypo¿yczalnia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30
 Sybiriacy  wystawa w holu kina Mazur
2 marca (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
4 marca (roda)
 up³ywa termin sk³adania ofert na prowadzenie zadañ powiatu oleckiego
(szczegó³y TO 6/578 s. 4)
5 marca (czwartek)
 Mistrzostwa Powiatu gmin w halowej
pi³ce no¿nej ch³opców, hala ZST
8.15  akcja honorowego poboru krwi,
Starostwo , ul. Kolejowa 32
6 marca (pi¹tek)
17.00  Sezon na misia  film, kino
19.00  Wyznania zakupoholiczk, film,
kino
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod
ABC (wejcie od ul. Cichej)
7 marca (sobota)
20.00  koncert Renaty Przemyk (Akustic Trio), sala kina Mazur
8 marca (niedziela)
 Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego dla
kobiet na hali,
15.00  Franklin i skarb jeziora  film,
kino
17.00  Sezon na misia  film, kino
19.00  Wyznania zakupoholiczk, film,
kino
9 marca (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
15.00  Gratka dla nastolatka - przes³uchania, sala kina Mazur
11 marca (roda)
13.00  spotkanie autorskie ze Zbigniewem Fa³tynowiczem, czytelnia biblioteki miejskiej

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,75 z³
Pb95 ........................ 3,88 z³
PB98 ........................ 3,99 z³
LPG .......................... 1,65 z³
Olej opa³owy........... 2,45 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(K27809)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(K27909)

"
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Nowe lampy

PGE Zak³ad Energetyczny Bia³ystok Sp. o. o. modernizuje
komunaln¹ liniê energetyczn¹ niskiego napiêcia, m.in. na ulicach: S³owackiego, Orzeszkowej, Targowej, Przybyszewskiego, Broniewskiego, Asnyka, Konopnickiej, Syrokomli, ¯eromskiego, Mazurskiej.
Zakres prac nie zak³ada wymiany starych, nieefektywnych
opraw owietleniowych, jedynie przeniesienie ich ze starych
s³upów na nowe. Postanowiono wiêc, ¿e gmina zakupi 83 oprawy
o zmniejszonym poborze energii. To dzia³anie poprawi efektywnoæ owietlenia i obni¿enie wydatków w³asnych gminy
na energiê elektryczn¹ za owietlenie ulic.
Zakres wymiany opraw owietleniowych jest cile zwi¹zany z zakresem prac prowadzonych przez Zak³ad Energetyczny, w zwi¹zku z tym na niektórych ulicach wymian¹ zostanie
objêta tylko czêæ opraw.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Europe Direct w woj.
warmiñska-mazurskim

Og³oszony zosta³ przetarg nieograniczony na budowê parkingu, dojazdu i placu utwardzonego o ³¹cznej powierzchni
546m 2 na zapleczu ul. 11-go Listopada 24 w Olecku.
Do koñca czerwca br. za lecznic¹ Vet-Ol powstanie m.in.
parking na 11 miejsc.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Zarz¹d Warmiñsko-Mazursklej Izby Rolniczej informuje, i¿
w ramach konkursu na prowadzenie punktów informacyjnych
Europe Direct Sieæ Informacyjna, og³oszonego przez Komisjê
Europejsk¹, Warmiñsko-Mazurska Izba Rolnicza zosta³a wy³oniona jako jedyny podmiot prowadz¹cy orodki Europe Direct w województwie warmiñska-mazurskim.
W zwi¹zku z powy¿szym Zarz¹d Warmiñsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej ma zaszczyt zaprosiæ Pañstwa do udzia³u w
uroczystej konferencji otwieraj¹cej Europe Direct Olecko, która
odbêdzie siê w dniu 6 marca 2009 r., w godz. 1100-1500 w sali
kinowej Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate,
przy Placu Wolnoci 22 w Olecku.
Konferencja bêdzie realizowana wed³ug poni¿szego programu:
11.00-11.05  Oda do Radoci, uczniowie Gimnazjum nr
2 w Olecku
11.05-11.20  otwarcie konferencji, Jan Heichel  Prezes
Warmiñsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
11.20-11.50  sieci informacyjne Komisji Europejskiej, Jan
Marek Zió³kowski  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
w Polsce
11.50-12.00  koncert akordeonistów z Gimnazjum nr 2 w
Olecku
12.00-12. 45  Europe Direct Olecko - dowiadczenia i plany, Jolanta Mackiewicz  Europe Direct Olecko, WarmiñskoMazurska Izba Rolnicza
12.45-13.0  przerwa kawowa
13.00-13.30  wybory do Parlamentu Europejskiego, Anna
Naumczyk-Sza³¹j  Europe Direct Warmia i Mazury, Warmiñsko-Mazurska Izba Rolnicza
13.30-14.00  monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu uczniów
Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku
14.00- 4.15  dyskusja i podsumowanie konferencji
14.15 - 15.00  obiad w restauracji Astra, ul. Partyzantów 7
Mamy nadziejê, i¿ podczas konferencji uda siê stworzyæ
podstawy wspó³pracy na rzecz informowania mieszkañców Warmii
i Mazur o Unii Europejskiej, by umo¿liwiæ wykorzystanie szans,
mo¿liwoci i praw wynikaj¹cych z cz³onkostwa Polski w Unii
Europejskiej.
Prezes Warmiñsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Jan Heichel

Przebudowa
ulicy Kasprowicza

Pomóg³ zatrzymaæ
pijanego rowerzystê

Wiosn¹
Pomó¿my kasztanowcom

W okresie wiosennym zostan¹ zakupione sadzonki kasztanowca ró¿owego  bardziej odpornego na dzia³anie szkodników, w tym szrotówka kasztanowcowiaczka. 30 sadzonek
zostanie przekazanych m³odzie¿y ze szkó³ ponadgimnazjalnych
do zasadzenia i opieki.
Nie zapominamy te¿ o starych kasztanowcach. Ze rodków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zosta³y zakupione specjalne nawozy. Jesieni¹
zasilono kasztanowce rosn¹ce na posesji Zespo³u Szkó³ Technicznych. Wczesn¹ wiosn¹ zostan¹ wzmocnione drzewa znajduj¹ce siê pod opiek¹ m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Licealnych i
Zawodowych w Olecku.
H. Bogdañska, www.powiat.olecko.pl

Przetarg na budowê parkingu

Oleckie Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe wygra³o przetarg na przebudowê ulicy Kasprowicza na odcinku od ul.
Batorego do ul. Kociuszki i Rzenickiej w Olecku.
Do koñca padziernika br. inwestycja powinna zastaæ zakoñczona.
Mieszkañcy bêd¹ mogli korzystaæ nie tylko z dobrej drogi
ale równie¿ dziewiêædziesiêciu czterech miejsc parkingowych.
W okolicy samej targowicy bêdzie ich 47. Cena inwestycji
uzyskana w wyniku przetargu wynosi 1 455 185, 52 z³ brutto.
Gmina z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
w latach 2008-2011 i pozytywnie przesz³a weryfikacjê wniosku. Spodziewamy siê dofinansowania z bud¿etu pañstwa w
wysokoci 50% kosztów inwestycji.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

W dniu 26 lutego, kilka minut po godzinie 12.00, na trasie
Wieliczki  Nowy M³yn kieruj¹cy samochodem dostawczym
zauwa¿y³ jad¹cego rowerzystê. Mê¿czyzna wyje¿d¿a³ rowerem na rodek drogi i trudno by³o go wyprzedziæ. Kierowca
samochodu chcia³ go wyprzedziæ lecz rowerzysta gwa³townie
skrêci³ prosto pod jego auto. Zdenerwowany takim zachowaniem, kierowca zatrzyma³ samochód i zwróci³ uwagê cyklicie. Podczas krótkiej wymiany zdañ kieruj¹cy samochodem
poczu³ zapach alkoholu od rowerzysty i natychmiast zadzwoni³
na policjê. Funkcjonariusze zbadali stan trzewoci 52-letniego Bogus³awa Cz. Okaza³o siê, ¿e cyklista mia³ prawie 2 promile alkoholu w organizmie.
Za jazdê rowerem w stanie nietrzewym grozi kara pozbawienia wolnoci nawet od 1 roku.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
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Klub Logopedy w Olecku
Cz³onkowie Klubu przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku:
- Draba Jolanta  logopeda w SP w Raczkach oraz w NZOZ
Eskulap w Olecku
- Gulbierz Barbara  logopeda w SP w Kowalach Oleckich
- Kondratowicz Katarzyna  logopeda w SP w G¹skach
- Katarzyna Kosiñska  neurologopeda w SP w wiêtajnie
- Matwiejczyk Halina  logopeda w SP Nr 1 w Olecku
- Michaluk El¿bieta  logopeda w ZSz w Judzikach
- Mielech Dorota  logopeda w PzOI w Olecku
- Nizio³ek Katarzyna  logopeda w ZSz w Olecku
- Wróblewska Agnieszka  logopeda w SP w Wieliczkach
- Wróblewska Wies³awa  neurologopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku

Klub Logopedy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Olecku jest grup¹ wsparcia dla wszystkich czynnych zawodowo logopedów z placówek owiatowych i s³u¿by zdrowia w rejonie dzia³alnoci poradni, tzn. 4 gmin: Olecko, wiêtajno, Wieliczki, Kowale Oleckie.
Pomys³ utworzenia Klubu zrodzi³ siê z potrzeby logopedów kontaktów z innymi nauczycielami o tej samej specjalnoci, poniewa¿ na dzieñ dzisiejszy wszystkie placówki zatrudniaj¹ nie wiêcej, ni¿ jednego logopedê. W zwi¹zku z tym musi
on w pojedynkê zmagaæ siê z wieloma problemami zwi¹zanymi
z udzielaniem pomocy logopedycznej w swojej placówce.
Pierwsze spotkanie, powiêcone samodzielnemu tworzeniu komputerowych pomocy logopedycznych, odby³o siê w
maju 2002r. Zbieramy siê dwa lub trzy razy do roku. Spotkania
powiêcone s¹: wspólnemu rozwi¹zywaniu ró¿nych problemów zwi¹zanych z wykonywaniem zawodu logopedy, wymianie dowiadczeñ, materia³ów, wzbogacaniu w³asnego warsztatu pracy, dzieleniu siê wiedz¹ w zwi¹zku z dokszta³caniem
siê poszczególnych cz³onków. Co roku bierzemy udzia³ w ogólnopolskiej akcji Dzieñ Bezp³atnych Diagnoz Logopedycznych
w szko³ach wiejskich nie zatrudniaj¹cych logopedów.
Dzia³alnoæ logopedów wspomagaj¹ i wspieraj¹ osoby nie
nale¿¹ce do Klubu, ale bêd¹ce jego sympatykami. W tym miejscu
serdecznie dziêkujemy pani kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Olecku El¿biecie Rowiñskiej, która udostêpnia nam
salê na spotkania, organizuje wystawê najnowszych pozycji
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27609)

GRÜNLAND

ksi¹¿kowych, opracowuje zestawienia bibliograficzne z dziedziny logopedii, pedagogiki, psychologii; pani kierownik Biblioteki Wszechnicy Mazurskiej Teresie Krajewskiej za
umo¿liwienie nam korzystania z biblioteki Uczelni; doradcy
metodycznemu MODN W E³ku panu Janowi Grzybowi, który
pomaga logopedom Klubu w zdobywaniu stopni awansu zawodowego.
W dobie reformy edukacji przedszkolnej i szkolnej szczególnie zainteresowani jestemy popraw¹ opieki logopedycznej nad dzieæmi. Porównuj¹c jej stan z wymogami przepisów
prawa owiatowego nale¿y stwierdziæ, ¿e w wiêkszoci placówek nie jest on zgodny. Nie wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy s¹ objête terapi¹ (np. tylko uczniowie z kl. I), zbyt
du¿a liczba dzieci jest w jednym zespole (np. 17 uczniów zespó³ logopedyczny powinien liczyæ od 2 do 4 osób), czas
trwania terapii nie zawsze jest adekwatny do potrzeb (bywa
nie zakoñczona), skrócony jest czas zajêæ ( np. do 15 min.),
niew³aciwa czêstotliwoæ zajêæ w stosunku do potrzeb (np.
raz w miesi¹cu dla jednego dziecka). Wiele jeszcze szkó³ wiejskich w ogóle nie zatrudnia logopedy.
W bie¿¹cym roku szkolnym cz³onkowie Klubu zdiagnozowali 274 dzieci we wszystkich zerówkach na terenie czterech gmin. Z tego u 146 osób stwierdzono zaburzenia mowy,
co stanowi 50% badanych dzieci. Obserwuj¹c dane z po-

przednich lat nie zauwa¿a siê tendencji spadkowych. Nie ma
te¿ istotnych ró¿nic pomiêdzy szko³ami wiejskimi i miejskimi.
Od tego roku niektóre dzieci szecioletnie maj¹ prawo, a od
wrzenia 2012 roku wszystkie bêd¹ mia³y obowi¹zek podjêcia nauki w kl. I. W zerówce znajd¹ siê dzieci 5-letnie, które
mog¹ mieæ jeszcze pewne wady rozwojowe nie wymagaj¹ce
ingerencji logopedy.
Wniosek nasuwa siê sam  dzieci, szczególnie w klasie I,
bêd¹ potrzebowa³y dobrze zorganizowanej, skutecznej opieki logopedycznej, poniewa¿ prawid³owa mowa jest jednym z
niezbêdnych warunków odnoszenia sukcesów w szkole.
Wies³awa Wróblewska

rodowisko literackie 1991-1998
w województwie suwalskim...

pod takim tytu³em ukaza³a siê bibliografia dokumentuj¹ca
dzia³ania literackie na Suwalszczynie i Mazurach. Autorem
bibliografii jest Zbigniew Fa³tynowicz. Ksi¹¿ka zawiera 1071
pozycji, wykaz skrótów oraz indeks osobowy. Wydawc¹
ksi¹¿ki jest Muzeum Okrêgowe w Suwa³kach. Nak³ad 300
egzemplarzy.
W bibliografii znaleli siê te¿ olecczanie: Anna Andrzejewska-Jurgiel, Gra¿yna Dobreñko, Wojciech Anuszkiewicz,
Marek Borawski, Marek Ga³¹zka, Wies³aw Kasprzyk, Wac³aw Klejmont oraz Andrzej Wojan.
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Edukacja
zdrowotna
w LO

wiat. Powoduje to wiele chorób u noworodków, poniewa¿ w
³onie matki nie otrzymuj¹ wystarczaj¹co du¿o tlenu. Dziecko
rodzi siê mniejsze, bardziej podatne na choroby, grozi mu tak¿e wczesna mieræ i komplikacje ze zdrowiem ju¿ w latach
m³odzieñczych.

Wa¿nym elementem systemu wychowawczego w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kochanowskiego w Olecku jest
edukacja zdrowotna. Prowadzimy j¹ na lekcjach biologii, godzinach wychowawczych, spotkaniach z pielêgniark¹ szkoln¹. W ramach tej dzia³alnoci szko³y wziêlimy udzia³ w miêdzynarodowej akcji edukacyjnej HELP DLA ¯YCIA BEZ TYTONIU powiêconej zagro¿eniom zwi¹zanym z paleniem i biernym

paleniem tytoniu.
Symbolem kampanii HELP jest zielona papierowa zwijana
piszcza³ka, która ilustruje fakt, ¿e pal¹c papierosy zachowujemy siê absurdalnie. Palenie tytoniu jest jednym z czynników
zagra¿aj¹cych zdrowiu, a nawet ¿yciu. Obecnie znanych jest
oko³o 5000 sk³adników, które wystêpuj¹ w dymie tytoniowym.
Oprócz nikotyny zawiera równie¿ kwas wêglowy, tlenek wêgla, siarkowodór, cyjanowodór, amoniak, lotne kwasy t³uszczowe, olejki eteryczne, alkohol metylowy, kwas octowy. Na
konsekwencje palenia s¹ nara¿eni nie tylko palacze ale równie¿ osoby przebywaj¹ce w ich otoczeniu czyli tak zwani bierni palacze. Bierne palenie wystêpuje, gdy dym z wyrobu tytoniowego u¿ywanego przez jedn¹ osobê oraz dym przez ni¹
wydychany zostaje wdychany przez innych. Aktualne dowody naukowe wykazuj¹, ¿e bierna ekspozycja na dym tytoniowy mo¿e przyczyniæ siê do mierci i chorób, wród których
s¹ schorzenia przewlek³e prowadz¹ce do inwalidztwa.
Przyczyny rozpoczynania palenia s¹ ró¿ne. U m³odocianych podstawowym bodcem jest wrodzona ciekawoæ i chêæ
naladowania doros³ych oraz potrzeba imponowania rówienikom. M³ody cz³owiek pragnie równie¿ w ten sposób dowieæ samemu sobie dojrza³oci i odwagi decyzji ale nie wie,
¿e tym samym nieodwracalnie niszczy sobie ¿ycie.
Palenie tytoniu dotyczy tak¿e kobiet w ci¹¿y. Szacuje siê,
¿e oko³o 20% kobiet w ci¹¿y pali papierosy. Poprzez tak¹ postawê ich nienarodzone dzieci zostaj¹ nara¿one na kontakt z
40 substancjami rakotwórczymi jeszcze przed przyjciem na

W Polsce i 26 innych krajach Unii Europejskiej dzia³aj¹
ró¿ne organizacje zajmuj¹ce siê tymi problemami. Najbardziej
znana jest kampania HELP: Dla ¿ycia bez tytoniu.
1 marca 2005 roku Komisja Europejska uruchomi³a wielk¹
kampaniê w mediach na temat zapobiegania i ograniczania
palenia w 27 krajach cz³onkowskich. Kampania ta jest najwiêksz¹ publiczna inicjatyw¹ prozdrowotn¹ na wiecie. Kampania wymierzona jest przede wszystkim w m³odych ludzia (w
wieku 15-25 lat). Porusza ona trzy najwa¿niejsze tematy kontroli tytoniu: zapobieganie, ograniczanie i niebezpieczeñstwa
biernego palenia  poprzez zintegrowany program komunikacyjny: publikacje prasowe, kampanie telewizyjne i internetowe, wydarzenia PR oraz stronê internetow¹ dostêpn¹ w 22
jêzykach. G³ówne motto kampanii to Pomagaæ i wspieraæ.
Kampania HELP ma na celu oferowanie pomocy w niepaleniu, zwalczaniu presji grup rówieniczych i zwracanie uwagi
na palenie bierne. Dziêki tej kampanii wielu m³odych ale tak¿e
starszych ludzi rzuci³o palenie.

Wiêcej informacji mo¿na znaleæ na stronie internetowej
www.help-eu.com.

El¿bieta Milewska  nauczycielka biologii w LO w Olecku
Marlena Wasilewska i Ola Kamiñska  uczennice klasy 1B
Zdjêcia: Dastin Kowalewski  uczeñ kl.1B
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Walentynkowe Drzwi otwarte w ZST

Ju¿ po raz drugi Zespó³ Szkó³ Technicznych w Olecku
zorganizowa³ Walentynkowo-Zapustny Dzieñ Otwarty. Impreza,
która odby³a siê 19 lutego br., wzbudzi³a ogromne zainteresowanie wielu gimnazjów wchodz¹cych w sk³ad nie tylko naszej gminy, ale równie¿ powiatu oleckiego. Na uroczystoci
obecni byli uczniowie i nauczyciele gimnazjów z Judzik, Babek Oleckich, wiêtajna, Kijewa, Grabowa, Sokó³ek, Gimnazjum nr 2 w Olecku, Spo³ecznego Gimnazjum oraz zainteresowani uczniowie z Baka³arzewa i Filipowa.

II Walentynkowo-Zapustny Dzieñ Otwarty rozpocz¹³
siê powitaniem zgromadzonych goci przez dyrektora szko³y.
Pan doktor Marek Góryñski wprowadzi³ wszystkich obecnych w tajniki polskiej tradycji zapustowej oraz przejêtego z
Zachodu, a coraz bardziej popularnego w Polsce, wiêta w.
Walentego. Nastêpnie uczniowie ZST w Olecku zaprezentowali swoim m³odszym kolegom bogaty program artystyczny.
Gimnazjalici mieli okazjê obejrzenia przedstawienia bêd¹cego woln¹ interpretacj¹ legendy kr¹¿¹cej o naszym zamku, scenki
kabaretowej przygotowanej przez uczniów klasy III Technikum Informatycznego czy te¿ teledysku powiêconego potyczkom mi³osnym m³odych ludzi. Nie zabrak³o równie¿ ciekawych konkursów, w których gimnazjalici mogli wykazaæ siê
swoimi umiejêtnociami zrêcznociowymi oraz wiedz¹ muzyczn¹.
Zaproszeni gocie chêtnie brali udzia³ w poszczególnych konkurencjach, okazuj¹c zainteresowanie tym, co przygotowali
im starsi koledzy, zw³aszcza ¿e na zwyciêzców czeka³y atrakcyjne nagrody.

klasa II B Technikum Informatycznego, której wychowawc¹
jest pan Dariusz Nalewajko.
Koñcz¹c czêæ oficjaln¹, pan dyrektor zaprosi³ wszystkich
goci do zwiedzania naszej szko³y. Gimnazjalici byli oprowadzani po kompleksie szkolnym przez nauczycieli oraz uczniów
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku, mieli wiêc okazjê do
porozmawiania o ¿yciu szko³y, poznania opinii o szkole zarówno od strony nauczycieli, jak i osób ucz¹cych siê w niej.

Zdecydowanie najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê hala
sportowa oraz si³ownia; du¿ym zaskoczeniem dla zwiedzaj¹cych by³o te¿ wyposa¿enie szko³y w sprzêt komputerowy oraz
Internet (a¿ 7 pracowni informatycznych, skomputeryzowane
czytelnie w szkole i internacie). Niew¹tpliwym atutem ZST w
Olecku okaza³ siê internat i sto³ówka szkolna, z których korzystaj¹ uczniowie nie tylko naszej szko³y, ponosz¹c jedynie
koszty wy¿ywienia. Informacja ta ucieszy³a zw³aszcza osoby
mieszkaj¹ce poza Oleckiem, które by³yby zmuszone do uci¹¿liwego doje¿d¿ania do szko³y.
Zwiedzanie zakoñczy³o siê smacznym akcentem  zapustowymi p¹czkami, wyrobem w³asnym pañ kucharek naszej
szkolnej sto³ówki.
A oto kilka wypowiedzi gimnazjalistów opisuj¹cych swoje
wra¿enia ze zwiedzania Zespo³u szkó³ Technicznych w Olecku:
***
W szkole ZST uczniowie przygotowali dla nas ciekaw¹
czêæ artystyczn¹. Szko³a wywar³a na nas bardzo pozytywne
wra¿enie. Najbardziej spodoba³a siê nam hala sportowa i
pracownie informatyczne.
(kl. IIIE, Gimnazjum nr 2 w Olecku)
***
Po wizycie w ZST zmieni³am zdanie o tej szkole na lepsze.
Atmosfera by³a mi³a, szczególnie jeli chodzi o stosunek uczniów
do nas. Imponuj¹ca jest hala sportowa oraz inne obiekty, np.
pracownie komputerowe. Szko³a dba o rozwijanie zainteresowañ uczniów, a to bardzo du¿o.
(Gimnazjum nr 2 w Olecku)

Ostatnim punktem imprezy by³o og³oszenie wyników
szkolnego konkursu na najsympatyczniejszego nauczyciela
oraz klasê ZST w Olecku. Tegorocznymi laureatami po raz
kolejny zostali: pan Jan Najechalski  nauczyciel fizyki oraz

Uczniom naszej klasy najbardziej podoba³a siê atmosfera i
kulturalni uczniowie. Plusem równie¿ jest du¿o komputerów.
Mimo usterek przedstawienie bardzo nam siê podoba³o. Na
pewno kilka osób z naszej klasy bêdzie uczyæ siê w tej szkole.
(Gimnazjum w Sokó³kach)
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Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury
Zbigniew Herbert
w Olecku

Czêsto zdarza siê tak, ¿e tu¿ obok
nas dziej¹ siê rzeczy historyczne, a my,
zapatrzeni w codziennoæ, nie zdajemy
sobie z tego sprawy . Dopiero po pewnym czasie kto lub co nam to uzmys³awia. I wtedy w cichoci ducha zadajemy sobie pytania: Gdzie wtedy bylimy? Co moglimy wtedy robiæ? Czy
bylimy w centrum wydarzenia?
Kilka takich zdarzeñ przelecia³o rówobok mnie. O jeszcze jednym opowiedzia³ mi Zbigniew Fa³tynowicz podczas
prezentacji swojej najnowszej ksi¹¿ki
Podró¿e bliskie. Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna. Spotkanie z niestrudzonym
dokumentalist¹ dzia³añ literackich mia³o

1983
Na pocztówce do Julii Hartwig i Artura Miêdzyrzeckiego z 18 sierpnia Zbigniew Herbert napisa³: Piêknie tu, tylko ju¿ Pó³noc mrozem dmucha. Z poczucia obywatelskiego obowi¹zku p³ywam, wios³ujê, trochê jedzimy po okolicy (...). Z tego zdania mo¿na by wnioskowaæ, ¿e Herbert (a w³aciwie - Herbertowie, gdy¿ poeta podró¿owa³ ponownie wraz z ¿on¹ Katarzyn¹) jest w Augustowie. Tym razem jednak miejscem
sta³ego pobytu podczas tej podró¿y by³o
niewielkie, dziesiêciotysiêczne miasto
mazurskie - Olecko, oddalone o nieco
ponad trzydzieci kilometrów zarówno od
Augustowa, jak i Suwa³k. Po³o¿one jest
ono w najdalszej na wschód wysuniêtej
czêci Mazur, na szlakach komunikacyjnych z E³ku i Gi¿ycka do Go³dapi i Suwa³k. O jego uroku decyduje przede
wszystkim usytuowanie nad brzegiem
du¿ego jeziora, z którego wyp³ywa Lega,
kieruj¹c siê zakolami przez miasto na
po³udnie.
W Olecku Katarzyna i Zbigniew Herbertowie zamieszkali w jednorodzinnym
domu Ludmi³y Jacewicz przy ulicy Jana
Karola Sembrzyckiego 6. W domu tym
¿y³ i pracowa³ Feliks Jordan-Lubierzyñ-

miejsce 18 lutego, wczesnym wieczorem
w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku.
Przypomnê tutaj, ¿e dwa lata temu powsta³a inna ksi¹¿ka tego¿ autora, Wieczorem wiatr opisuj¹ca i dokumentuj¹ca zwi¹zki Czes³awa Mi³osza z Suwalszczyzn¹.
W swej najnowszej ksi¹¿ce z wielk¹
swad¹ i erudycj¹ Z. Fa³tynowicz opowiada o tym, jak to Zbigniew Herbert
spêdza³ wakacje mieszkaj¹c w Augustowie, a w latach 1983-1984 w ...Olecku.
St¹d wraz z ¿on¹ podró¿owa³ po ca³ej
Suwalszczynie i wschodnich Mazurach.
W³anie wtedy, podczas spotkania,
zacz¹³em przypominaæ sobie co wtedy
robi³em. Gdzie mog³em byæ? I teraz wiem
jedno: nie by³o mnie wtedy w Olecku.
Ale wiem te¿, ¿e nie mia³em szans spotkaæ tutaj Zbigniewa Herberta bo... nie
wiedzia³em jak wygl¹da! Jeszcze i teraz,
pierwsza myl o poecie kojarzy mi siê z
twarz¹ Zbigniewa Zapasiewicza, który w
spektaklu teatralnym gra Pana Cogito.
Po spotkaniu spyta³em autora, czy
móg³bym zamieciæ rozdzia³y dotycz¹ce
pobytu Zbigniewa Herberta w naszym
miecie. Zbigniew Fa³tynowicz zgodzi³ siê
i dzisiaj publikujemy pierwszy fragment
 1983.
Bogus³aw M. Borawski

ski (1883-1965), ojciec w³acicielki, zas³u¿ony dla kultury polskiej oraz miasta
nad Leg¹, dziennikarz, literat i redaktor.
Przed drug¹ wojn¹ wiatow¹ zwi¹zany
by³ z wileñskim rodowiskiem artystycznym, gdzie m.in. wydawa³ i redagowa³
czasopismo Przegl¹d Artystyczny oraz
publikowa³ swoje utwory w Kurierze
Wileñskim. W 1945 roku przyby³ do
Olecka i 25 wrzenia wybrany zosta³ pierwszym burmistrzem miasta. Ma swój niema³y wk³ad w jego powojenn¹ odbudowê, a tak¿e rozwój ¿ycia kulturalnego
mieszkañców. Interesowa³ siê tak¿e przesz³oci¹ regionu, jest autorem opracowania historii powojennej powiatu pt.
Ziemia olecka z bliska i z daleka (wyd.
pomiertne 1970).
Herbertowie odbywali spacery nad
jezioro Oleckie Wielkie, do którego by³o
bardzo blisko od miejsca zakwaterowania. Autor Pana Cogito chêtnie p³ywa³
w jego wodach, a nawet - jak napisa³ w
licie do Tomasza Gluziñskiego - wzi¹³
udzia³ w zmaganiach p³ywackich o ¿ó³ty
czepek, zorganizowanych przez Wojewódzki Orodek Pogotowia Ratowniczego.
Bêdê siê wiêc stara³, ¿artowa³ poeta,
o posadê selektywnego ratownika,
bowiem niektórym pozwoli ton¹æ, a jeli zajdzie potrzeba, pozwoli pójæ na dno.
Herbertowie przyjechali do Olecka

Zbigniew Fa³tynowicz, Podró¿e bliskie. Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna.
Muzeum Okrêgowe oraz Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk. Suwa³ki 2008.
(Zbigniew Fa³tynowicz w 2003 zosta³
uhonorowany przez Kapitu³ê Przypisanych Pó³nocy tytu³em Pasjonata Roku).

samochodem (tym samym volkswagenem
garbusem), co znacznie u³atwia³o poruszanie siê po okolicy. Jedzili wiêc poza
miasto, zwiedzaj¹c mazurskie miejscowoci; byli miêdzy innymi w Starych Juchach i Wydminach.
Czêstym celem jednodniowych wypadów by³a tak¿e pobliska Suwalszczyzna. Na pocztówce z 18 sierpnia do swego
m³odszego przyjaciela i poety Krzysztofa Karaska (ur. 1937) napisa³: Popatrz
tylko Krzysiu jak tu ³adnie. [Pocztówka
przedstawia³a krajobraz uchwycony z najpopularniejszego punktu widokowego w
Smolnikach; fot. T. Sumiñski]. Odkrywamy
okolice Wi¿ajn (tu¿ ko³o pó³nocnej - Bo¿e
przemieñ - granicy przyjani!). Ten po
lewej stronie widoczny sto¿ek to »suwalska Fud¿ijama«, czyli Góra Cisowa.
Najpiêkniejsze s¹ okolice Smolnik, Dzierwany, K³ajpeda (sic!), Sidory - no i oczywicie Czarna Hañcza. Wymienione przez
poetê miejscowoci i obiekty przyrodnicze
(Góra Cisowa) rzeczywicie nale¿¹ do
miejsc na Suwalszczynie o wyj¹tkowej
urodzie (tak¿e nazewniczej) i po³o¿one s¹ na obszarze Suwalskiego Parku Krajobrazowego. To, ¿e nadawca kartki wspomina Wi¿ajny, wiadczy, ¿e Herbertowie
zapuszczali siê z Olecka stosunkowo
daleko - to ponad 60 kilometrów - a¿ pod
granicê z Litw¹, wówczas jeszcze nie
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niepodleg³¹.
Podczas tego pobytu Zbigniew Herbert pozna³ (odkry³,
jak napisa³) nieznan¹ sobie dotychczas czêæ Suwalszczyzny.
Po³udniowa by³a mu bliska ze sp³ywów kajakowych w latach
piêædziesi¹tych oraz pobytów na Augustowszczynie w 1960
i 1962 roku. Wczeniej miejscem najdalej na pó³noc odwiedzanym
by³y Suwa³ki. Tym razem te¿ zatrzyma³ siê w tym miecie, gdzie
zaszed³ - a jak¿eby inaczej! - do Muzeum Okrêgowego (by³o
to 7 b¹d 9 wrzenia) i obejrza³ wystawê malarstwa polskiego
z prze³omu XIX i XX wieku oraz sta³¹ ekspozycjê powiêcon¹
pradziejom Suwalszczyzny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieje Jadwingów.
Na kartce do Krzysztofa Karaska napisa³ tak¿e: Lato siê
koñczy, powia³o jesieni¹, ale wios³ujemy i p³ywamy - coraz
bardziej z poczucia obywatelskiego obowi¹zku. Nieco wczeniej, bo 15 sierpnia, informowa³ siostrê na kartce pocztowej
(tym razem na awersie by³a fotograña krajobrazu Suwalszczyzny - okolic Smolnik): Po 2 piêknych tygodniach powia³o
pó³noc¹ (w nocy 7 C), ale k¹piemy siê i wios³ujemy; bardzo
piêknie tutaj (mówiê o przyrodzie, bo reszta do kitu).
Zbigniew Herbert w sierpniowo-wrzeniowych podró¿ach
po Mazurach i pó³nocnej Suwalszczynie narysowa³ kilkadziesi¹t
szkiców. Poeta obowi¹zkowo zabiera³ ze sob¹ w teren popularne w szko³ach bloki techniczne formatu A4, jakie wówczas
produkowa³y Zak³ady Techniczne w Legnicy - papier kl. III,
200g/m. Pos³ugiwa³ siê najczêciej czarnymi b¹d br¹zowymi
flamastrami, rzadziej czarnym d³ugopisem. Rysowa³ przede wszystkim pejza¿e, czêsto z lini¹ brzegow¹ jeziora, pojedyncz¹ budowl¹ czy wiejsk¹ drog¹ z drzewami i budynkami gospodarczymi. Rysunki nie wype³niaj¹ kartki, ale s¹ jedynie szkicami,
studiami, tak ¿e wielu nie sposób przyporz¹dkowaæ konkretnemu miejscu, chocia¿ na ok³adce szkicownika twórca napisa³: Stare Juchy, Wydminy. Liczne te¿ s¹ przedstawienia niedokoñczone, zaniechane i porzucone w trakcie pracy. Niemniej wszystkie wiadcz¹ o ch³oniêciu i prze¿ywaniu krajobrazu
Pó³nocy. Nie ulega w¹tpliwoci - stwierdza³ historyk sztuki
Tadeusz ¯uchowski - ¿e Herbert lubi³ rysowaæ, traktowa³ to
jako element dope³niaj¹cy jego proces obserwacji.
W szkicownikach Herberta znajduj¹ siê, obok pospiesznych zapisków, równie¿ du¿ej urody i wartoci rysunki miejsc
i obiektów charakterystycznych tylko dla Suwalszczyzny, rozpoznawalnych przez ka¿dego, kto odwiedzi³ tê krainê choæby

raz. Do nich nale¿¹: widok na góry: Zamkow¹, Kocieln¹ i
Cmentarn¹ nad jeziorem Szurpi³y oraz realistyczne przedstawienia: drewnianego kocio³a pod wezwaniem Najwiêtszego
Serca Jezusowego z 1878 roku w Jeleniewie, molenny w Wodzi³kach, zespo³u podominikañskiego w Sejnach, wie¿y zegarowej w zespole pokamedulskim w Wigrach. To najcenniejsze zabytki krajobrazowe i historyczne krainy nad Czarn¹ Hañcz¹.
Bezb³êdnie Herbert wy³uskiwa³ je sporód innych, co dowodzi starannego przygotowania artysty do podró¿y i wiadomych wyborów trasy wyjazdów.
Szkicowniki Herbert zabiera³ tak¿e ze sob¹ na spacery brzegiem Jeziora Oleckie Wielkie. Podczas tych przechadzek powsta³ rysunek mola z drewnian¹ skoczni¹, odbudowan¹ na
podstawie przedwojennych zdjêæ z lat trzydziestych XX wieku, oraz mostku (tak¿e drewnianego), gdzie Lega wyp³ywa z
jeziora
(obecnie, po przebudowie w 2001 roku, to inny most; tu
rozpoczyna siê popularny szlak spacerowy wiod¹cy wokó³
jeziora, zwany Wiewiórcz¹ cie¿k¹); wiele jest ujêæ szkicowo
potraktowanej linii brzegowej akwenu. Nie wzbudzi³a natomiast zainteresowania rysownika niedaleko trasy spacerowej
stoj¹ca (z pewnoci¹ widzia³ j¹ wielokrotnie) monumentalna
kamienna pó³rotunda z roku 1927, z szerokimi kamiennymi
schodami do niej prowadz¹cymi, która jest pozosta³oci¹ po
pomniku ¿o³nierzy niemieckich poleg³ych ko³o Olecka podczas pierwszej wojny wiatowej. Mo¿e poeta zna³ historiê
tego obiektu i wiedzia³, ¿e wewn¹trz pó³kolistego muru widnia³ z du¿ych liter z³o¿ony napis:
Bo¿e, us³ysz nasze b³agania i spraw, a¿eby znowu powsta³y silne Niemcy.
Dwie karty ze szkicowników wywo³uj¹ radosne wzruszenie - widniej¹ na nich w paru realistycznych ujêciach skoñczone portrety psa. To - jak wspomina Hanna Jacewicz,
synowa Ludmi³y Jacewicz - owczarek szkocki domowników.
Wyraz pyska rysowanego wiadczy o pe³nej ufnoci do rysuj¹cego. Herbert psa nie mia³. W warszawskim mieszkaniu
królowa³ kot Szu-szu. Przy ulicy J. K. Sembrzyckiego 6, gdzie
zatrzyma³ siê tego roku Zbigniew Herbert, od kilku ju¿ lat
mieci siê prywatna lecznica zwierz¹t. Jej w³aciciel i gospodarz domu - tak twierdz¹ s¹siedzi - darzy Canis familiaris
oraz Felix sylvestris catus szczególn¹ sympati¹.
(Zbigniew Fa³tynowicz, Podró¿e bliskie.)

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie ze

1984 roku.
Autor ksi¹¿ki powiêci³ wiele czasu i si³ na zbadanie ladów Herberta w naszym miecie. By³ w miejscach pobytu
Herberta, stara³ siê poznaæ klimat miejsc znanych poecie.
Wybrana twórczoæ Zbigniewa Fa³tynowicza:
Wybrana twórczoæ Zbigniewa Fa³tynowicza:
- Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna. Podró¿e bliskie. Muzeum Okrêgowe. Suwa³ki 2008
- Wieczorem wiatr. Czes³aw Mi³osz i Suwalszczyzna, wyd.
s³owo/obraz/terytoria, Gdañsk 2006
-Pamiêtam. Maria Konopnicka z Wasi³owskich i Suwa³ki. Muzeum
Okrêgowe, Suwa³ki 2001
- Dla Mi³osza Suwa³ki - Krasnogruda. Fa³tynowicz Zbigniew,
Wo Stanis³aw, Ptaszyñska El¿bieta. Muzeum Okrêgowe w
Suwa³kach, Suwa³ki 2005
- Ludzie. Rzeczy. Obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej. Budrewicz Tadeusz [red.], Fa³tynowicz Zbigniew
[red.]. Muzeum Okrêgowe w Suwa³kach, Suwa³ki 2004
- Piêkna Góra antologia wierszy. Oprac. Zbigniew Fa³tynowicz, Miros³aw S³apik. Z Bliska 1999

Zbigniewem
FA£TYNOWICZEM

11 marca 2009 r., godz. 1300  czytelnia biblioteki
Zbigniew Fa³tynowicz - wydawca, bibliograf, eseista, animator kultury, kierownik Muzeum Marii Konopnickiej w Suwa³kach, redaktor naczelny kwartalnika Jaæwie¿.
Zbigniew Fa³tynowicz w swojej ksi¹¿ce wynalaz³ chyba
wszystkie dostêpne lady obecnoci Zbigniewa Herberta na
Suwalszczynie i Mazurach. Badania tego rodzaju obejmuje
siê mianem geografii poetyckiej
W ¿yciu Zbigniewa Herberta nasze miasto Olecko, mia³o
swoje miejsce. Na Suwalszczynie i Mazurach Herbert by³ w
sumie dziewiêæ razy, w tym dwa w Olecku - w lecie 1983 i

Zapraszamy
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VIII Zajazd Bardów  Olecko 2009
Dzieñ pierwszy

Laureat konkursu o lad Andriej Kotin

Fotoreporta¿
Boles³aw S³omkowski

Laureat konkursu o lad Micha³ Konstrat

Dominika Barabas

Antoni Muracki

Jaros³aw Wasik
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Dzieñ drugi

Laureat konkursu o lad Tomasz Rokosz

Laureat konkursu o lad Anna Kossakowska

Dru¿yna Wawrzyna

Andrzej Szêszo³

Miros³aw Czy¿ykiewicz

Organizatorzy: Adam Andryszczyk i Marta Je¿ewska

I co dla cia³a  wyroby Niewidzialnej rêki

Publicznoæ bawi³a siê wymienicie
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE
Xian  Chiny, 01.08.2007 r.

(34)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Przyjazne i piêkne miasto

Mo¿e nawet i spa³em w nocy, nie by³em tego do koñca
wiadomy. W umywalkach nie by³o wody. Pojawi³ siê nowy
pasa¿er na miejscu m³odego Chiñczyka, który wysiad³ w nocy.
Rano przeje¿d¿alimy przez most na rzece Huang he (Rzeka
¯ó³ta). Rzeczywicie jest ¿ó³ta, a dzisiaj jeszcze zamglona. Rzeka
¯ó³ta ma d³ugoæ 5464 km. Nazwa pochodzi od ¿ó³tego koloru namu³ów lessowych. Niby spokojna, a powoduje grone
powodzie. Wzd³u¿ jej biegu wybudowane s¹ liczne tamy, sztuczne
zbiorniki i kana³y, s³u¿¹ce g³ównie do celów nawadniania.

Xian
Hostel Ludao znajduje siê blisko dworca, nawet bardzo
blisko, ale jest doæ drogi. Za dwuosobowy pokój zap³acilimy 168 juanów  jeden nocleg (wykorzysta³em legitymacjê
schronisk m³odzie¿owych i dosta³em 10% zni¿ki). Zap³acilimy za trzy noclegi z góry. W recepcji za³atwilimy na sobotê
bilety kolejowe do Chengdu. Chcemy twarde le¿anki. Bilety
maj¹ byæ w pi¹tek.
Rzeka ¯ó³ta
O godz. 10.30, po 20. godzinach jazdy, bylimy w Xian.
Przy wyjciu z olbrzymiego dworca w bramkach sprawdzano
bilety i dopiero wtedy bylimy ju¿ wolni. Mrowie ludzi. Z
t³umu przed dworcem wy³oni³ siê nagle hotelowy naganiacz.
Na pocz¹tku zbylimy go, ale on szed³ wytrwale za nami. Nie
da³ za wygran¹. Zatrzymalimy siê i wtedy ju¿ na spokojnie
powiedzielimy mu, ¿e nie chcemy z nim nigdzie iæ, tylko
szukamy hostelu Ludao. Pokazalimy mu nawet adres i wtedy
naganiacz bardzo siê ucieszy³ (mówi³ po angielsku). Okaza³o
siê, ¿e on jest w³anie z tego hostelu. Problem z szukaniem
noclegu rozwi¹za³ siê sam.

Dzwonnica miejska w Xian

Xian

W pokoju przyzwoicie. Du¿e ³ó¿ka, telewizor, lustro, lampka,
woda destylowana w baniaku i ³azienka (rêczniki, myd³o, szampon,
szczoteczki i pasta do zêbów).
W hostelu spotkalimy trzy Polki. Akurat wyje¿d¿a³y do
Chengdu. Nasz hostel znajduje siê praktycznie przy zabytkowej bramie, której mur otacza stare miasto. Jest to atrakcja
Xian.
Poszlimy na spacer. Miasto nowoczesne i przyjazne. Sporo
zieleni. Widzielimy bia³ych. W Mc Donaldzie zjedlimy frytki
 zatêsknilimy za polskim jedzeniem. W sklepie kupi³em parówki, ale póniej je wyrzuci³em, bo by³y zepsute. Kawa rozpuszczalna w s³oiku jest doæ droga. Kosztuje 25 juanów (3
dolary).

!
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Nie mam pojêcia, co jest za mn¹ napisane
W Xian jest piêknie i czysto
Xian jest stolic¹ prowincji Shanxi. Miasto to le¿y w pó³nocno-zachodnich Chinach. Najwczeniej i najd³u¿ej by³o stolic¹
Pañstwa rodka. Tote¿ Xian przewy¿sza Pekin pod wzglêdem staro¿ytnych budowli i bogactwa historycznego. Architektura centrum typowo chiñska. Nasz wzrok przyku³a dzwonnica
miejska  powsta³a w 1582 roku. Wewn¹trz mieci siê kolekcja kurantów i zrekonstruowany dzwon z br¹zu.
(V11901)

Wejcie na bazar rybny
Zaszlimy z Tomkiem do kawiarenki internetowej. Trzeba
by³o z góry zap³aciæ 5 juanów. Pani da³a kartê magnetyczn¹,
któr¹ nale¿a³o w³o¿yæ do komputera (jak dyskietkê). Na pocz¹tku nie wiedzielimy w czym rzecz, ale zobaczylimy jak
Chiñczycy u¿ywali tej karty. W kawiarence oczywicie dym
papierosowy, brud, rozlane napoje i pety.
Zrobi³em ma³e pranie i rozwiesi³em je gdzie siê tylko da³o.
Jutro pojedziemy ogl¹daæ s³ynn¹ Armiê Terakotow¹. C.d.n.

INFORMACJA

Od lutego 2009 roku biblioteka udostêpnia
katalog biblioteczny on-line na stronie
http://www.przystanek.pl/biblioteka.html
Zachêcamy do wirtualnego przegl¹dania ksiêgozbioru.
Katalog umo¿liwia:
 wirtualne przegl¹danie katalogów bibliotecznych
 rezerwowanie wybranych pozycji
 sprawdzenie w³asnego konta
 indywidualny wybór has³a dostêpu
UWAGA:
 Jeli chcesz ustaliæ swoje has³o dostêpu albo zapomnisz
has³a  zg³o siê do bibliotekarza.
 W chwili obecnej us³uga dostêpna jest w godzinach pracy
biblioteki.
Dziêki Internetowi zainteresowani bêd¹ mogli dowiedzieæ
siê czy dana ksi¹¿ka znajduje siê w zbiorach biblioteki i czy
jest w tej chwili dostêpna na pó³ce. Ka¿dy czytelnik bêdzie
mia³ tak¿e mo¿liwoæ sprawdziæ stan swojego konta i ewentualnie zamówiæ ksi¹¿kê, która jest dostêpna..
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

"
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AUTO-MOTO

Agencja Kredytowa KORZYCIK

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K2503

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

V6605

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V3701)

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

(K28009)

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

tel. (087) 520-01-89

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

(V10503)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K3208

ul. Kolejowa 31

V1709

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

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K2613
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V3228
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
K27420
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V6615
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V309
* Olep Astra Combi, 1,7TD, wersja ciê¿arowa, odpis vat, 1999,
11.900 z³otych, tel. 0-609-144-600, 0-513-012-024
V1609
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V319
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V329
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 24 500 z³otych, tel. 0-605144-976
V1629

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K27510
* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

K407

* 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 220 0

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. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

(V11002)

V8404

(V11502)

* 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 V4606
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L804

(V12201)

Tel. 0-508-328-776

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

V2508

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

K1309

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

L107
L207

(K28109)

AUTO - CZÊCI - SPRZEDAM

*02 us³ugi: kompleksowa obs³uga firm
Szkolenia, protoko³y powypadkowe

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

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

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

V5405

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V3607
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V1808
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V10902
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V5305
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L705
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1107
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V5205
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V3507
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L606

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V8604)

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

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

(V4806)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V11402

(V4406)

SERWIS OGUMIENIA

V27410

(V4206)

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

US£UGI

#
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* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V3407
biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V3202)

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 V2309
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V6505

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K27310
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V1909)

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)

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 K27819
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V10213

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K707)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2913
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7304
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10819
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27228
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12009

(K27709)

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

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

(K30402)

WYWÓZ MIECI

(V11302)

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* 30% przecena obuwia zimowego, Agat, plac Wolnoci 13
V5215
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V3218
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
Ve102
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V10223
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
Ve202
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
Ve302
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7005
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7324
* gara¿ murowany, aleja Zwyciêstwa 3, ko³o gazowni, tel.
0-502-247-541
K2903
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
Ve402
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
L903
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V6515
* mieszkanie w Lenartach, 60,8 m.kw., II piêtro, 3 pokoje,
2 gara¿e, dzia³ka 5,5 ara z wod¹, 100 tysiêcy z³otych, tel.
0-500-308-689
K2803
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V1818
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 K27829
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V1919
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K807
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V4116
WYNAJEM
* do wynajêcia pokój z ³azienk¹, Kukowo, tel. 0-721-587-468 K3102
* do wynajêcia pomieszczenia produkcyjno-magazynowe,
Kukowo k. Olecka, tel. 0-721-587-468
K2004
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V7314

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

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

INNE
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L307
KUPIÊ
* niesprawne, uszkodzone, po zalaniu, laptopy, notebooki,
tel. 0-691-303-456
K3302
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K27839
* Zdecydowanie kupiê zachodni¹ przyczepê kempingow¹ do
3000 z³., tel. 0-665-347-300
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V11012
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3342
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
K28019
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10522
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V11022
SPRZEDAM

(V8304)

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V4306
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V8004

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

$
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MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Chiñska dieta d³ugowiecznoci

Chiñscy mêdrcy uwa¿ali, ¿e organizm jest doskona³ym mechanizmem posiadaj¹cym naturaln¹ moc utrzymywania zdrowia, je¿eli tylko w drastyczny sposób nie
zak³óca siê jego równowagi. M¹dry cz³owiek powinien
umieæ chroniæ ten skarb daj¹cy szczêcie i dzia³aæ tak,
by ¿yæ d³ugo. Dróg ku temu wskazywano wiele, jedn¹ i
to bardzo wa¿n¹ by³a dieta, bo wszelkie choroby s¹ do
unikniêcia je¿eli stosuje siê w³aciwy dobór jedzenia i
napoi.
Chiñska kuchnia d³ugowiecznoci zaznacza czego nie
powinno siê jadaæ. I tak zabroniona jest konsumpcja
artyku³ów przetworzonych w sposób przemys³owy, wzbogaconych w substancje obce np. aromatyczne. Ca³kowicie nie zaleca siê jadania: przetworzonych zbó¿, g³ównie
wyrobów z bia³ych m¹k, pokarmów d³ugo sma¿onych,
alkoholu, cukru i innych s³odyczy, soli, ostrych przypraw, miêsa, lodów, ziemniaków, pomidorów, koncentratów i ekstraktów miêsnych, mleka, sera, mas³a i in-

nych t³uszczy...
By ¿yæ sporo lat nale¿y jadaæ: potrawy przygotowane z ca³ych ziaren, w tym przetwory razowe, warzywa i owoce uprawiane lokalnie w
naturalnych sezonach, fasolê, sojê, orzechy surowe, niskot³uszczowy jogurt, miód, herbaty zio³owe i chiñskie,
twarogi, jaja, ale tylko w omletach, naturaln¹ sól morsk¹,
suszone owoce, dzikie warzywa, zio³a i mleko ry¿owe. Dietê ostro¿nie, mo¿na uzupe³niaæ niet³ustymi rybami, dzikim
ptactwem, gospodarskimi kurczakami i zebran¹ z mleka
mietanê.
Ca³oæ zaleceñ uzupe³niaj¹ inne wskazania. Przede wszystkim nale¿y jeæ wtedy, je¿eli jest siê g³odnym, nie przejadaæ siê, wszystko dok³adnie ¿uæ. Obowi¹zuje ograniczenie
spo¿ywania napojów. Wa¿ne jest g³êbokie oddychanie.
Jak widaæ zasady wypracowane przez chiñskich mêdrców
s¹ niekiedy wrêcz drakoñskie, st¹d i na co dzieñ w tamtym
kraju niezbyt powszechnie stosowane. Niemniej na pewno
czêæ warto zastosowaæ.

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

(V3108)

(V12101)

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)

20-lecie FIRMY
(K3501)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu
16 marca
godz. 16 0 0

B. Bo³tryka.

tel. 520-23-36

Z okazji 20-lecia firmy ka¿dy uczestnik kursu otrzyma
2 godziny darmowe jazdy.
Z uczestników kursu kategorii B zostanie wylosowana
jedna osoba, która otrzyma ca³kowity zwrot kosztów kursu!

%
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Kalendarz imion

3 marca
Danieli, Kingi, Kunegundy, £ucji, Maryny, Teresy
Anzelma, Asteriusza, Budzis³awa, Fryderyka, Gerwina, Hieronima, Pakos³awa,
Tycjana, Wierzchos³awa
4 marca
Adriany, Adrianny, Dainy, Jagody, £ucji, Kazimiery, Wac³awy, Walburgi
Adriana, Arkadiusza, Eugeniusza, Hadriana, Kazimierza, Lucjana, Lucjusza, Lutos³awa, Wac³awa, Witos³awa
5 marca
Adory, Adriany, Aurory, Oliwii, Teofilii, Wac³awy
Adriana, Euzebiusza, Ferdynanda, Fryderyka, Jana, Pakos³awa, Teofila, Wac³awa, Wirgila, Wirgiliusza, Wojs³awa,
Wolimira
6 marca (wiatowy Dzieñ Logopedy)
Agnieszki, Elwiry, Eugenii, Felicyty, Klaudii,
Kolety, Rozyny, Ró¿y

Biedrzys³awa, Jordana, Klaudiana, Klaudiusza, Marcina, Marcjana, Wiktora, Wojs³awa
7 marca
Felicji, Felicyty, Gryzeldy, Pauli, Perpetui
Bogowita, Jac³awa, Jana, Kajetana, Morzys³awa, Nadmierza, Paula, Paw³a, Perpetuy, Polikarpa, Rajnarda, Toma, Tomasza
8 marca (Dzieñ Kobiet)
Beaty, Filomeny, Jany, Maryny, Mcis³awy
Filomena, Jana, Juliana, Maryna, Mi³ogosta, Mcis³awa, Stefana, Wincentego
9 marca
Anastazji, Dominiki, Elwiry, Franciszki,
Kai, Kariny, Katarzyny, Mcis³awy, Rebeki, Teresy, Samanty
Anastazego, Apolla, Apollina, Brunona, Dominika, Franciszka, Mcis³awa, Stoigniewa

HIEROGLIFY

rzy. Tot czczony jest tak¿e jako bóstwo
m¹droci i nauki.
4 marca 1832 roku zmar³ Jean F. Champollion (ur. 1790 r.), francuski egiptolog, który przy pomocy Kamienia z Rosetty pierwszy rozszyfrowa³ (1822 r.)
hieroglificzne pismo egipskie. Ów kamieñ
to bazaltowa stela z inskrypcj¹ wyryt¹
w 196 r. p.n.e. Zosta³ znaleziony w 1799
roku w czasie wyprawy Napoleona I do
Egiptu. Od 1801 znajduje siê w British
Museum w Londynie.

Oko³o 5000 lat temu z pisma
obrazkowego powsta³o w Egipcie pismo
hieroglificzne, w którym pierwotne rysunki przybra³y postaæ zawi³ych znaków
- hieroglifów. Znajomoæ znaczenia tych
znaków (ogó³em by³o ich 604) posiadali
jedynie nieliczni kap³ani i pisarze, oni te¿
tylko umieli czytaæ i pisaæ. Najstarsze z
zachowanych hieroglificzne zapisy by³y
kute na kamiennych p³ytach, st¹d w³anie pochodzi nadana egipskiemu pismu
przez Greków nazwa - hieroglify (gr. hierôs
-wiêty, glyphe - wyrzebiony znak).
Za legendarnego twórcê hieroglifów
uwa¿any jest Tot - jedno z najwa¿niejszych bóstw Egiptu - bóg Ksiê¿yca i w³adca
czasu. Symbolizuje on pocz¹tek kultury
pisanej i uwa¿any jest za patrona pisa-

3 marca 1878 roku

... Bu³garia proklamowa³a niepodleg³oæ.

Z cygañskiego sennika

Latarnia morska:
 twoje zas³ugi lub dobra praca zostan¹ wreszcie nale¿ycie wynagrodzone.



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

Myl ludzka jest jak mucha  siada na wszystkim.
Monika Wolska
PRZYS£OWIA
 Gdy marzec mglisty, w lecie czas d¿d¿ysty
 Gdy suchy marzec, kwiecieñ mokry, maj
przych³odny, wtenczas wnosi gospodarz, nie bêdzie rok g³odny.
 Gdy suchy marzec, kwiecieñ nagradza,
bo deszcze sprowadza.
 Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy s³oñce janieje, to rolnik siê mieje.
 Gdy w marcu grzmi, w maju niegiem
æmi.
 Gdy w marcu z nieba od po³udnia ryknie, wielki z tego urodzaj wyniknie.
 W marcu, gdy grzmot na lody spada,
w lecie grad zapowiada.
 Ile mg³y w marcu, tyle deszczu w lecie.
 Ile w marcu dni jasnych, ale z rana
mglistych, tyle w ¿niwa czasów d¿d¿ystych.
 Jeli na w. Kazimierza (4 marca) pogoda, to na kartofle uroda.

Nasz przepis
Suflet z kapusty
i ziemniaków
Oko³o 75 dag kapusty w³oskiej, 75 dag ziemniaków, 40 dag
wêdzonego schabu, 1/2 szklanki gêstej kwanej mietany, 5 jajek, sól, pieprz, szczypta ga³ki
muszkato³owej
Kapustê myjemy, usuwamy
g³¹b i grube nerwy. Kroimy w
w¹skie paski. Tak przygotowan¹
gotujemy w osolonej wodzie do
miêkkoci i os¹czamy. Ziemniaki
nale¿y ugotowaæ w mundurkach.
Po ugotowaniu obieramy je ze
skórki i kroimy w plasterki. Schab
kroimy w paski.
Do wysmarowanej t³uszczem
formy wk³adamy warstwami po³owê
ziemniaków, kapustê, schab i drug¹
po³owê ziemniaków. mietanê roztrzepujemy z jajkami i przyprawami, zalewamy ni¹ suflet. Zapiekamy oko³o 45 minut w temperaturze 200°C.

&
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Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa!

(V12201)

We wrzeniu 2008 roku Wydzia³ Edukacji ( ) Starostwa Powiatowego W Olecku w odpowiedzi na og³oszony konkurs
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie przygotowa³ projekt pn. Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa!. Zosta³ on wysoko
oceniony i znalaz³ siê na 9. miejscu listy
rankingowej. Dziêki temu Powiat Olecki
pozyska³ dotacjê w wysokoci 214 030
z³. Wk³ad w³asny powiatu wynosi 12,75%
wartoci projektu, tj. 31 277 z³. Pozyskane rodki pochodz¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego z Dzia³ania 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkó³
prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe z
Powiatu Oleckiego poprzez organizacjê
dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój znajomoci jêzyków obcych. Cele szczegó³owe umo¿liwi¹ uczniom:
- uzupe³nienie braków programowych
ze znajomoci jêzyków obcych, co prze-

³o¿y siê na wy¿sze oceny uzyskiwane
na maturze,
- zmniejszenie nierównoci w jakoci edukacji na terenach wiejsko-miejskich,
- wyposa¿enie szkó³ zawodowych w
nowoczesne materia³y dydaktyczne zapewniaj¹ce wysok¹ jakoæ nauczania.
Dziêki pozyskanym przez powiat rodkom 280 uczniów z oleckich szkó³ ponadgimnazjalnych udoskonali znajomoæ
jêzyka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego. U³atwi to m³odzie¿y uzyskiwanie lepszych ocen w szkole, a w efekcie zachêci do przyst¹pienia
do egzaminu maturalnego z wybranego
jêzyka obcego w stopniu rozszerzonym.
Zajêcia bêd¹ prowadzone do czerwca 2010
roku w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych, Zespole Szkó³ Technicznych
oraz w Orodku SzkolnoWychowawczym dla Dzieci G³uchych im. w. Filipa
Smaldone w Olecku.
M³odzie¿ zostanie podzielona na 17
grup æwiczeniowych  10 z jêzyka angielskiego, 3 grupy jêzyka rosyjskiego,
2 niemieckiego oraz 2 z francuskiego.

Pierwsze zajêcia rozpoczê³y siê 2 marca
br. S¹ prowadzone w godzinach popo³udniowych zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, tj. ZSLiZ i ZST zajêcia pozalekcyjne dwa razy w tygodniu w bloku dwugodzinnym, a w OS-W godzina
tygodniowo.
Szko³y, w których realizowany jest
projekt, zostan¹ doposa¿one w specjalistyczny sprzêt oraz pomoce dydaktyczne.
Do ZSLiZ i ZST zostan¹ zakupione profesjonalne pracownie jêzykowe Lektor 16,
a do OS-W projektor multimedialny, ekran
oraz sprzêt nag³aniaj¹cy.
Ka¿dy uczestnik otrzyma materia³y
szkoleniowe, a 35 uczniom spoza Olecka zostanie zapewniony nocleg wraz z
wy¿ywieniem w internatach szkolnych.
Wszelkie informacje na temat projektu
s¹ dostêpne w Biurze Projektu: Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa
32, Wydzia³ Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji (pokój 38), w sekretariatach w/
w szkó³ oraz pod numerem telefonu 087 520
16 57.
Dorota Chalecka

Projekt Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa!
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego w ramach Dzia³ania 9.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 345

Prawo jest takie i trzeba je stosowaæ.
Kilka lat temu by³a sprawa kobiety, która ciê¿ko rani³a w³amywacza, który wszed³
do jej domu przez okno. Gdy spostrzeg³, ¿e w domu jest lokatorka, chcia³ j¹
uciszyæ za pomoc¹ ³omu, ale krewka
kobieta by³a szybsza i wyrywaj¹c mu te
narzêdzie po prostu go pobi³a do nieprzytomnoci. Parodi¹ jest to, ¿e s¹d
MUSIA£ skazaæ tê kobietê (ale z odst¹pieniem od wymierzenia kary, ku sprzeciwom prokuratorów) za ciê¿kie pobicie
i uszkodzenie cia³a. Bandyta co prawda
próbowa³ jeszcze z wiêzienia wystêpowaæ o odszkodowanie, ale chyba do tego
nie dosz³o. Profesowie prawa ci¹gle bredz¹cy o humanizmie wobec przestêpców,

Dokoñczenie ze s. 19

co wzbudza jeszcze wiêkszy miech, powo³uj¹ siê na prawa obowi¹zuj¹ce w
Europie jako wzorcowe. To jest takie puste
i go³os³owne, bo chyba te Autorytety
uwa¿aj¹ ludzi za g³upców, którzy nie
wiedz¹ co dzieje siê na wiecie. Na pewno prawo karne w wielu krajach UE nie
przewiduje takiej ochrony dla przestêpców, jak¹ staraj¹ siê nam weprzeæ ci specjalici. Wszelkiej maci AUTORYTETY
MORALNE, jakie wypowiadaj¹ siê w
naszym kraju, maj¹ sk³onnoæ do przesady i zachowywania siê bardziej papiesko od papie¿a, czy europejsko od reszty europejczyków. Z barokow¹ przesadnoci¹ nadaj¹ swoim wypowiedziom
dwustuprocentowe nadwy¿ki w³asnych

opinii. Po prostu bredz¹! W szale humanizmu prawnego nie zauwa¿aj¹ na przyk³ad jak ostre s¹ kary w Europie za gwa³t,
morderstwa ze szczególnym okrucieñstwem, a obrona konieczna i prawo do
obrony we w³asnym domu, ¿ycia i zdrowa w³asnego i rodziny jest po prostu
najtwardsz¹ norm¹, której interpretacja i
nadu¿ywanie przez obroñców przestêpców jest po prostu niemo¿liwe.
Ogl¹daj¹c programy TV, gdzie czêsto pokazuje siê jak kpi siê z naszych
praw demokratycznych i jakie mamy prawa
we w³asnym kraju, mam wra¿enie, ¿e wiat
AUTORYTETÓW wszelkiej maci to jaka wizja absurdu.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

'
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Przechytrzyæ rybê na Hitrze...(3)
Taki dzieñ siê zdarza raz...

Arnold

Niedzielny wit przywita³ nas piêkn¹ pogod¹ i wielkimi nadziejami.... W³aciwie to dni tygodnia nie maj¹ tutaj ¿adnego
znaczenia. A¿ nam skóra cierpnie, tak pragniemy zanurzyæ siê
w ocean. £ód przygotowana przez Wiktora, naszego podstawowego kapitana.  Ryb nie skrobiê bo nie umiem i nie lubiê,
ale ³ód mogê sprz¹taæ i zawsze szykowaæ  zaznaczy³ Witek
na wstêpie i spotka³ siê z du¿ym aplauzem ca³ej za³ogi. Mimo
wielkiego pragnienia spotkania z tak¹ ryb¹, nie spieszymy siê.
niadanko, herbatka, kawka, a wczeniej toaleta, wszystko wy-

konujemy spokojnie, by nie powiedzieæ ospale. Chcemy jak
najlepiej przygotowaæ siê do wyprawy. Mimo piêknej, prawie
bezchmurnej, pogody ubieramy siê ciep³o, a dodatkowo bierzemy na ³ód odrobinê herbaty z wk³adk¹. Wêdki w rêkê i do
³odzi. Silnik wietnie pracuje. 40 koni ma swoj¹ moc. Trochê
kierownica ciê¿ko chodzi, ale przecie¿ slalomów nie robimy.
Wyruszamy w prawo, na znane nam z ubieg³ego roku ³owiska.
Ale¿ jest piêknie. Nie mo¿emy siê nacieszyæ widokiem. Ska³y,
wysepki, zatoczki, to trzeba zobaczyæ i tyle! Pierwszy przystanek za latarni¹. Echosonda pokazuje nam jakie ryby. 80 metrów g³êbokoci, o.k., schodzi do 120 metrów, piêkny skalny
uskok. Niezbyt silny dryf pozwala naszym 150g pilkerom dosyæ szybko osi¹gn¹æ dno. Pierwsze poderwania, serce wali w
rodku. Wa¿ne to dobrze zacz¹æ! Nasza ³ód przesuwa siê, a z
ni¹ zmienia siê miejsce naszego ³owienia. Niestety, nic siê nie
dzieje. Mamy po jednym... zaczepie, jednak szczêliwie udaje
siê nam wyj¹æ przynêty. Przep³ywamy oko³o pó³ kilometra.
Ponownie piêkny uskok. Witek ustawia ³ód. Ponad 80 m. Dobra,
³owimy. Pilkery osi¹gnê³y dno. Kilka ruchów i Miecio melduje!
 Maaam! Wêdzisko wygina siê piêknie, a my patrzymy na
Miecia jak sprawnie pompuje i nawija plecionkê. Ryba walczy
zaciekle, oj to nie dorszyk. Rzeczywicie, z morskich g³êbin
wynurza siê piêkna molwa!
-Brawo, Miecio!  umiecha siê Krzysiek i w u³amku se-

kundy dodaje wykonuj¹c zamaszyste zaciêcie  Jest!
Kilka chwil póniej w ³odzi l¹duje koHoci³³o
lejna molwa. Piêknie. Patrzymy z Witkiem
na siebie, myl¹c:  No, teraz nasza kolej...
Jeszcze agresywniej zacz¹³em pracowaæ pilkerem, pozwalaj¹c mu po swobodnym opadzie chwilkê pole¿eæ na dnie.
Podci¹gam i  kurcze, zaczep  pomyla³em i zerkn¹³em na
echosondê. 86 m, doæ g³êboko, zaczep trzyma mocno, chocia¿, po kilku próbach lekko pozwala siê unieæ. A mo¿e to
plecionka siê rozci¹ga? Nie, pomalutku, bardzo pomalutku,
idzie... Nawin¹³em kilka metrów i ....??????  Ch³opaki, to
ryba!  wrzeszczê. I rzeczywicie, zaczyna siê têpe holowanie silnego podwodnego przeciwnika. Nawin¹³em mo¿e 30
m, a ryba nic sobie z tego nie robi¹c odebra³a mi wiêkszoæ
nawiniêtej plecionki. Wêdka piêknie amortyzuje, uderzenia
ryby. Kolejne minuty pompowania. Ryba nie s³abnie, jeszcze nie.
 Bo¿e, ¿eby J¹ chocia¿ zobaczyæ!  przebieg³o mi przez
myl.
Wszyscy zastanawiaj¹ siê co mam na haku.
 To nie dorsz  stwierdzam  przecie¿ ju¿ trochê lat
dorsze ³owiê, a to zupe³nie inna walka. Mo¿e byæ du¿a molwa, przecie¿ tu siê trafiaj¹ okazy nawet ponad 10 kilogramów  powiedzia³ Wiktor.
 A mo¿e ¿abnica? W³¹czy³ siê do dyskusji Miecio.
 Co by to nie by³o, warto wyci¹gn¹æ!  skomentowa³
trafnie Krzysiek.
Walczê z ryb¹ kilkanacie minut, w koñcu co jasnego
powoli wynurza siê z g³êbi. Bardzo jasne i... p³askie!
 Halibut! Arni ma halibuta! Ja pier...  emocjonuje siê
Wiktor. A ja tylko proszê: - Krzysiu, podbierz go, b³agam....
 serce mi wali, rêka boli, ale nic nie czujê. Adrenalina. Jeszcze chwilkê i Krzysiek sprawnie podbiera mojego p³askiego
przeciwnika. O rany, jest w ³ódce.
C.d.n.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 345

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa! To piêkne powitanie z mojej strony nast¹pi³o dok³adnie
po siedmiu dniach od naszego ostatniego
spotkania.
Denerwujecie siê Pañstwo polityk¹ i
problemami naszego kraju? Co powiem,
napiszê: nie ma siê czym naprawdê przejmowaæ. Mimo rozszala³ej demokracji i tzw.
swobody w wiêkszoci nale¿ymy do grupy
osób, od których nic nie zale¿y w okresach miêdzywyborczych. Musimy przyj¹æ do siebie fakt, ¿e jednym i najwa¿niejszym aktem demokratycznym jest oddawanie g³osów w ró¿nych formach wyboru Prezydenta, parlamentu czy rad
miejskich, powiatowych i burmistrzów...
I na tym siê koñczy nasz udzia³ w demokracji. Demokracja zak³ada, ¿e dokonuj¹c wyboru poprzez wstawienie krzy¿yka
przy odpowiednim nazwisku nak³adamy
na kogo nasz mandat zaufania i zak³adamy, ¿e bêdzie on osob¹ wyra¿aj¹c¹
nasz¹ wolê i walcz¹c¹ o nasze potrzeby.
Prawda, ¿e jest to zabawne? Demokracja polega na wierze w dziecinn¹ naiwnoæ, ¿e wybieramy przedstawiciela w³asnej
osoby. Mo¿e nie sama naiwnoæ jest tu
najwa¿niejsza, ale fakt pojawienia siê takiej
myli. Czy, na przyk³ad, Prezydent Miasta Sopotu by³ wyrazicielem myli i potrzeb przeciêtnego Kowalskiego, sugeruj¹c miejscowemu biznesmenowi, ¿e

przyda³yby mu siê dwa doæ atrakcyjne
mieszkania w miejscu inwestycji tego przedsiêbiorcy? Jak dowiadujemy siê z tam
prawdy, zawieraj¹cych s³owa samego
prezydenta miasta, to on nie stara³ siê o
miejsca zamieszkania dla jaki tam Kowalskich czy Nowaków. Gdyby tak za³atwiaj¹c tê sprawê mia³ na myli korzyæ
dla wy¿ej wymienionych, szarych obywateli, to sprawa mia³aby siê zupe³nie
inaczej. Wtedy mielibymy jeden z najpiêkniejszych przyk³adów dzia³ania demokracji: ¿e demokratycznie wybrana
w³adza dba o swoich wyborców! Niestety, ale mamy do czynienia z fikcj¹.
I to z WIELK¥ FIKCJ¥. Do tego stopnia, ¿e oskar¿ony o nadu¿ycie potocznie zwane korupcj¹ zaprzecza nawet w³asnym s³owom z tamy magnetofonowej.
O, przepraszam! Dzi nie u¿ywa siê tam,
a dyktafonów cyfrowych, nagrywaj¹cych
tak, ¿e nawet zza marynarki wszelkie dwiêki nagrywaj¹ siê doskonale i czysto. Przez
to nie ma zbyt wielu w¹tpliwoci co do
w³aciciela g³osu. Podoba mi siê linia
obrony prawdopodobnie by³ego prezydenta: to nie jego g³os i on nic takiego
nie mówi³. Do tego dok³adaj¹ siê g³osy
z ulicy: przecie¿ to dobry cz³owiek, bo
tyle dobrego dla miasta zrobi³.
Mamy dziwn¹ mentalnoæ. Jestemy
bardzo tolerancyjni dla aferzystów, z³odziei, wszelkiego drañstwa. Ostatnio jeden z s¹dów w województwie ma³opolskim stwierdzi³, ¿e zatrzymany przez po-

licjê i oskar¿ony pedofil nie musi byæ
przetrzymywany w areszcie do momentu zapadniêcia prawomocnego wyroku.
Efekt: dzi ten cz³owiek przeladuje swoje
ofiary, które czuj¹ siê zaszczute. W tym
kraju obowi¹zuje przecie¿ prawo chroni¹ce przestêpcê i jemu przyznaj¹ce wszelkie mo¿liwe prawa zwi¹zane z humanizmem. Autorzy tego prawa nie zauwa¿yli, ¿e ich humanizm wobec przekraczaj¹cych prawo omija szerokim ko³em ofiary
i poszkodowanych. Twórcy tego prawa
wielokroæ zapraszani do dyskusji o prawie z nonszalancj¹ opowiadaj¹ o swoich pomys³ach, neguj¹c wszelkie propozycje zmian i zaostrzenia przepisów. Jednym z nich jest wybitny humanista prawny
prof. Zoll. Cz³owiek stale pozuj¹cy na
autorytet, a do tej pory nie mo¿e zrozumieæ, ¿e prawa opracowane przez niego
po prostu nie przewiduj¹ humanitarnego traktowania ofiar przestêpstw i poszkodowanych. Kiedy zapytany o to
jakie prawa przewiduje jego kodeks karny dla tej grupy, nie potrafi³ nic szczególnego wykazaæ. Nie mamy konkretnego prawa dotycz¹cego obrony koniecznej, chroni¹cego nasz dobytek, zdrowie,
¿ycie czy rodzinê. Do absurdów s¹downiczych, co stwierdzaj¹ sami sêdziowie,
nale¿y na przyk³ad skazywanie ludzi, którzy
bronili siê przed bandytami na terenie
w³asnego mieszkania i tych bandziorów
ranili czy te¿ uszkodzili.
PAC
Dokoñczenie na s. 18.

