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Z³oty medal Przemka Szlaszyñskiego na Mistrzostwach Polski
LZS w Siedlcach

W sobotê zmar³
w wieku 92 lat

Z³oto
dla Przemka

W³adys³aw
¯urowski

Pedagog, harcerz i wychowawca m³odzie¿y, uhonorowany przez Kapitu³ê
Stowarzyszenia Przypisanych Pó³nocy w 2002 tytu³em Pasjonata Roku.

Historyczne
wydarzenie
we Wszechnicy
Od 19 do 22 padziernika we Wszechnicy Mazurskiej bêdzie goci³a delegacja Holly Family Uniwersity Filadephia
z prezydent siostr¹ Francesc¹ na czele.
Delegacja 21 padziernika zaszczyci swoj¹
obecnoci¹ inauguracjê roku akademickiego. W inauguracji wemie równie¿ udzia³
ambasador Stanów Zjednoczonych A.
P. oraz rektorzy uczelni polskich, pos³owie i senatorowie.
Program wizyty jest bardzo napiêty.
Gocie w pi¹tek, 20 padziernika, wezm¹
udzia³ w Forum Biznesu oraz zwiedz¹
uczelniê. Podczas wizyty na maszty flagowe przed uczelni¹ bêd¹ wci¹gniête flagi
Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Unii
Europejskiej.
W sobotê gocie wezm¹ udzia³ w
inauguracji roku akademickiego oraz w
uroczystym posiedzeniu Senatu uczelni.
Dokoñczenie na s. 5.
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Cena 1,40 z³

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e z Mistrzostw
Polski Zrzeszenia LZS Przemys³aw Szlaszyñski przywozi z³oty medal.
O szczegó³ach czytaj na s. 23.

Pytania do Burmistrza

Radny Andrzej Pu³ecki podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej z³o¿y³ oficjalne
pytanie do Burmistrza. Dotyczy³o ono wykorzystania pó³rotundy w parku MOSiR
jako sceny podczas uroczystoci miejskich. Konkretnie radny spyta³ ile imprez
Czytaj na s. 5.
odby³o siê tam w roku bie¿¹cym.

Inauguracja Roku Szkolnego w G¹skach
4 wrzenia inauguracja roku szkolnego 2006/2007 w gminie odby³a siê w Szkole
Podstawowej w G¹skach. Jednoczenie by³a to uroczystoæ oddania do u¿ytku
pierwszej wiejskiej sali gimnastycznej.
Na stronie 5-6 zamieszczamy kilka zdjêæ z uroczystoci autorstwa rzecznika
prasowego UM Alicji Mieszuk. Ponadto Tygodnik Olecki zada³ pytanie szefowej gminnej owiaty Elzbiecie Rêkawek oraz Burmistrzowi Wac³awowi Olszewskiemu.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

 25 lipca o 10.34 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca.
 25 lipca o 16.05 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu w Rosochackich.
 25 lipca o 16.40 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w
Ma³ym Olecku.
 25 lipca o 18.40 jeden zastêp OSP Kowale usuwa³ gniazdo os z domu w
Kuczach.
 25 lipca o 23.44 trzy zastêpy JRG PSP
oraz dwa OSP wiêtajno gasi³y po¿ar
chlewu w Zalesiu.
 26 lipca o 1.01 trzy zastêpy JRG PSP,
dwa OSP Wieliczki i po jednym OSP
Szczecinki, OSP G¹ski i OSP Plewki
gasi³y po¿ar wysypiska mieci.
 26 lipca o 2.33 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Jeziornej po¿ar parasola
i ³awek w kawiarni ogródkowej.
 26 lipca o 13.40 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ gniazdo os z domu w wiêtajnie.
 26 lipca o 16.30 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ rój pszczeli z domu
w Czerwonym Dworze.
 26 lipca o 23.26 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Czerwonym Dworze skutki
wypadku drogowego.
 27 lipca o 12.08 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu przy
alei Zwyciêstwa.
 27 lipca o 13.18 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Park po¿ar suchej trawy.
 27 lipca o 14.15 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ w Czuktach po¿ar
suchej trawy.
 27 lipca o 17.05 jeden zastêp JRG PSS
oraz po jednym OSP Mazury, OSP
wiêtajno, OSP Cichy gasi³y w Dybowie po¿ar zbo¿a na pniu.
 27 lipca o 18.28 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ z Sto¿nym gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
 27 lipca o 18.58 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Wojska Polskiego po¿ar
suchej trawy.
 27 lipca o 22.00 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ koncert na placu Zamkowym.
Informacji udzieli³
starszy kapitan Tomasz Milewski
AUTOMYJNIA
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(V53203)

NAJTANIEJ W MIECIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

Olecczanka Maria Wanda Dzienisiewicz znalaz³a siê
po dwóch turach na 6 pozycji w rankingu Gazety
Wspó³czesnej na Osobowoæ roku 2005.

Oko³o 17.00 w poniedzia³ek 11 wrzenia oddano na ni¹ 316 g³osów.
Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej apeluje do wszystkich olecczan o poparcie
Pani Marrii. Mamy szansê jako miasto zaprezentowaæ siê na szerszym forum poprzez swego kandydata.
Wystarczy, ¿e kupimy gazetê i wyciêty z niej kupon wylemy poczt¹ na adres
redakcji GW lub wylemy sms o treci:
olecko.02
na numer 7268.
Maria Wanda Dzienisiewicz jest kierownikiem Warsztatów Terapii Zajêciowej w
Olecku oraz Przewodnicz¹c¹ Stowarzyszenia Przypisany Pó³nocy. Jest czynnym
instruktorem harcerskim i dzia³aczem spo³ecznym.

STACJA PALIW
Rarytas

ul. E³cka 4
zaprasza do zakupu paliw
najwy¿szej jakoci oraz
do korzystania z myjni,
sklepu, hotelu i baru.

7.10.2006r.  I edycja losowania 10 nagród sporód posiadaczy kart sta³ego klienta.
G³ówna nagroda
 odtwarzacz DVD (V56702)

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V43810)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V43910)
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

Pijani kierowcy

 27 sierpnia oko³o 0.50 policjanci zatrzymali
na alei Zwyciêstwa Fiata 126p, którym kierowa³ dwudziestoczteroletni Dariusz G (mieszkaniec wiêtajna). Mia³
on we krwi 1,7 promila alkoholu.
 27 sierpnia oko³o 15.15 zatrzymano w
wiêtajnie Fiata 126p, którym kierowa³
piêædziesiêciotrzyletni Tadeusz R. (mieszaniec gm. wiêtajno). Mia³ on we
krwi 0,6 promila alkoholu. Zatrzymany mia³ ju¿ orzeczony przez s¹d zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 27 sierpnia oko³o 15.35 zatrzymano w
Dudkach Skodê, któr¹ kierowa³ dziewiêtnastoletni Waldemar K. (mieszkaniec Olecka). Mia³ on we krwi 0,7 promila alkoholu.
 27 sierpnia oko³o 19.05 zatrzymano w
Sedrankach jad¹cego rowerem czterdziestotrzyletniego Jaros³awa K. (mieszkañca Olecka). Mia³ on we krwi 2,4
promila alkoholu.
 27 sierpnia oko³o 19.55 zatrzymano w
Baranach Fiata 126p kierowanego przez
czterdziestodziewiêcioletniego Stanis³awa S. (mieszkañca gm. Kowale Oleckie). Kierowa³ on samochodem bez
uprawnieñ maj¹c we krwi 0,6 promila
alkoholu.
 29 sierpnia oko³o 16.40 zatrzymano w
Wieliczkach jad¹cego rowerem piêædziesiêciopiêcioletniego Henryka J. Mia³

Rodzinie
i krewnym
wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

W£ADYS£AWA
¯UROWSKIEGO
sk³adaj¹ cz³onkowie Stowarzyszenia Przypisani Pó³nocy
z siedzib¹ w Olecku

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Rafa³ Barszczewski
 Adam Borowy
 Józefina D¹browska
 Adam Nasewicz
 Anna Warakomska
 Marian Ziomkiewicz
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci
11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii Krajowej 8.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji i
Budownictwa Agromasz, ul. Zamostowa 10
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)
√ KLUGAS, ul. E³cka 1

Wyrazy
wspó³czucia
z powodu mierci

W³adys³awa
¯urowskiego
rodzinie i bliskim
sk³ada redakcja
Tygodnika Oleckiego

I gdy Bóg zobaczy³, ¿e drogi zbyt d³ugie, wzgórza zbyt strome, a
oddech zbyt ciê¿ki siê robi, obj¹³ go swym ramieniem i powiedzia³:
 Pokój niech bêdzie z Tob¹

15 wrzenia mija pierwsza rocznica mierci

IGNACEGO JASIELUNA
(K24201)

Msza w. w Jego intencji zostanie odprawiona 17 wrzenia o godz.
18. w Kociele pw. Najwiêtszej Marii Panny w Olecku,
o czym ¿yczliwych Jego pamiêci zawiadamiaj¹ ¿ona i syn

!
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OLECKI TERMINARZ
12 wrzenia
- Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion MOSiR, ul. Park
- Zawody lekkoatletyczne szkó³ wiejskich
 stadion MOSiR
13 wrzenia
- Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion MOSiR, ul. Park
14 wrzenia
- Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion MOSiR, ul. Park
10.00  przetarg na zbycie lokali mieszkalnych, biuro SM przy ul. Zyndrama
4 (szczegó³y w TO 36/454, s. 21)
15 wrzenia
- Mija termin sk³adania wniosków do kalendarza zadañ Urzêdu Miejskiego.
16 wrzenia
- uroczyste otwarcie budynku remizy w
Borawskich
13.30  Mazur Pisz  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (juniorzy m³odsi)
WYJAZD
14.00  P³omieñ E³k  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (trampkarze)
17 wrzenia
14.00  Pojezierze Prostki  Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej (juniorzy) WYJAZD
15.00  Victoria Bartoszyce  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (seniorzy)
22 wrzenia
17.00  Gry weselne  film, kino
19.00  Wzgórza maj¹ oczy  film, kino
23 wrzenia
8.00  3.00 (dnia nastêpnego) 5. Zjazd
Absolwentów Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych
10.00  Nida Ruciane Nida  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (juniorzy m³odsi)
12.00  Znicz Bia³a Piska  Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej (juniorzy)
12.00  Mazur E³k  Czarni Olecko  mecz
pi³ki no¿nej (trampkarze)
16.00  Orlêta Reszel  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (seniorzy) WYJAZD
17.00  Gry weselne  film, kino
19.00  Wzgórza maj¹ oczy  film, kino

Wypadek

10 wrzenia oko³o 21.30 na skrzy¿owaniu dróg do Go³dapi i Suwa³k w Sedrankach dosz³o do wypadku drogowego. Kieruj¹cy Fiatem Albea piêædziesiêciosiedmioletni mieszkaniec Lidzbarka Warmiñskiego W³adys³aw S. wyje¿d¿aj¹c z drogi podporz¹dkowanej usi³owa³
wymusiæ pierwszeñstwo i zderzy³ siê z
Polonezem Caro kierowanym przez dwudziestopiêcioletniego mieszkañca wiêtajna Przemys³awa L.
W wyniku zderzenia pasa¿er Poloneza
dozna³ urazu rêki.

"
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Do¿ynki parafialne w Judzikach

rolê której wcieli³a siê pani dyrektor Marzenna Grodzicka. Najszybciej uda³o siê
to ksiêdzu Dariuszowi. Super do¿ynkowym menem roku 2006 zosta³ Grzegorz
Jackiewicz. Do¿ynkowym przebierañcem
og³oszono Patryka Czubaka z Lenart.
W trakcie zabawy uczestnicy do¿ynek mogli spróbowaæ wymienitego bigosu, kie³basek z grilla i ciasta. W loterii fantowej los umiechn¹³ siê do wszystkich, którzy wziêli w niej udzia³. Mo¿na
by³o wygraæ cenne ksi¹¿ki, buty, filmy
wideo i zabawki. Fundatorem losów by³
e³cki CARITAS.
Po zmaganiach konkursowych odby³a
siê dyskoteka. Do tañca przygrywa³ olecki
zespó³ TO MY.
Organizatorem do¿ynek parafialnych
oraz fundatorem nagród by³ proboszcz
parafii, pracownicy Zespo³u Szkó³ w
Judzikach i prezes OSP Lenarty Stanis³aw Ciechanowicz.
Andrzej Malinowski

W piêkn¹, pogodn¹ niedzielê 10 wrzenia w parafii Judziki odby³y siê do¿ynki  doroczne wiêto plonów. Uroczyst¹ mszê w. celebrowa³ ks. pra³at Stanis³aw Tabaka. Jako dziêkczynienie za
udane plony pañstwo G³êboccy i Sejwa
z Babek Oleckich wykonali wieniec do¿ynkowy. Nie zabrak³o równie¿ koszów
z darami, pe³nych owoców, warzyw i zbó¿.
Uroczystoæ do¿ynkow¹ zaszczyci³
swoj¹ obecnoci¹ burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski, zarz¹dzaj¹cy Gospodarstwem Rolnym w Lenartach panowie
Kot, Lubecki i Mielczarek, dyrektorzy
firmy ORTUS w Lenartach Krzysztof Tomczyk i Krzysztof Kamiñski oraz so³tysi
Lenart, Babek Oleckich, Judzik, Bialskich
Pól i Bia³ej Oleckiej.
Mieszkañcy okolicznych wsi i zaproszeni gocie wziêli udzia³ w szeregu konkurencjach, zabawach i grach do¿ynkowych, przygotowanych i prowadzonych
przez nauczycieli Zespo³u Szkó³ w Judzikach. Zmagania konkursowe odbywa³y
siê na terenie remizy stra¿ackiej w Lenartach, prowadzi³a je dyrektor szko³y
Marzenna Grodzicka.
W si³owaniu siê na rêkê w kategorii
mê¿czyzn najlepszym okaza³ siê Marian
Wo³yniec z Lenart, a wród kobiet Teresa Korotko z Judzik. W kategorii uczniów
szko³y podstawowej  £ukasz Wróblewski i gimnazjum  Damian Turowicz. Wyborowym strzelcem w strzelaniu z wiatrówki zosta³ Tomasz Skrocki z Judzik.
W¹¿ stra¿acki najsprawniej przeci¹ga³ Ry-

szard Korotko (Judziki), a puszkê z wod¹
za pomoc¹ motopompy zbi³ Lech Korotko, który zosta³ jednoczenie super do¿ynkowym stra¿akiem amatorem. Damian
Turowicz i Patryk Czubak najszybciej
zjedli chleb do¿ynkowy i popili go mlekiem. W tañcu z blaszanymi miskami zwyciêstwo przypad³o Danielowi Jackiewiczowi z Lenart i Szymonowi Piszczkowi
z Bialskich Pól. Bieg z workiem zbo¿a na
czas (11 sekund) wygra³o a¿ trzech panów: ks. proboszcz Dariusz Jasiulewicz,
Grzegorz Jackiewicz i W³adys³aw Milewski (Lenarty). Najd³u¿ej, bo 2,07 m
trzyma³ na wyci¹gniêtych rêkach dwie piêciolitrowe butelki z wod¹ Grzegorz Jackiewicz. Wielu wra¿eñ, emocji i prze¿yæ
widzom i uczestnikom konkurencji dostarczy³o holowanie dyrektorskiego s³u¿bowego mercedesa z hostess¹ w rodku, w

Grzegorz K³oczko...

Wizyta goci z Niemiec

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* kosiarki i wykaszarki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

(V53403)

W ubieg³ym tygodniu przebywa³a na terenie Olecka delegacja Treuburczyków.
W rodê 6 wrzenia spotkali siê z cz³onkami Stowarzyszenia Przypisani Pó³nocy
oraz Ko³em Mi³oników Ziemi Oleckiej wchodz¹cym w sk³ad Stowarzyszenia.
W czwartek w Ratuszu Treuburczycy spotkali siê z Burmistrzem Wac³awem
Olszewskim. W spotkaniu udzia³ wzi¹³ równie¿ konserwator zabytków. Rozmowy
dotyczy³y odrestaurowania cmentarza ewangelickiego przy ul. 11 Listopada i Zielonej. Cmentarz ten zosta³ wpisany do rejestru zabytków. Rozmawiano równie¿ na
temat zjazdu by³ych mieszkañców Olecka (dawniej Treuburga), które odby³o siê w
sobotê 9 wrzenia w hotelu Skarpa. Zjazd odby³ siê w piêtnast¹ w rocznicê uznania
przez Polskê mniejszoci niemieckiej. W zjedzie wzi¹³ udzia³ ca³y zarz¹d Stowarzyszenia Treuburczyków z Lewerkusen-Opladen.
TOTALNA PROMOCJA
POSEZONOWA
KOSIAREK
I WYKASZAREK
- CENY HURTOWE -

zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej poprosi³ Burmistrza w formie interpelacji o przedstawienie sprawozdania z
nawi¹zanych kontaktów zagranicznych.
W sprawozdaniu tym ma byæ uwzglêdnione korzyci jakie wynik³y z nawi¹zania wspó³pracy oraz zobowi¹zania jakie
podjê³a gmina w zwi¹zku z nawi¹zaniem
tych kontaktów.
Podjêlimy kilka takich kontaktów
 odpowiedzia³ Burmistrz.  Najbardziej
owocne miêlimy w Litw¹, z Vilkaviskis,
z którymi pisalimy wspólnie kilka projektów unijnych. Otrzymalimy na nie
pieni¹dze i by³ to nasz partner strategiczny. Równie¿ owocn¹ wspó³pracê
podjêlimy z Gusiewem w Rosji. Jest on
naszym partnerem w projekcie na budowê sali gimnastycznej w G¹skach. W
chwili obecnej nawi¹zalimy wspó³pracê z Ukrain¹ oraz Estoni¹. Celem tych
kontaktów jest wspólne pisanie projektów dotycz¹cych wspó³pracy transgranicznej.

Przeci¹ganie wê¿a stra¿ackiego. Fot. Beata Roszkowska

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12, tel. (087) 610-19-65
Suwa³ki, Baka³arzewska 21, tel. (087) 566-28-09

#
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Podczas obrad prezydent amerykañskiego uniwersytetu
oraz ambasador Stanów Zjednoczonych przyjm¹ honorowe
tytu³y Senatorów Wszechnicy Mazurskiej.
Rektor Wszechnicy Mazurskiej prof. dr Józef Krajewski
powiedzia³: Moje starania id¹ w kierunku, aby ten amerykañski uniwersytet podpisuj¹c w kwietniu umowê o wspó³pracy z Wszechnic¹ Mazursk¹ wszed³ w te wspó³pracê z
konkretnymi zadaniami i propozycjami.
Rok bie¿¹cy jest piêtnastym jubileuszowym rokiem dzia³alnoci uczelni. Dzia³ania Wszechnicy id¹ w kierunku otwarcia na Uniê Europejsk¹, Amerykê. Podpisano ju¿ umowy z
uczelniami w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i S³owacji. Trwa wymiana studentów i kadry naukowej. Tak¿e ten nadchodz¹cy
rok akademicki przyniesie WM dalszy harmonijny rozwój.
(opracowanie BMB)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Tel. (087) 520-22-33

Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

Promocja glazury Opoczno
BEZ 20x25  17,95 z³/m 2

(V53103)

Radny A. Pu³ecki nie przyj¹³ do wiadomoci odpowiedzi na
interpelacjê w sprawie wykorzystania samochodu Multikar.
Spyta³ równie¿ o to: Ile kosztowa³y po¿ary na wysypisku mieci? oraz o to jak bêdzie zabezpieczony nowy budynek rozbudowuj¹cego siê rodowiskowego Domu Samopomocy na rogu
Armii Krajowej i Sembrzyckiego, który bêdzie sta³ na drodze
rzeki tworz¹cej siê podczas wielkich opadów deszczu.
W odpowiedzi Burmistrz wspomnia³, ¿e wielofunkcyjny samochód Multikar by³ kupiony z rodków bud¿etowych (310
tysiêcy z³) oraz rodków PGK (290 tysiêcy z³). Ponadto PGK
otrzyma³o zwrot podatku vat  ponad 100 tysiêcy z³otych.
Za te pieni¹dze kupiono m.in. u¿ywany samochód, przyczepê i ci¹gnik. Zaznaczy³ w swojej wypowiedzi, ¿e zak³ad wykorzystuje samochód wed³ug potrzeb. Zaznaczy³, ¿e samochód
nie mo¿e staæ ale jednoczenie musi byæ celowo wykorzystany.
Utrzymanie samochodu równie¿ kosztuje. Nie bêdzie on jedzi³
po miecie i pokazywa³, ¿e PGK ma taki samochód. Uwa¿am, ¿e
jest wykorzystywany sensownie, jest w dobrym stanie i pracuje kiedy trzeba  powiedzia³ Burmistrz.
A. Pu³ecki oponowa³, ¿e samochód powinien byæ wykorzystywany na drogach wiejskich, na co Burmistrz odpar³, ¿e gmina jest zbyt rozleg³a, by taki samochód podo³a³ takiemu zadaniu. Gdy spadnie nieg samochód w pierwszym rzêdzie musi
odnie¿yæ miasto. W kierunku Baka³arzewa czy E³ku do granic
gminy jest piêtnacie kilometrów, mniej jest w kierunku na Wieliczki czy Gi¿ycko. Je¿eli uwa¿a Pan, ¿e Multikar powinien chodziæ po drogach wiejskich to trzeba by³oby mieæ dziesiêæ takich
samochodów. My robimy przetargi na odnie¿anie dróg wiejskich, gdzie kilka firm je odnie¿a. I nawet wtedy nie zd¹¿¹ na
czas odnie¿yæ.
W odpowiedzi na pytanie o wykorzystanie sceny na pó³rotundzie Burmistrz stwierdzi³,: Przypominam sobie, ¿e Pan (zwróci³
siê do A. Pu³eckiego) by³ przeciwny remontowi tego pomnika.
Mylê, ¿e dzisiaj le¿a³ by on w gruzach. Nie by³aby to piêkna
wizytówka Olecka. Mieszkañcy i turyci s¹ zadowoleni, ¿e takie
miejsce jest w miecie. Natomiast co siê tyczy statystyki, to
przygotujemy takie sprawozdanie.
Równie¿ Burmistrz odpowiedzia³ na pytanie o po¿ary na wysypisku mieci. Stwierdzi³, ¿e tego lata by³o bardzo upalnie. Lecz
nie by³a to jedyna przyczyna powstawania po¿arów. Mówi³ o
tym, ¿e po¿ary na wysypiskach dotycz¹ wszystkich miast. Jeli za chodzi o koszty, to ponoszone s¹ jedynie koszty gaszenia. Rozmawia³em z wieloma burmistrzami i wójtami. Jest to problem wszystkich wysypisk. Chcia³bym jeszcze zaznaczyæ, ¿e pog³oski
o tym, ¿e wysypisko zostanie zamkniête jest kompletna bzdur¹
 ci¹gn¹³ Burmistrz.  Nikt nie zna kiedy rozpoczêto eksploatacjê naszego wysypiska. Rozpoczêto j¹ bez ¿adnego zabezpieczenia. Dopiero w latach dziewiêædziesi¹tych (XX wieku) po³o¿ono foliê i zabezpieczono od gruntu jak i od starych mieci.
Tam te stare mieci le¿¹, tak jak le¿a³y. Stara membrana, która
sp³onê³a, zosta³a odsuniêta na bok, do niej do³¹czono now¹ i
na niej le¿¹ mieci. W porozumieniu z Wydzia³em Ochrony rodowiska bêdziemy zabezpieczaæ wysypisko warstwowo  odpowiedzia³ Burmistrz.
Je¿eli chodzi o rodowiskowy Dom Samopomocy  odpowiedzia³ Burmistrz  to wiemy, ¿e stoi on na drodze kana³u odprowadzaj¹cego wodê deszczow¹. Kana³ ten nie spe³nia sowich
zadañ. Jest w wielu miejscach za³amany. Zbudowany by³ bardzo dawno, bez ¿adnych zabezpieczeñ o zbyt ma³ej rednicy i
zbudowano go na terenie torfowym. Dlatego te¿ podjêlimy decyzje,
¿e na tym odcinku kana³ ten zostanie przebudowany. W tej
chwili jest koñczony projekt kana³u, który przebiega³ bêdzie w
innym miejscu, dlatego budujemy nowy budynek.
(opracowa³ Bogus³aw M. Borawski)

Historyczne wydarzenie
we Wszechnicy

(V18010)

Dokoñczenie ze s. 1.

Dokoñczenie ze s. 1.

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78534)

Pytania do Burmistrza

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71

$
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4 wrzenia inauguracja roku szkolnego 2006/2007 w gminie odby³a siê w
Szkole Podstawowej w G¹skach. Jednoczenie by³a to uroczystoæ oddania do
u¿ytku pierwszej wiejskiej sali gimnastycznej.

Inauguracja Roku Szkolnego w G¹skach
Uroczystoci prowadzi³a dyrektorka
szko³y Podstawowej w G¹skach Janina
Rêkawek. Gocie zwiedzili nowe pomieszczenia. Na uroczystoæ przyby³y w³adze

samorz¹dowe i gminne, przedstawiciele
kuratorium oraz wszyscy wójtowie gmin
ociennych: z Kowal Oleckich, wiêtajna i Wieliczek. Najbardziej podoba³o siê

Tygodnik Olecki zada³ pytanie Burmistrzowi Wac³awowi
Olszewskiemu:  Gocie przybyli na uroczystoæ uznali i
podkrelili w swoich wyst¹pieniach, ¿e wybudowanie tej sali
gimnastycznej jest niebywa³ym osi¹gniêciem. Podkrelali równie¿, ¿e jest to osi¹gniêcie osobiste Pana.
Wac³aw Olszewski:  Jest to niew¹tpliwie du¿e osi¹gniêcie, ale nie tylko moje. Pracowa³a nad tym ca³a grupa ludzi. Ja
tylko ni¹ dowodzi³em. Sk³adalimy wnioski do kilku funduszy
unijnych. W ZPOR bylimy na licie rezerwowej. W koñcu jednak zdo³alimy siê za³apaæ na program przedakcesyjny FARE
2003. Przyznano nam po³owê kosztów tego przedsiêwziêcia, prawie
milion z³otych. Dziêki temu ruszylimy z budow¹.
To jednak nie wszystko! Musimy definitywnie rozliczyæ
inwestycje do koñca wrzenia. Pieni¹dze te otrzymalimy dosyæ póno. Og³osilimy przetarg i mielimy spór z jedn¹ z firm
w arbitra¿u, wiêc dopiero po dwóch miesi¹cach wy³onilimy
wykonawcê.
Prace rozpoczê³y siê w marcu. W miêdzyczasie po wykopaniu do³u pod fundamenty okaza³o siê, ¿e teren ten nie jest
nony. Trzeba by³o zmieniæ technologiê posadowienia budynku.
Zajê³o to praktycznie nastêpne dwa miesi¹ce. Sala wiêc zosta-

wyst¹pienie wójtowej z Kowal Oleckich
Heleny ¯ukowskiej, która podkreli³a, ¿e
Burmistrz Wac³aw Olszewski mia³ odwagê
podj¹æ decyzje o budowie i doprowadzi³ do pomylnego jej ukoñczenia.
Poni¿ej zamieszczamy kilka zdjêæ z uroczystoci autorstwa rzecznika prasowego UM Alicji Mieszuk.

³a zbudowana w rekordowym tempie  piêciu miesiêcy.
Jest to wielka zas³uga firmy budowlanej oraz pracowników Urzêdu Miejskiego, ¿e prace zosta³y ukoñczone na czas.
Tak! Jest to du¿e osi¹gniecie, przecie¿ to pierwsza sala na
wsi. Tym wiêksze, ¿e przy okazji tej inwestycji dobudowalimy szkole trzy nowe sale dydaktyczne: do gimnastyki korekcyjnej, informatyki i pracowniê artystyczn¹. Zbudowano
szatniê z prawdziwego zdarzenia. W ramach projektu wykonano wêze³ sanitarny, którego przedtem w ogóle w tej szkole
nie by³o. By³y tam tylko wychodki na zewn¹trz budynku. Szko³a
w G¹skach sta³a siê bardzo nowoczesn¹. Warunki w niej nie
odbiegaj¹ niczym od tych w miecie.
Uwa¿am, ¿e ukoñczenie tej inwestycji jest jak gdyby wyjciem naprzeciw mieszkañcom wsi. Jest to równanie warunków ¿ycia tych ludzi. Pokazalimy tym samym, ¿e wszystkich
mieszkañców naszej gminy traktujemy równo.

**
Tygodnik Olecki zada³ pytanie szefowej gminnej owiaty
Elzbiecie Rêkawek:  Gdy by³a Pani dyrektork¹ szko³y w
G¹skach, ju¿ wtedy stara³a siê Pani o budowê sali gimnastycznej. Ile to lat? Dziesiêæ?
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El¿bieta Rêkawek  Mylê, ¿e dwadziecia lat temu podjê³am pierwsz¹ próbê. Wtedy zosta³am dyrektork¹ placówki i
moim marzeniem sta³o siê zbudowanie tam sali gimnastycznej. Pamiêtam, ¿e Pani Irena D¹browska, która przede mn¹
by³a dyrektorem ju¿ w latach siedemdziesi¹tych XX wieku
ubiega³a siê o tê budowê.
TO:  Sala ju¿ jest. Wiem, ¿e Pani bardzo wspiera³a tê
budowê. Na czym to polega³o?
ER:  Aby cokolwiek zacz¹æ, trzeba wiedzieæ o czym siê
mówi. Zaczêlimy wiêc szukaæ architekta, który podsun¹³by
pomys³ jak by ta sala mog³a wygl¹daæ i ile by kosztowa³a. W
miêdzyczasie toczy³y siê rozmowy i dyskusje, które koñczy³y
siê tym, ¿e salê nale¿y wybudowaæ. Zawsze jednak brakowa³o pieniêdzy, a bez projektu nikt nie potrafi³ oceniæ kwoty
potrzebnej na budowê.
Pañstwo Gierszewscy przymierzyli siê do tego zadania i
za bardzo niewielkie pieni¹dze powsta³ projekt. Konsultowalimy siê przy tworzeniu projektu ci¹gle. Ustalilimy, ¿e oprócz
sali gimnastycznej budynek powinien mieæ równie¿ sale dydaktyczne. W szkole w G¹skach jest bardzo ciasno. Zajêcia
odbywaj¹ siê w trzech budynkach. Ustalilimy, ¿e potrzebny
jest jaki ³¹cznik. Projekt powstawa³ d³ugo, jednak okres ten
wykorzystalimy na szczegó³owe jego dopracowanie. Pañstwo
Gierszewscy w³o¿yli w tê pracê wiele serca.
Poza tym okaza³o siê, ¿e budowa nie jest wcale taka droga. Wtedy Pan Burmistrz zacz¹³ szukaæ pieniêdzy. Bo warunkiem by³o pozyskanie ich z zewn¹trz.

Interpelacje

Radny Jaros³aw Bagieñski skierowa³ wniosek do Burmistrza i jednoczenie do komendanta policji.
W zwi¹zku z rozpoczêciem roku szkolnego nawi¹za³ do statutu gminy powo³uj¹c siê na paragraf 7 punkt 14, wyst¹pi³ z wnioskiem o przeanalizowanie mo¿liwoci zabronienia m³odzie¿y ze szkó³
podstawowych i gimnazjów przebywania poza domem od 22.00 lub od 23.00
w dniach, w których odbywa siê nauka
szkolna. Je¿eli bêdzie to niemo¿liwe to
przynajmniej chcia³bym wprowadzenia zakazu przebywania tej¿e m³odzie¿y w lokalach gastronomicznych  doda³ radny,  Mylê, ¿e wprowadzenie takiego
zakazu zwiêkszy³oby znacznie bezpieczeñstwo naszych obywateli, a m³odzie¿ na
lekcjach by³aby bardziej przytomna.

Pewnego dnia Pan Burmistrz przyjecha³ i mówi, ¿e mo¿e
mieæ piêædziesi¹t procent dofinansowania, ale obiekt musi powstaæ
do koñca sierpnia. Spyta³: Bierzemy? Wiec ja na to: Bierzemy! No i wziêlimy!
Oddanie do u¿ytku tej szko³y? Moje uczucia nie s¹ obiektywne. Podchodzê do tego bardzo emocjonalnie. Moim marzeniem by³o zbudowanie tej sali. To by³o równie¿ marzeniem
nauczycieli tej szko³y, którzy pracowali tam przez wiele lat.
Mylê, ¿e i inni, którzy znaj¹ pracê w tej szkole i nauczycieli, zgadzaj¹ siê z tym, ¿e spo³ecznoci G¹sek i okolic nale¿a³a siê ta sala. Jest to nagroda, zap³ata za ich ciê¿k¹ pracê.
Robili do¿o, du¿o wiêcej ni¿ wymaga od nich tego prawo.
Tê szko³ê na zewn¹trz widaæ od wielu lat. Wyniki sportowe uczniów pomimo braku sali gimnastycznej stawia³y ich w
czo³ówce. Jest to szko³a, która w ostatnich trzech latach zdoby³a w konkursach prowadzonych przez Gazetê Wyborcz¹
certyfikaty: szko³y promuj¹cej zdrowie, szko³y z klas¹, a w
tym roku dziesiêciu nauczycieli zdoby³o certyfikaty nauczyciela z klas¹.
W chwili obecnej uczniowie przygotowuj¹ siê do zdobycia certyfikatu ucznia z klas¹.
Ta szko³a zas³u¿y³a na ten obiekt. Bardzo cieszymy siê z
tego wszyscy. Mylê, ¿e po rozpoczêciu roku szkolnego emocje
z tym zwi¹zane jeszcze nie opad³y. By³o przecie¿ mnóstwo
wzruszeñ... i wszyscy gocie w swoich wyst¹pieniach podkrelali donios³oæ wydarzenia: Pierwsza sala gimnastyczna
na wsi!!!

Rozbudowa budynku rodowiskowego
Domu Samopomocy

16 sierpnia zosta³a podpisana z Województwem warmiñsko-mazurskim umowa
na dofinansowanie rozbudowy budynku
rodowiskowego Domu Samopomocy.
Koszt inwestycji to ponad 450 tysiêcy z³otych. Ca³kowity koszt tego przedsiêwziêcia to ponad 1,2 miliona z³otych. Termin
realizacji zadania do koñca listopada b.r.

16 wrzenia...

zostanie oficjalnie oddana do u¿ytku
stra¿nica stra¿acka wraz ze wietlic¹ w
Borawskich. Uroczystoæ zaszczyci swoj¹ obecnoci¹ wojewoda warmiñsko-mazurski.

Ul. Zielona

Zakoñczono budowê dróg dojazdowych
do posesji na ul. Zielonej. Prace wykonano za 134 tysi¹ce z³otych. Termin realizacji by³ przewidziany na 20 wrzenia, ale
prace zosta³y zakoñczone przed terminem.
Drogi budowa³ MELBUD z Olecka.

Ul. Kasprowicza

Trwaj¹ prace nad projektem budowy nawierzchni twardej tej ulicy oraz
ca³ej infrastruktury oraz chodników i parkingów. Projekt ma siê praktycznie na
ukoñczeniu. Koszt realizacji to 17 tysiêcy z³otych.

2500 z³otych...

otrzyma³a gmina od Rzêdu RP na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

&
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VI Marsz ¯ywej Pamiêci Polskiego Sybiru
W czwartek 7 wrzenia 2004 roku w
Bia³ymstoku odby³ siê kolejny VI Marsz
¯ywej Pamiêci Polskiego Sybiru. Rozpocz¹³ siê on od liturgii wiêtej w Katedrze prawos³awnej pw. w. Miko³aja celebrowanej przez Ordynariusza prawos³awnej diecezji bia³ostocko-gdañskiej. O godz.
1000 uczestnicy Marszu spotkali siê przy
Pomniku Katyñskim. Po wys³uchaniu
hymnu pañstwowego i powitaniu przez
Tadeusza Chwiedzia, Prezesa Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Sybiraków, 274 poczty
sztandarowe i oko³o 10 tys. uczestników
z Polski i z zagranicy (Litwa, Bia³oru,
Ukraina) ruszy³o do kocio³a pw. Ducha
wiêtego. By³ to wielki przemarsz poko-

Ozorowskiego,
uczestnicy uroczystoci przemaszerowali do Pomnika 
Grobu Nieznanego
Sybiraka (jedynego
takiego pomnika w
Polsce), przy którym
stanê³y warty honorowe. Zapiewano
hymn Zwi¹zku Sybiraków, po czym odmówiono modlitwê w
obrz¹dku katolickim
i prawos³awnym za tych, którzy nie powrócili z Syberii i spoczywaj¹ w jej ziemi.
Przes³anie
do
uczestników Marszu
skierowa³ premier Jaros³aw Kaczyñski.
Przemówienia okolicznociowe wyg³osili:
szef Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Janusz Krupski, wojewoda podlaski Jan
Dobrzyñski i prezydent Bia³egostoku

leñ. Obok tych, którzy cudem powrócili
z tej nieludzkiej ziemi sz³y dzieci, m³odzie¿ szkolna, nauczyciele i harcerze.
 Fakt, ¿e obok nas id¹ nasi wnukowie, uczniowie i m³odzie¿ bardzo cieszy.
Bo to oni zachowaj¹ pamiêæ o nas, o
tym tragicznym wydarzeniu, które odcisnê³o piêtno na naszym ¿yciu i ¿yciu
naszych bliskich za fakt bycia Polakiem
i przeka¿¹ tê prawdê nastêpnym pokoleniom  mówi Stefania Myszczyñska ze
Zwi¹zku Sybiraków w Olecku.
Po Mszy w., celebrowanej przez Metropolitê Bia³ostockiego bp prof. Edwarda

Ryszard Tur.
Po apelu poleg³ych, zakoñczonym
salw¹ honorow¹, z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze.
Uczestnikami VI
Marszu ¯ywej Pamiêci
Polskiego Sybiru byli
równie¿ przedstawiciele naszego miasta
i gminy (39 osób). Delegacja Zwi¹zku Sybiraków w Olecku: Janina Maciukiewicz 
prezes zwi¹zku, Tadeusz Stankiewicz, Witold Michalkiewicz,
Eugeniusz Michalewicz, Czes³aw Derman
i Stefania Myszczyñska. Harcerze: hm Teresa Ga³aszewska,
Micha³ G³ód, Dastin
Kowalewski, Anna Paw³owska, pwd. Patrycja Wróblewska HO.
Uczniowie: Jakub Budka, Justyna Milewska

(SP nr 1), Joanna Sadowska, Aneta Makowska, Rafa³ Topolski (SP nr 3), Monika Micha³owska, Anastazja Bañkowska
(Gimnazjum nr 2), Paulina Stankonowicz,
Aleksandra Dzienisiewicz (Zespó³ Szkó³
w Olecku), Micha³ Sobotko, Patryk Wójcik
(Szko³a Podstawowa w G¹skach), Ewelina Sejwa, Arkadiusz Nalewajko (ZS w
Babkach Oleckich), Sylwia Szy³ak, Milena Sad³owska (Gimnazjum w Kijewie),
Wioleta Grodzicka (ZS w Judzikach),
Natalia Poturgiel, Ewelina Paszkowska,
£ukasz Grzêda (Zespó³ Szkó³ Technicznych), Ewelina Szeszko, Przemys³aw Samoj³o, Magdalena Krzywicka (Liceum Ogól-

nokszta³c¹ce) oraz Tomasz Dunaj, Ewelina Szymczyk i Anna Piegrzalska (Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych).
Nauczyciele: Halina Jaroc  SP nr 3, Grzegorz Miszczak  ZST, Andrzej Malinowski
 ZS w Judzikach. Wyjazd zorganizowa³
Zwi¹zek Sybiraków w Olecku i Urz¹d Miejski.
VI Marsz ¯ywej Pamiêci by³ wyrazem solidarnoci spo³eczeñstwa ze Zwi¹zkiem Sybiraków, wyrazem pamiêci o ofiarach Sybiru, ¿yw¹ lekcj¹ historii i wychowania patriotycznego.
Andrzej Malinowski

'
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Produkty lokalne - szansa na rozwój Ziemi Oleckiej

Ocaliæ od zapomnienia

Zwracamy siê do Pañstwa o pomoc w skompletowaniu
jak najwiêkszej bazy materia³ów ród³owych zwi¹zanych z
mazursk¹ kuchni¹. Szukamy przedwojenny ksi¹¿ek kucharskich,
drukowanych przepisów potraw lokalnych i innych materia³ów przedwojennych dotycz¹cych kuchni lokalnej. Potwierdzeniem wiarygodnoci róde³ mog¹ byæ równie¿ stare etykiety, kolorowe kserokopie, fotografie opakowañ czy produktów, oznaczenia, znaki towarowe pos³uguj¹ce siê nazw¹ potrawy lokalnej, fotografie rodzinne, na których uwidocznione
s¹ wspomniane produkty.
Chcielibymy zebraæ informacje dotycz¹ce tradycji, pochodzenia i historii wytwarzanych na terenach dawnych mazurskich produktów.
ród³a dostêpne s¹ niezwykle ubogie. W Treuburger Heimatbrief (nr 20 z 1990 r.) znalelimy przepis na nalewkê niedwiedzi kie³ (pazur).
Nie chcemy, aby zaginê³a wiedza i umiejêtnoci zwi¹zane
z potrawami lokalnymi Mazur. Chcemy poznaæ dawne specja³y po to, aby ochroniæ je od zapomnienia - ¿eby nie umar³y
wraz z ludmi i ich histori¹.
Osoby, które mog¹ nam pomóc proszone s¹ o kontakt z
koordynatork¹ projektu, Alicj¹ Mieszuk, Urz¹d Miejski w Olecku,
pok. nr 2, tel 098 520 19 50
Ocaliæ od zapomnienia. Produkty lokalne - szansa na rozwój Ziemi Oleckiej - to tytu³ projektu, którego fina³em bêdzie
seminarium pod tym samym tytu³em.
W padzierniku br., w Olecku spotkaj¹ siê specjalici, lokalni liderzy, producenci, by rozmawiaæ i propagowaæ ideê
rozwoju produktów specyficznych, charakterystycznych dla
naszego regionu, które mog¹ staæ siê jego wizytówk¹.
Podstawowym celem projektu jest ochrona od zapomnienia tych produktów lokalnych i regionalnych, które s¹ dzie-

KOLEJNE DZIESIÊCIOLECIE
PRACY SZKO£Y
SPO£ECZNEJ W OLECKU!

NABÓR NA ROK
SZKOLNY 2006/ 2007
Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO oraz Spo³eczne Gimnazjum
STO w Olecku to szko³y wyj¹tkowe. Nasza dzia³alnoæ skierowana
jest na kszta³cenie i wychowanie uczniów w warunkach sprzyjaj¹cych wszechstronnemu rozwojowi m³odych ludzi. Klasy naszych
Szkó³ to niewielkie grupy uczniów (do 16 osób), z którymi pracuj¹
nauczyciele wybrani z wielk¹ pieczo³owitoci¹, zapewniaj¹cy jak
najlepsze przygotowanie dzieci i m³odzie¿y do kolejnych etapów
kszta³cenia. Poczucie bezpieczeñstwa, szereg zajêæ dodatkowych,
rozszerzona oferta edukacyjna, wyjazdy edukacyjne i rekreacyjne 
to atuty naszych Szkó³.
Obie szko³y s¹ szko³ami niepublicznymi o uprawnieniach szkó³
publicznych.
Kszta³cenie w pocz¹tkowych klasach Szko³y Podstawowej STO
obejmuje:
1) program kszta³cenia zintegrowanego;
2) naukê jêzyka angielskiego (2 godz. tygodniowo);
3) ko³a zainteresowañ: zajêcia muzyczne, kulinarne, plastyczne,
modelarskie, naukê tañca;
4) zajêcia w wietlicy w godzinach 13-15.30 (dzieci mog¹ pod opiek¹ wychowawcy odrobiæ lekcje, uczestniczyæ w zajêciach kó³
zainteresowañ, itp.).
Uczniowie klas IV-VI maj¹ do wyboru szereg zajêæ dodatko-

dzictwem Mazur.
Chcemy przekazaæ wiedzê na temat produktów lokalnych i
regionalnych oraz ich wp³ywu na wyró¿nienie i rozwój Ziemi
Oleckiej.
Olecko le¿y na terenach dawnych Prus Wschodnich. Konsekwencje ostatniej wojny wiatowej spowodowa³y to, ¿e
wiêkszoæ rdzennych mieszkañców wyjecha³a do Niemiec w
ci¹gu kilku dziesiêcioleci po wojnie a razem z nimi tradycje
tych ziem. W powojennej historii Ziemi Oleckiej w wiêkszoci
prywatnych domów kultywowano ju¿ zwyczaje i obrzêdy z
ró¿nych stron kraju i wiata. Niezwykle trudno dzi znaleæ
¿yw¹ tradycjê tych ziem - ukrywa siê w nielicznych domach
wraz z ich wiekowymi wiadkami.
Trudno równie¿ odnaleæ materia³y ród³owe - korzystaæ
trzeba z nielicznych publikacji o Mazurach i Prusach Wschodnich,
które ukaza³y siê na Zachodzie. Byæ mo¿e z tego powodu na
licie produktów tradycyjnych województwa warmiñsko-mazurskiego wpisano sêkacza mazurskiego (01.06.06r.) i syrop
buraczany (04.04.2006r.).S¹siednie woj. podlaskie na licie owych
produktów umieci³o dwadziecia piêæ pozycji .
Chcemy ochroniæ nasze dziedzictwo od zapomnienia aby
nie umar³o wraz z ludmi i ich histori¹.
90% turystów z Niemiec stanowi¹ dawni mieszkañcy tych
ziem. Wprowadzenie do menu restauracji i gospodarstw agroturystycznych rzadko spotykanych obecnie, dawnych produktów lokalnych i regionalnych przyczyniæ siê mo¿e do wyró¿nienia Ziemi Oleckiej na konkurencyjnym rynku turystycznym Mazur oraz do upowszechnienia tych wyj¹tkowych produktów i w ten sposób ocalenia od zapomnienia.
Chcemy poprzez realizacjê projektu popularyzowaæ wiedzê na temat produktów lokalnych i regionalnych, systemu
ochrony i ich promocji jako jednego z wa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na zrównowa¿ony rozwój.
Projekt zosta³ dofinansowany przez Fundacjê Fundusz
Wspó³pracy ze rodków Programu Agro-Smak 2, realizowanego na zlecenie Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej .
wych oraz uzupe³niaj¹cych wiedzê kó³ (przedmiotowych i zainteresowañ). Ka¿dy znajdzie co dla siebie! Zajêcia pozalekcyjne przygotowuj¹ uczniów do pierwszego w ich ¿yciu wa¿nego sprawdzianu w VI klasie.
Dla uczniów klas gimnazjum przedstawiamy szerok¹ ofertê
zajêæ edukacyjnych:
1) dwa obowi¹zkowe jêzyki obce (angielski, niemiecki);
2) ko³a przygotowuj¹ce do konkursów przedmiotowych;
3) ko³a zainteresowañ;
4) wiosenna interdyscyplinarna konferencja naukowa dla gimnazjalistów;
5) comiesiêczne spotkania z ludmi sztuki i nauki dla uczniów i
rodziców;
6) publikacja referatów uczniów w Fundacji Badañ Literackich;
7) Klub Europejski.
CZESNE:
 kl. I-III  200 z³otych
 kl. IV-VI  300 z³otych
 gimnazjum  280 z³otych
Jednoczenie informujemy, i¿ uczniowie klas IV-VI oraz klas
gimnazjum, którzy zapisz¹ siê do naszych Szkó³ w roku szkolnym
2006/2007, a posiadaj¹ na wiadectwie redni¹ ocen równ¹ 4,75 i
powy¿ej, s¹ zwolnieni z op³at w bie¿¹cym roku szkolnym, a w
kolejnych latach nauki bêd¹ uprawnieni do obni¿enia wysokoci czesnego
pod warunkiem utrzymania redniej ocen.
Zapraszamy!
Zapisy do Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO i Spo³ecznego
Gimnazjum STO w Olecku: ul. M³ynowa 8 w godzinach 8.00 15.00. Decyduje kolejnoæ zg³oszeñ (maksymalna iloæ uczniów w
klasie: 16). Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie Zespo³u Szkó³ STO: tel. 0 87 520 24 18.
(L5802)
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Wandale s¹ wród nas !!!
Niszcz¹ wszystko co im wpadnie w
oko. W tym przypadku obiektem ich ataku
sta³ siê pomnik na cmentarzu ewangelickim. Przy pomocy kostki brukowej próbowano niszczyæ napisy na cokole monumentu. Oto kilka fotek.
Tadek
Fot. Niszczony pomnik i narzêdzie.

Wyczytane na webforum
Wys³any: 2006-09-03, 22:49 Cmentarz Ewangelicki
Ostatnio zauwa¿y³em postêpuj¹c¹
g³upotê wród niektórych olecczan (bo
raczej nie bywalców  sezon siê skoñczy³). Nie komentujê ju¿ wyprowadzaczy
psów, o wiele bardziej wkurz¹j¹c¹ spraw¹ jest niszczenie pomnika i nagrobków
na cmentarzu niemieckim. Przyk³ad 
nagrobek rodziny Czyganów  przewrócony, podobnie jak doæ wie¿y nagrobek na wzgórzu od strony 11 listopada. Nie mówi¹c ju¿ o pomniku ¿o³nierzy niemieckich obrzucanym kamienn¹
kostk¹ i pomazanym przez jakich czubków. Nie wiem jak Wy, ale ja traktujê to
miejsce jako rodzaj szczególnej pamiêci
o ludziach, którym zawdziêczaæ mo¿na

wiele je¿eli chodzi nawet o wspó³czesny
wygl¹d i atrakcyjnoæ naszego miasta.
To chyba tyle.
Petrus
***
2006-09-04
IMBECYLE
PUKNIJCIE SIÊ W
£EPETYNÊ!!! To
jest po prostu ¿a³osne! Szkoda, ¿e
jeszcze ten najstarszy nagrobek nie
zacz¹³ lataæ po ca³ym cmentarzu. Ciekawe kto to zrobi³,
w przysz³oci z chêci¹ bym te¿ czyim

grobem siê pobawi³... Pomnik g³ówny te¿
jest ju¿ przyozdobiony w obszczerbione
kanty... Pora¿ka spo³eczna i ni¿ intelektualny. Zero kultury i tolerancji.
Death
Informacje zaczerpniêto
ze strony internetowej
http://forum.olecko.info
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Nikt na pewno nie jest bardziej przekonany ni¿ mój krewniak, ¿e wiêtych czciæ trzeba,
ale te¿ i s¹dzi, ¿e trzeba uprawiaæ ziemiê.
François-Marie Arouet (Wolter)

Materia³y zamieszczone w dodatku wyra¿¹j¹ opinie cz³onków i sympatyków Unii Polityki Realnej.
Za treæ nades³anych materia³ów odpowiedzialnoæ ponosi Dariusz Zaniewski. Kontakt: tel. 523-94-90.
Zapl¹taj dobrze wêze³, koñce wsad
do wody  cytowa³ ruskie przys³owia
dowiadczony kapitan Ryków. Wydaje
siê, ¿e parlament znalaz³ siê na najlepszej drodze do zapl¹tania sobie i nam
wszystkim wêz³a gordyjskiego w sprawie lustracji. Zreszt¹  powiedzmy sobie szczerze  nie po raz pierwszy. ¯eby
zrozumieæ o co w tym wszystkim chodzi, a jeli nawet nie chodzi  to czym
siê to wszystko mo¿e zakoñczyæ  warto przypomnieæ krótk¹ historiê naturaln¹ lustracji w Polsce.
Ju¿ tylko najstarsi ludzie pamiêtaj¹
te zamierzch³e czasy, kiedy to za spraw¹ Porozumienia Centrum prezydentem
Polski zosta³ Lech Wa³êsa, strêcz¹cy narodowi swoj¹ osobê pod has³em przyspieszenia. Program przyspieszenia
w najwiêkszym skrócie polega³ na tym,
¿e wprawdzie przy okr¹g³ym stole strona
spo³eczna z³o¿y³a stronie partyjnej
jakie gwarancje, ale skoro PZPR w pocz¹tkach roku 1990 siê rozwi¹za³a, to
znaczy, ¿e strony partyjnej ju¿ nie ma,
strona spo³eczna nie czuje siê tamtymi gwarancjami skrêpowana i w zwi¹zku
z tym mo¿e przyspieszyæ niezbêdne
reformy.
Ale, jak mówi poeta, lecz tymczasem na miecie inne by³y ju¿ trecie.
Lechowi Wa³êsie chodzi³o tylko o to,
¿eby nie zosta³ wylizgany, wiêc skoro
ju¿, jako prezydent, jednym susem powróci³ do eksluzywnego klubu Róbmy
Sobie Na Rêkê, od razu wywietrza³y
mu z g³owy wszelkie myli o jakichci
przyspieszeniach i innych reformach.
Po co reformowaæ, skoro dobrze jest
jak jest?
Z tego m.in. powodu miêdzy Kancelari¹ Prezydenta a rz¹dem premiera Jana
Olszewskiego od samego pocz¹tku zapanowa³y napiête stosunki, które od 28
maja 1992 zmieni³y siê w otwart¹ wrogoæ. Tego dnia pose³ UPR Janusz Korwin-Mikke zaproponowa³ podjêcie uchwa³y nakazuj¹cej ministrowi Spraw Wewnêtrznych dostarczenie Sejmowi informacji o tym, kto sporód pos³ów, senatorów, ministrów i wojewodów by³ w
przesz³oci tajnym wspó³pracownikiem
UB lub SB. Sejm przyj¹³ tak¹ uchwa³ê,
przeciwko której natychmiast zaprotestowali obroñcy pañstwa prawnego.
Pocz¹tkowo chodzi³o o wykazanie,

¿e min. Macierewicz zamierza³ urz¹dziæ
zamach stanu, ale potem, gdy strach
opad³  ju¿ tylko o wykazanie, ¿e uchwa³ê wykona³ nieprawid³owo. Przede
wszystkim dlatego, ¿e jednakowo potraktowa³ konfidentów zarówno z towarzystwa, jak i spoza towarzystwa. Równie¿
Trybuna³ Konstytucyjny szczêliwie
uzna³, ¿e uchwa³a Sejmu by³a sprzeczna z konstytucj¹, a w szczególnoci 
z zasad¹ pañstwa prawnego. Nawiasem
mówi¹c, wynika z tego, ¿e w pañstwie
prawnym Sejm nie ma prawa wiedzieæ,
który z pos³ów, senatorów, ministrów i
wojewodów by³ w przesz³oci tajnym
wspó³pracownikiem UB lub SB, a ministrowi Spraw Wewnêtrznych nie wolno takiej informacji podaæ.
Pañstwo prawne bowiem kieruje siê
zasad¹ ca³kowicie odmienn¹ od tej zawartej w Ewangelii: niech mowa wasza bêdzie tak  tak, nie  nie. W
pañstwie prawnym bowiem nic nie mo¿e

Zapl¹taj
dobrze wêze³...
Andrzej Stanis³awski

byæ okrelone jednoznacznie, wobec
tego to zalecenie Pana Jezusa pan pose³ Ryszard Kalisz, ostatnio najgorliwszy chyba obroñca pañstwa prawnego, który w pogardzie dla ubeckiej
prawdy daje siê wyprzedziæ chyba tylko
Jego Ekscelencji, z ca³¹ pewnoci¹ uzna³by za naiwne, a mo¿e nawet za niebezpieczne dla demokratycznego porz¹dku prawnego.
Oczywicie z prawniczego punktu widzenia jest lepiej, kiedy nic nie jest jednoznaczne, bo wtedy mo¿na krêciæ i ludmi, i ca³ym pañstwem wedle uznania,
przekuwaj¹c paragrafy na wytrychy i
odwrotnie, ale w tej sprawie tak naprawdê
chodzi o to, by nie wylaæ dziecka z k¹piel¹, to znaczy  by jako pogodziæ
zasadê jawnoci ¿ycia publicznego z
ochron¹ reputacji osób z towarzystwa.
Kiedy zatem uda³o siê szczêliwie za¿egnaæ niebezpieczeñstwo zwi¹zane z
ujawnieniem agentury w strukturach pañstwa, a min. Milczanowski ostentacyjnie przeprasza³ lokatorów listy

Macierewicza, parlament, uznawszy oficjalnie, ¿e lustracja (a bodaj j¹ szlag trafi³!)
jest dla dobra pañstwa oczywicie potrzebna, rozpocz¹³ mozoln¹ pracê nad
ustaw¹ lustracyjn¹. Mozó³ wynika³ z
ambitnego zadania by przeprowadziæ
lustracjê, ale zarazem jej nie przeprowadziæ.
D³u¿szy czas nie wiedziano, jak sobie z t¹ kwadratur¹ ko³a poradziæ, a¿
wreszcie jaki mi³onik staro¿ytnoci przypomnia³ sobie zasadê cunctando rem
restituere, co siê wyk³ada, ¿e mo¿na uratowaæ sytuacjê odwlekaniem i nakrelono
takie skomplikowane i d³ugotrwa³e procedury udowadniania wspó³pracy z bezpiek¹, ¿e czteroletnia kadencja, a nawet
dwie czteroletnie kadencje mija³y ca³kowicie bezpiecznie i oczywicie z wielk¹
korzyci¹ dla jurysprudencji, której przedstawicielom nale¿y siê honorarium za
ka¿de staniêcie przed niezawis³ym
s¹dem.
Co tu du¿o mówiæ: z pañstwa prawnego mamy tyle samo korzyci, co smalcu
z gêsi. I nawet kiedy po latach okaza³o siê, ¿e rozwlek³e procedury kiedy
jednak koñczyæ trzeba, z pomoc¹ rozwi¹zaniom ustawowym popieszy³ nie
tylko niezawis³y s¹d, ale nawet sam Trybuna³ Konstytucyjny, otwieraj¹c ubekom konfidentom dostêp do akt, w zwi¹zku z czym nawet dziennikarze zauwa¿aj¹, i¿ ten i ów po zapoznaniu siê z dokumentacj¹ wychodzi odprê¿ony, a nawet rozluniony.
I kiedy ju¿ siê wydawa³o, ¿e Sejm
za³atwi sprawê lustracji, ustanawiaj¹c zasadê ujawniania dokumentacji dotycz¹cej
osób publicznych, znowu pojawi³y siê
wzruszaj¹ce w¹tpliwoci w Senacie, do
których przychyli³ siê pan prezydent, a
póniej  równie¿ sam premier. Bo te¿
jest nad czym siê zastanowiæ; jeden konfident, dajmy na to, donosi³ z wrogich
pozycji i za to godzien jest potêpienia,
natomiast inny wprawdzie te¿ donosi³,
ale nie mia³ przy tym niczego z³ego na
myli. Pañstwo prawne tedy musi
uwzglêdniæ tê dystynkcjê w rozstrzygniêciach ustawowych, co nie jest spraw¹
³atw¹, no i ju¿ dobiegaj¹ g³osy, ¿e prace nad ustaw¹ odpowiadaj¹c¹ standardom pañstwa prawnego na pewno siê
przeci¹¹¹gn¹.
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (3)

Z podró¿y po Argentynie, Urugwaju, Paragwaju,
Brazylii  Andrzej Malinowski.
Srebrn¹ Rzek¹ do miasta przemytników
miarê szybko znalaz³em siê na niesamowitej rzece  Rio de la Plata (z hiszp.
srebrna rzeka). Nie mog³em wprost uwierzyæ, ¿e jestem w tak wspania³ym miejscu, o którym wiele czyta³em i ogl¹da³em filmów. Rzeka ta jest fascynuj¹ca.
Jej wody wpadaj¹ daleko w g³¹b Oceanu Atlantyckiego, który z kolei wchodzi w rzekê i zmienia kierunek jej pr¹du.
Przy ujciu liczy ona oko³o 200 km szerokoci. Wody Srebrnej Rzeki nie s¹ wcale srebrne. S¹ mêtne,
brudne i nasycone
mikroskopijn¹ zawiesin¹ urodzajnej ziemi,
porwanej a¿ z dalekiego p³askowzgórza brazylijskiego, z Mato
Grosso. Nie mog³em
uwierzyæ, ¿e nie widzê
czystej, srebrnej rzeki  znowu moja ekologiczna naiwnoæ.
Ale za to zaci¹¿y³a nad
ni¹ Srebrna Legenda.
Krzysztof Kolumb
p³yn¹³ na zachód, by
Urugwajska tablica rejestracyjna.
drog¹ morsk¹ dotrzeæ
Nie chcia³em iæ do portu, wiêc po- do Indii, do wysp korzennych, bogacjecha³em tam taksówk¹ (4 z³). O godz. twa szacowanego wówczas na wagê z³ota.
9 mia³em prom do Colonia del Sacramento Odkryty l¹d nie kwit³ godzikami, nie pachw Urugwaju. Musia³em oczywicie naj- nia³ przyprawami korzennymi. By³ bariepierw przejæ odprawê celn¹ i paszpor- r¹ zamykaj¹c¹ dalsz¹ drogê na zachód.
tow¹ (odprawa wspólna  urzêdnicy ar- Inni ¿eglarze wyruszali po nim z Hiszpagentyñscy i urugwajscy). Kiedy pani nii i Portugalii z zadaniem op³yniêcia przepogranicznik wziê³a do rêki mój paszport, szkody, wyminiêcia
to co dwie sekundy zerka³a na mnie, prze- tej odkrytej Amerygl¹da³a dok³adnie wszystkie wizy i chy- ki, wyszukania szlaba szuka³a argentyñskiej. Po chwili do- ku morskiego  wci¹¿
k¹d posz³a z moim paszportem, a mi ka- na zachód.
Hiszpañski ¿eza³a czekaæ. Widocznie nie by³a przekonana, ¿e Polacy nie potrzebuj¹ wiz do glarz Juan Diaz de
krajów Ameryki Po³udniowej. Wiedzia- Solis, w³anie w tym
³em, ¿e i tak musi mnie przepuciæ. I tak celu p³yn¹³ wzd³u¿
siê te¿ sta³o. Wbi³a mi stempel, jej kole- brzegu, na po³udnie.
W pewnym momen¿anka drugi i odda³a paszport.
Przez moment przygl¹da³em siê sa- cie kolor wody za
mochodom, które wje¿d¿a³y na prom, burt¹ zmieni³ siê, bi³a
po czym zaj¹³em miejsce w fotelu. Ka¿- wysoka brudno¿ó³ta
dy mo¿e siadaæ gdzie chce, kto pierw- fala. Wyrzucono
szy ten lepszy. Wnêtrze promu wygl¹- uwi¹zane na lince
da³o podobnie jak samolotu. Po obu stro- wiadro  woda by³a
s³odka! Za praw¹
nach i w rodku fotele.
Wreszcie prom wyp³yn¹³ z portu i w burt¹ na horyzoncie
Przebudzi³em siê o godz. 4 rano i nie
mog³em ju¿ zasn¹æ. W Polsce by³a wtedy godz. 9. W dodatku by³em podekscytowany wypraw¹ do Urugwaju. Le¿a³em jeszcze trzy godziny i nudzi³em siê,
bo nie wypada³o o tej porze krz¹taæ siê
po hostelu, po czym zjad³em skromne
hostelowe niadanie (wliczone w cenê
pokoju)  2 ma³e bu³eczki, trochê d¿emu, mas³a, 2 banany, kawa i sok.

ci¹gnê³a siê linia brzegu, za lew¹ tylko
bezkresna wodna pustka. Solis stwierdzi³: wp³ynêlimy na nieznane morze ...
Nada³ mu wiêc nazwê Mar Dulce  S³odkie
Morze. By³o to w styczniu 1516 r. Tak
zosta³a odkryta dzisiejsza Rio de la Plata.
Na lewym brzegu rzeki Hiszpanie
napotkali Indian Guarani  plemiê myliwych i rybaków. Z pocz¹tku byli oni
bardziej ufni w stosunku do przybyszów,
bardziej towarzyscy, nie powitali ich
chmur¹ strza³. A oprócz tego  nosili
bogate ozdoby ze srebra. Iloæ tych srebrnych ozdób podnieci³a wyobraniê Hiszpanów. Okaza³o siê jednak, ¿e Guaranie
zdobywaj¹ cenny kruszec drog¹ wymiany z innym plemieniem. Z opowiadañ wynika³o, ¿e plemiê to mieszka bardzo daleko, w kierunku zachodz¹cego s³oñca,
w wysokich górach. I ¿e s¹ tam dwie
góry z czystego srebra! Nawet by³y znane
ich nazwy: Potosi i Porco. I u stóp tych
gór bierze pocz¹tek rzeka, któr¹ w³anie
p³yn¹³em. Przez moje myli przewijali siê
i inni ¿eglarze, którzy mieli swój wk³ad
w odkrycie rzeki, jak chocia¿by Sebastian
Cabot, docieraj¹c w 1527 roku do jej róde³.
Pogoda przed po³udniem by³a nie za
bardzo. Niebo spowite chmurami, stalowe, ale o dziwo w niektórych miejscach
nawet srebrne  mo¿e legenda chce siê
na si³ê urzeczywistniæ? Spokojnie, ale doæ
szybko oddala³em siê od brzegów Argentyny, pozostawiaj¹c za sob¹ Buenos
Aires, by dotrzeæ na drugi urugwajski
brzeg Rio de la Platy. Trwa³o to pó³torej
godziny. I wreszcie prom zacumowa³.
Do wyjcia z promu utworzy³a siê d³uga
kolejka. Celnik kaza³ mi otworzyæ plecak. Rzuci³ od niechcenia okiem i puci³
mnie wolno. Tak oto stan¹³em na urugwajskiej ziemi, przesuwaj¹c wskazówki
zegarka o godzinê do przodu. Witaj mój
nieznany Urugwaju!
Urugwaj jest dwa razy mniejszy od

Rio de la Plata.

!
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Polski. Niskie pasma górskie i równiny
poroniête s¹ lasami galeriowymi i traw¹. Ludnoæ Urugwaju  3,5 miliona jest
w przewa¿aj¹cej wiêkszoci bia³a (88%).
¯yj¹ tu Metysi (8%) i Murzyni (4%). Wiêkszoæ Urugwajczyków to katolicy.
Z portu pojecha³em od razu autobusem 30 km w g³¹b kraju w kierunku Cardony, by zobaczyæ prowincjê. Poza tym,
¿e jecha³em drog¹, po obu stronach której
ros³y palmy, krajobraz mnie nie zainteresowa³ i nie spe³ni³ moich oczekiwañ.
Ot, niewiele drzew, niskie wzgórza i równiny, sporo kóz i krów.
Odwiedzi³em niewielkie muzeum pasjonata o³ówków, breloczków i popielniczek, a tak¿e spróbowa³em miodu z jego
pasieki oraz koziego sera. Miód mo¿e byæ,
ale ser... nie na moje upodobania smakowe.

naj¹c¹ malutkie obustronnie zamykane
sitko. Pij¹ j¹ w ró¿nych
miejscach, siedz¹c na
trawie czy na ³awce
w parku.
Urugwajczycy lubi¹ spokojne ¿ycie i
szczyc¹ siê tym, ¿e s¹
przeciwieñstwem zapalczywych Latynosów. Pij¹ ostro, ale
rzadko zdarzaj¹ siê tu
awantury w barach.
Niedziela jest dniem
powiêconym rodzinie
i przyjacio³om: na ro¿en trafia krowia pó³tusza, wszyscy rozsiadaj¹ siê wygodnie, leniwie popijaj¹c mate, czasami id¹
na spacer nad rzekê.
Dzisiaj akurat by³ poniedzia³ek i nie mog³em tego naocznie
stwierdziæ. Ale ja te¿
rozsiad³em siê wygodnie... na kamieniach i wpatrywa³em
siê w szerokie wody
La Platy. To by³a dla
mnie duchowa uczta.
Spacerowa³em równie¿ po wybrze¿u i
doszed³em do areny
z walk¹ byków. Byków oczywicie nie
by³o, walki te¿. Za to
wokó³ na drzewach
Motocykl to podstawowy rodek lokomocji Urugwajczyków.
siedzia³y papugi i
Wróci³em do miasta Colonia del Sa- przeraliwie krzycza³y.
cramento. To prawdziwa per³a w koJest tu bardzo du¿o starych samoronie  tak okrela je turystyczny prze- chodów, z lat 60. i 70. XX wieku. Po nawodnik Pascala (zawsze biorê go w podró¿). szych drogach ju¿ takie nie je¿d¿¹.
Trudno o piêkniejsze miasto, z krêtymi, Niewiele jest za to typowych pami¹tek
brukowanymi ulicami, urokliwymi restau- dla turysty. Kupi³em tylko flagê pañracjami i wspania³ymi widokami na rze- stwa i 2 lalki w strojach ludowych.
kê. Kiedy wyje¿d¿a³em z Judzik by³a piêkna P³aciæ mo¿na w peso albo dolarami,
wiosna, wszystko ju¿ kwit³o, a tu drze- ale lepiej siê nie targowaæ, poniewa liciaste zrzuci³y licie, które nie uprz¹t- wa¿ targowanie siê nie le¿y w tutejniête le¿a³y na chodnikach. Wia³ doæ szym zwyczaju. Zbijanie ceny nie jest
silny wiatr, który rozwiewa³ moj¹ doæ mile widziane. A tak naprawdê jest
bujn¹ czuprynê i wieci³o s³oñce. Tylko tutaj o niebo biedniej ni¿ w Argenja jedyny chodzi³em w bluzce z krótkim tynie. Argentyna zawsze by³a regiorêkawem. Miejscowi ubrani na d³ugo, a nalnym mocarstwem, podczas gdy
co niektórzy w czapkach i kurtkach. Lu- Urugwaj ¿y³ w jej cieniu.
dzie s¹ tu mili i ¿yczliwi, ale o tej porze
Zwiedzi³em Bario Historico (Dzielroku trochê ospali. Sporo jest tutaj przy- nicê Zabytkow¹). Wznosz¹ siê tu
dro¿nych restauracyjek, które niestety wy³o¿one stiukiem i kafelkami kolowiec¹ pustkami, bo min¹³ ju¿ sezon tu- nialne domy otaczaj¹ce brukowan¹
rystyczny (grudzieñ/styczeñ). W jednej Uliczkê Westchnieñ. Widzia³em klaszz nich zjad³em naleniki i zafundowa³em tor w. Franciszka i odrestaurowasobie kawê. Popularne jest tu picie her- n¹ XIX-wieczn¹ latarniê morsk¹ (bo
baty, wiêc wszyscy pij¹ yerba mate ze rzeka La Plata traktowana jest jak
specjalnych kubków pos³uguj¹c siê te¿ morze). Zaszed³em do kocio³a Najbynajmniej dziwn¹ ³y¿eczk¹, przypomi- wiêtszej Marii Panny  za wejcie

Sympatyczna uliczka.
turyci musz¹ p³aciæ. Jest to najstarszy
urugwajski koció³, którego budowê rozpoczêto w 1680 roku. W okresie okupacji brazylijskiej, w 1823 roku od uderzenia pioruna zapali³ siê magazyn z prochem, którego wybuch powa¿nie zniszczy³ wi¹tyniê. Od tego czasu dokonano jedynie drobnych zmian, dziêki czemu wnêtrze zachowa³o surowy niepowtarzalny urok.
Opuci³em to piêkne XVII-wieczne
miasto przemytników i o godzinie 18.
odp³yn¹³em promem z powrotem do Argentyny. Znowu odprawa urugwajskoargentyñska, stanie w kolejce i wbijanie
piecz¹tek do paszportu. O osiemnastej
by³o ju¿ ciemno. Ale widok owietlonego gdzie tam w dali Buenos Aires zrobi³ na mnie spore wra¿enie. Tym razem
piechot¹ wróci³em do hostelu. Spacer po
wieczornej stolicy dostarczy³ mi kolejnych wra¿eñ i uspokoi³ po tak pracowitym dniu.

Najstarszy urugwajski koció³.

"
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US£UGI

RATY!

GLAZURA, terakota, drzwi, tel. (087) 520-13-87)

armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe
Rampa PKP
grzewcze i tradycyjne, projektowanie i wykonawstwo, us³ugi remontowo-budowlane
(K18409)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

KOMINKI

* GUSIEW  codzienna linia regularna, tel. 0-504-065-770 V45009
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V51106
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V50706
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V45209
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V50807
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K18709
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V45709
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V45309
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K435
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V57601

* ksiêgowe us³ugi, tel. 0-87-520-31-70
L4014
* LONDYN  dostarczê paczki, tel. 0-501-720-701
L4809
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V47008
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.
V46808
* mieszkania nowe, jedno i dwupokojowe, tel. 0-604-456-732,
0-87-520-21-60 do 15.00
K23301
* myjnia samochodowa, Wojska Polskiego 18A, mycie od 8
z³otych
V44210
* NOBILES farby, aleje Lipowe, tel. 0-87-520-22-84
V47108

(V45109)

k2okna@vp.pl

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
Pizza na zamówienie od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!
PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik

(V44010)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V34216)

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V56902

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V52504
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K23201
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K19008
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V53503)
* rosyjski, korepetycje, matury, TANIO!, tel. 0-503-681-910 K23701
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V51006
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L4908
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5306
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3816
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V46908
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K19308
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V52107
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V46009
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2535
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K335
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2235
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3217
* transport, tel. 0-508-192-094
V46019
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K22902
US£UGI POGRZEBOWE BARKA
Konkurencyjne ceny!

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B (wejcie od
ul. S³owiañskiej), Tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73440
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
(V50906)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V53903
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K23105
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
K19108
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
P201
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3117
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V52006
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V51206
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18826
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V56802
* cyklinowanie, szlifowanie parkietów, pod³ug, TANIO, tel.
0-508-216-250
V57102
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V57501
* DEMBUS przewozy turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-504065-770
V44909
* Dewocjonalia, ulica Winiowa,
V45509
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V47309
* glazura, kominki, terakota, tel. 0-606-993-688
K21803

Olecko
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V47207
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2338
Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
(V48507)

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

(V53303)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V53923)

ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V50107)

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

#
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Jerzy Miliszewskip
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padziernik

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

Codziennie w godz. 800-1800

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685

(V57002)

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V55102)

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

GRÜNLAND

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

(V44110)

* oddam szeæ miesiêcznych szczeniaków, tel. 0-602-410-350;
(087) 520-04-45
K24501
* zlecê u³o¿enie glazury 1000 m.kw. Olecko, tel. 0-502-123704
K23901
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4511
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji,
L2522
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
K23401
* domek, tel. 0-606-756-380
L5901
* mieszkanie dwupokojowe z kuchni¹ w Olecku, do II piêtra, tel. (087) 520-31-40.
K24101
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
P01
* fizjoterapeutkê, fizjoterapeutê zatrudni klinika Goliat Olecko,
tel. 0-508-097-578
V55302
* przyjmiemy uczniów do nauki zawodu sprzedawcy, od
1 wrzenia 2006 roku, tel. 0-87-520-15-30
K17510
* szukam niani, tel. 0-502-232-099
K22302
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L4709
* zatrudniê kierowcê KAMAZA, tel. 0-502-123-704
K23801
* zlecê u³o¿enie glazury 1000 m.kw. Olecko, tel. 0-502-123704
K23901
SPRZEDAM
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4009
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V57501
* domek wolnostoj¹cy 85m2 w pobli¿u Olecka, tel. (087) 52040-82; (087) 520-11-12
K24001
* drewno opa³owe jesion, klon, wi¹z i do kominków, tel. 0-887144-335
K23601
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K22801
* glazura Opoczno Bez 20x25  17,95 z³/m.kw., tel. 0-87-52022-33
L5101
* gospodarstwo rolne, Olecko Ma³e, tel. (087) 521-43-85. K24401
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L5507
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L5603
* kwotê mleczn¹ 24000 litrów, tel. 0-87-520-28-34
K23001
* lokal + magiel, tel. 0-606-756-380
L6001
* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V53913
* pomieszczenia na zak³ad produkcyjny 400 m.kw., tel.
0-610-152-460
V55002
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152-454 K15708
* siedlisko Zajdy, ko³o Olecka, cztery jeziora w okolicy, 295.000
z³otych, tel. 0-502-383-541
K22502
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3016
* zbiorniki do paliwa lub szamba 10000, 5000 litrów, tel.
0-887-144-335
K23501
WYNAJEM
* lokal biurowy do wynajêcia w centrum, tel. 0-601-152-460 V55005
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3618
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-693-788-976
K21903
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5207
* poszukujê lokalu do wynajêcia, tel. 0-504-180-487 K22602
* poszukujê mieszkania ok. 40m2, tel. (087) 521-43-85 K24301
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5306
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3516

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V53003)

OG£OSZENIA
DROBNE
INNE

$
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Pamiêæ tamtych dni
Przez szereg lat w rocznicê napaci
Niemiec hitlerowskich na Polskê przedstawia³em w TO jednego z obroñców
Ojczyzny, wojny obronnej 1939 roku.
Gromadz¹c materia³y do tych artyku³ów
rozmawia³em z wieloma uczestnikami tej
wojny  ¿o³nierzami armii wrzeniowej
1939 r., a tak¿e partyzantami z ró¿nych
ugrupowañ, o ró¿nych barwach i opcjach.
To w³anie ci partyzanci zwrócili moj¹
uwagê na bitwê na Czerwonych Bagnach
w okolicy miejscowoci Grzêdy, która to
odby³a siê 62 lata temu. Dr¹¿¹c dalej temat
dotar³em do mieszkañca wsi Woznawie,
Pana Wies³awa Bronakowicza, pasjonata historii najnowszej, wielkiego patrioty, który to po wojnie pracuj¹c jako gajowy zosta³ aresztowany za czynny udzia³
w ruchu oporu przeciwko radzieckiemu
okupantowi i zosta³ skazany na karê wiêzienia, któr¹ odbywa³ w E³ku, a póniej
na ul. Zamkowej w ówczesnym wiêzieniu w Olecku, a nastêpnie w wiêzieniu
w Budkach za Kamienn¹  obecnie Bia³a Olecka. On to, jako znaj¹cy teren
Czerwonego Bagna zosta³ moim przewodnikiem i bogatym ród³em informacji o
wszelkich ugrupowaniach walcz¹cych na
przestrzeni wieków o wolnoæ Ojczyzny
na Czerwonych Bagnach od czasów
pu³kownika Wawra z okresu walk z
caratem a¿ do przemianowania przez
majora Henryka Dobrzañskiego Hubala oddzia³u regularnego Wojska Polskiego
w oddzia³ partyzancki i podjêcia w ten
sposób walki z hitlerowskim okupantem
a¿ po s³ynn¹ bitwa Czerwonych Bagnach
z przewa¿aj¹c¹ si³¹ wojsk niemieckich i
zdrajców z armii Andrieja W³asowa, SSmanów, ¿andarmeri¹ i policj¹ niemieck¹.
Chc¹c udostêpniæ mi lepsze rozpoznanie w historii tamtych czasów Pan
Wies³aw Bronakiewicz zaprosi³ mnie na
dzieñ 7 wrzenia 2006 r. na uroczystoci

Tekst i fot. Jan Torebko
uczczenia 63. rocznicy bitwy, któr¹ stoczy³ 9 Pu³k Strzelców Konnych Armii
Krajowej z okupantem i najedcami.
Uroczystoci rozpoczê³y siê hymnem
Polski oraz przywitaniem dostojnych goci
i reprezentantów wszystkich rodowisk,
pocztów sztandarowych, przedstawicieli szkó³, wojska, policji, a tak¿e w³adz
zwi¹zków kombatanckich oraz w³adz
powiatu grajewskiego i s¹siednich. Szczególnie gor¹co przywitano pani¹ profesor Stanis³awê Kuber, pana Stanis³awa
Winiowskiego i kilku innych ¿yj¹cych
uczestników tamtych walk.
Z krótkiego referatu zebrani dowiedzieli siê, a znaj¹cym te sprawy przypomniano, ¿e w kwietniu 1944 roku do-

Wies³aw Bronakowski pokazuje
miejsce, gdzie sta³ sztab p³k. Wawra
w czasie walk z caratem.

wódca Okrêgu Bia³ostockiego W³adys³aw
Winiarski wyda³ rozkaz, aby oddzia³y
Armii Krajowej przybra³y nazwy jednostek przedwojennego
Wojska Polskiego i Obwód
Grajewo przybra³ nazwê 9
Pu³ku Strzelców Konnych
Armii Krajowej. Dowódca
tego pu³ku rotmistrz Wiktor Konopko otrzyma³ rozkaz, aby oddzia³y tego
pu³ku w ramach akcji Burza zgrupowa³y siê w
czerwcu 1944 r. na Czerwonych Bagnach. Poniewa¿ zbli¿a³ siê front, który stan¹³ na linii rzeki Biebrzy, Niemcy nie mogli
sobie pozwoliæ na to, aby
Poczty sztandarowe delegacji podczas uroczystoci. na zapleczu frontu dzia³a-

Pomnik powiêcony mieszkañcom
wsi Grzêdy i represjonowanym
lenikom z nadlenictwa Rajgród.
³o tak du¿e zgrupowanie oddzia³ów Armii Krajowej (licz¹ce oko³o 600 osób) i
w sierpniu 1944 r. przyst¹pili do jego
likwidacji. Po stronie niemieckiej walczy³y
oddzia³y 50 dywizji piechoty niemieckiej,
oddzia³y SS, w³asowcy, ¿andarmeria i
policja. W dniu 8 wrzenia zamknê³y one
piercieñ okr¹¿enia wokó³ 9 Pu³ku Strzelców Konnych Armii Krajowej i przyst¹pi³y do jego likwidacji. Przez ca³y dzieñ
8 wrzenia pu³k podj¹³ walkê z oddzia³ami niemieckimi i odpiera³ skutecznie te
ataki, a czêæ oddzia³u  ponad 160 osób
 przebi³o siê przez liniê frontu na rzece
Biebrzy na stronê rosyjsk¹. Podobna iloæ
partyzantów w tej walce zginê³a, a kolejna grupa przebi³a siê na stronê niemieck¹. Pani profesor Stanis³awa Kuber,
ówczesna uczestniczka walk na Czerwonych Bagnach tak mówi na ten temat:
Drodzy zgromadzeni, to, ¿e tutaj jestecie i ¿e jestemy razem po to, aby po
pierwsze Msz¹ wiêt¹ podziêkowaæ Panu
Bogu za to, ¿emy prze¿yli i prosiæ o
spokój duszy tych, którzy polegli tutaj,
a najwa¿niejsze  je¿eli patrzy siê teraz
na nas, zgromadzonych przy tym pomniku,
to wraca cz³owiekowi wiara w Boga, nawet jeli by³aby ona du¿a, to staje siê
jeszcze wiêksza, bo wydawa³o siê, ¿e wedle
ludzkiej miary my nie mielimy szans.
Stawalimy oko w oko z frontow¹ dywizj¹, która mia³a i ³¹cznoæ techniczn¹ i
pe³ne zaopatrzenie wojskowe. Ka¿dy z
¿o³nierzy, harcerzy, a i cywilów doskonale zdaje sobie sprawê z tej olbrzymiej
si³y, jak¹ stanowili jeszcze wtedy Niemcy. Po naszej stronie by³o nas, wed³ug
stanu faktycznego, 412 osób, ale wspieraj¹cych i dochodz¹cych z domu do
oddzia³u by³o ponad 150 osób.
C.d. za tydzieñ

%
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Kalendarz imion

Lolity, Marii, Melity
Albina, Budzigniewa, Budzis³awa, Emila, Nikodema, Rolanda, Teofila
16 wrzenia
Agnieszki, Edyty, Eufemii, Eugenii, Jagienki, Jakobiny, Kamili, Kamy, Ludomi³y, £ucji
Cypriana, Franciszka, Kamila, Kornela,
Korneliusza, Sebastiana, Sêdzis³awa,
Wiktora
17 wrzenia
Ariadny, Hildegardy, Justyny, Lamberty, Wiery
Dezyderiusza, Drogos³awa, Franciszka,
Lamberta, Narcyza, Roberta, Teodora
18 wrzenia
Ariadny, Ariany, Bogowity, Ireny, Irminy, Irmy, Ryszardy, Stefanii
Ariana, Bogowita, Dobrowita, Józefa,
Macieja, Stanis³awa, Stefana, Tytusa

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
organizuje nabór na rok szkolny 2006/2007
SZKO£Y ZAOCZNE
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej
 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil
ogólny na podbudowie szko³y zawodowej
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
 na podbudowie szko³y redniej
OFERUJE KSZTA£CENIE W ZAWODACH:
- technik informatyk
- technik handlowiec
- technik administracji
- technik rachunkowoci
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel. (087) 520-26-35
www.zdz.bialystok.pl, e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl

(K22402)

12 wrzenia
Bratumi³y, Gwidy, Marii, Sylwii, Sylwiny
Amadeusza, Apolinarego, Cyrusa, Gwida,
Gwidona, Macedoniusza, Piotra, Radzimira, Sylwina
13 wrzenia
Aurelii, Eugenii, Eulalii, Lubomiry
Aleksandra, Amata, Apolinarego, Aureliusza, Filipa, Genadiusza, Jana, Lubomira, Lubora, Materny, Morzys³awa,
Szeligi
14 wrzenia
Bernardy, Mony, Rados³awy, Ramony,
Roksany, Rozanny
Alberta, Bernarda, Cypriana, Rados³awa, Romana, Siemomys³a, Szymona,
Wiktora
15 wrzenia
Albiny, Balbiny, Dolores, Katarzyny,

Przys³owia
i powiedzenia

 Kiedy siê obrodzi ma gospodarz i z³odziej.
 Na wiêty Krzy¿ (Podwy¿szenie Krzy¿a
w. 14 wrzenia) owce strzy¿.
 Pogoda na Nikodema (15 wrzenia),
niedziel cztery deszczu nie ma.
 Gdy we wrzeniu krety kopi¹ po nizinach, bêdzie wietrzna, ale lekka zima.
 Im g³êbiej na jesieñ w³a¿¹ pêdraki,
tym bardziej zima daje siê we znaki.
 Jesieñ tego nie zrodzi, czego nie zasia³a wiosna.
 Jak ¿ó³te licie na brzozie, miej ziemniaka w komorze.

Nasz przepis

Zupa fasolowa z winem
20 dkg fasoli per³owej, 40 dkg wieprzowiny, 1,5 litra bulionu, 3 pomidory, cebula, jedna czerwona i jedna ¿ó³ta papryka, szklanka czerwonego wina, listek laurowy, 5 ziaren
pieprzu, 2 ³y¿ki oliwy, tymianek, sól,
pieprz mielony.
Fasolê p³uczemy, zalewamy bulionem, dodajemy pieprz i listek laurowy, a nastêpnie gotujemy. Po zagotowaniu odstawiamy na dwie godziny.
Cebulê obieramy, oczyszczamy
paprykê, a miêso p³uczemy. Wszystkie przygotowane sk³adniki kroimy w
kostkê i podsma¿amy na oliwie. Dolewamy do nich wino i dusimy do miêkkoci. £¹czymy to z fasolowym wywarem. Dodajemy obrane i pokrojone
pomidory. Gotujemy. Przyprawiamy
tymiankiem, sol¹ i pieprzem.

Adam
Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

AFORYZMY

Próby zatrzymania czasu koñcz¹ siê przewa¿nie nad ranem.
G³owa - pó³eczka na kilka listów.
B¹d uprzejmy dla kobiet - ka¿da z nich mo¿e zostaæ twoj¹
teciow¹.
miaæ siê mo¿na ze wszystkiego, tylko nie przy wszystkich.
Krzaki - wieszaki listków. Figowych.
Kieszenie s¹ ciê¿kie od r¹k pe³nych roboty.

Pojedynek w s³oñcu.
Czasem spuszczenie wody to jedyna oznaka ¿ycia.
Unikam lizusów z ostrymi jêzykami.

Noc to pora, gdy wszystkie cienie wychodz¹ na spacer.

Czytanie w tramwaju - samotnoæ na pokaz.

Pozór pracy wymaga wiêcej wysi³ku ni¿ sama praca.

To siê tylko tak wydaje, ¿e lustro milczy.

&
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K¹cik szachowy (5)
TRZY NIEMIERTELNE PARTIE POLSKICH ARCYMISTRZÓW
W literaturze szachowej spotykamy
okrelenie niemiertelnej partii w po³¹czeniu z ró¿nymi nazwiskami, a tak¿e z
jak¹ cech¹ charakterystyczn¹ dla danej partii. Jest wiêc niemiertelna partia remisowa, zugzwangowa a nawet
niemiertelna przegrana. W tym g¹szczu
niemiertelnych partii mo¿na siê pogubiæ. Bo oto spotykamy na przyk³ad
okrelenie niemiertelna polska przy
czym jedni autorzy rozumiej¹ pod tym
partiê Rubinsteina z Rotlewim, inni za
partiê Najdorfa z Glücksbergiem. Dla
unikniêcia nieporozumieñ zamieszczamy
poni¿ej niemierteln¹ partiê Rubinsteina,
Tartakowera i Najdorfa.
Bia³e: G. Maroczy
Czarne: S. Tartakower
Teplice anov 1922r.
1.d4 e6 2.c4 f5 3. Sc3 Sf6 4. a3 Ge7 5.
e3 0-0 6. Gd3 d5 7.Sf3 c6 8.0-0 Se4 9.Hc2
Gd6 10.b3 Sd7 11.Gb2 Wf6 12.Wfe1? Wh6
13.g3 Hf6 14.Gf1 g5 15.Wad1 g4 16.S:e4
f:e4 17.Sd2 W:h2!!? 18.K:h2 H:f2 19.Kh1!
Sf6! 20.We2 H:g3 21.Sb1 Sh5 22.Hd2 Gd7
23.Wf2 Hh4+ 24.Kg1 Gg3! 25. Gc3 G:f2+
26.H:f2 g3 27.Hg2 Wf8 28.Ge1 W:f1+!!
29.K:f1 e5 30.Kg1 Gg4 31.G:g3 S:g3 32.We1
Sf5 33.Hf2 Hg5 34.d:e5 Gf3+ 35.Kf1 Sg3+
i bia³e podda³y siê
Za tê partie Tartakower otrzyma³ trzeci¹
nagrodê za piêknoæ (z omiu przyznawanych). Wiêkszoæ cz³onków jury usprawiedliwia³a nastêpnie sw¹ decyzjê zamia-

rem nie dopingowania do tak nieobliczalnych powiêceñ!
Bia³e: M. Glücksberg
Czarne: M. Najdorf
Warszawa 1935r.
1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.Sc3 e6 4.Sf3 d5 5.e3
c6 6.Gd3 Gd6 7.0-0 0-0 8.Se2 Sbd7 9.Sg5?
G:h2! 10.Kh1 Sg4 11.f4 He8 12.g3 Hh5
13.Kg2 Gg1! 14.S:g1 Hh2+ 15.Kf3 e5!
16.d:e5 Sd:e5! 17.f:e5 Sg:e5 18.Kf4 Sg6+
19.Kf3 f4! 20.e:f4 Gg4+!! 21.K:g4

Bia³e: G. Rotweli
Czarne: A. Rubinstein
£ód 1907r.
1.d4 d5 2.Sf3 e6 3. e3 c5 4.c4 Sc6
5.Sc3 Sf6 6.d:c5 G:c5 7.a3 a6 8.b4 Gd6
9.Gb2 0-0 10.Hd2 He7 11.Gd3 d:c4 12.G:c4
b5 13.Gd3 Wfd8 14.He2 Gb7 15.0-0 Se5
16.S:e5 G:e5 17.f4 Gc7 18.e4 Wac8 19.e5
Gb6 20.Kh1 Sg4 21.Ge4 Hh4 22.g3 W:c3!
Wstêp do piêknej kombinacji
23.g:h4 Wd2! 24.H:d2 G:e4 25.Hg2
Zad.11 (2p.)
Czarne zaczynaj¹ i wygrywaj¹.

Zad.10 (2p.)

W tej pozycji czarne daj¹ mata w
dwóch posuniêciach. Czy potrafisz zagraæ jak arcymistrz?

KUPON KONKURSOWY Szachy nad Leg¹
Zad. 5. .......................................................................................................................
Zad. 6. .......................................................................................................................
Zad. 7. .......................................................................................................................
Imiê i nazwisko ........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Adres .......................................................................................................................
....................................................................................................................................

Rubinstein wykona³ jeszcze jedno
posuniêcie i przeciwnik podda³ partiê!
Czy potrafisz wskazaæ to posuniêcie?
Akiba Rubinstein, by³ jednym z najwybitniejszych szachistów. W latach 19091914 i 1920-1922 uchodzi³ za najpowa¿niejszego pretendenta do tytu³u mistrza
wiata.
Z ró¿nych wzglêdów nie dosz³o niestety, do meczu z obroñc¹ tytu³u, dr
Emanuelem Laskerem. Rubinstein ogromnie wzbogaci³ teoriê debiutów, w zakresie gry koñcowej, zw³aszcza w koñcówkach wie¿owych, by³ najwiêkszym autorytetem i specjalist¹, na którego partiach
uczy³y siê i ucz¹ ca³e pokolenia.
**
Prezentujemy Pañstwu równie¿ rozwi¹zania zadañ konkursowych z drugiego K¹cika szachowego:
(Zad.3.) 1.... Kd5!; (Zad.4) 1. We3 (lub
dowolny ruch wie¿¹ po linii e)! Kg1 2.We1
mat!
Gor¹co zachêcamy do rozwi¹zywania zadañ!
Marta & Czes³aw Spisak

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454 ; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.

'

Tygodnik Olecki nr 37 (455)

Lekka atletyka

Lekka atletyka

Z³oto dla Przemka
Z³oty medal Przemka Szlaszyñskiego na Mistrzostwach Polski
LZS w Siedlcach

Bardzo dobre wyniki naszych m³odych lekkoatletów na mityngu w Miêdzyzdrojach
M³odzi lekkoatleci z Klubu Czarni
Olecko, dziêki dofinansowaniu z Polskiego
Zwi¹zku Lekkiej Atletyki dla wiod¹cych
klubów sekcji LA, w okresie wakacji przebywali na obozie sportowym Sportowe
wakacje 2006 w piêknych Miêdzyzdrojach  letniej stolicy Polski. M³odzie¿ mia³a
doskona³e warunki do pracy i wypoczynku nad morzem. Treningi odbywa³y siê
na stadionie lekkoatletycznym z nawierzchni¹ tartanow¹ oraz w Woliñskim Parku
Narodowym. Na turnusie przebywa³o 20
wiod¹cych klubów z ca³ej Polski. W ostatnim dniu obozu odby³ siê Ogólnopolski
Mityng Lekkoatletyczny, w którym wystartowali równie¿ reprezentanci oleckiego
klubu. W konfrontacji z rówienikami z
ca³ej Polski wypadli bardzo dobrze, ustana-

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e z Mistrzostw
Polski Zrzeszenia LZS Przemys³aw Szlaszyñski przywozi z³oty medal. Po raz pierwszy zdoby³ z³oto na Mistrzostwach LZS
w Siedlcach w 2002r., potem ju¿ cyklicznie by³ pierwszy  w Spale (2003 r.), w
Zamociu (2004 r.), w Zielonej Górze
(2005r.).
Tegoroczne z³ote trofeum wywalczy³
w Siedlcach, czyli powtórzy³ sukces z
2002 r. Stoczy³ bardzo pasjonuj¹cy pojedynek z bardzo dobrymi rywalami, kadrowiczami z reprezentacji Polski. rezultat, jaki uzyska³ w trzeciej próbie, to 15,58m.
Nie jest to jego ¿yciówka, gdy¿ wczeniej (23.07.2006r.) w Bydgoszczy skoczy³ 15,87 m, co da³o mu czwarte miejsce w Polsce wród seniorów i by³ to
jednoczenie rekord województwa warmiñsko-mazurskiego.
Przemek ma olbrzymie powody do
satysfakcji  jako jedyny z czo³ówki krajowej nie trenuje na tartanie i w ka¿dym
sezonie startowym odnotowuje znacz¹ce progresje wynikowe.
W imieniu zespo³u redakcyjnego serdecznie gratulujemy!

Pi³ka no¿na
W niedzielê 3. wrzenia 2006r. odby³
siê mecz Czarnych Stars Olecko z £yn¹
Sêpopol. Mecz zakoñczy³ sie wynikiem
3:2 dla Czarnych. Pierwsz¹ bramkê strzeli³
Adako zza lini pola karnego. Drug¹ bramkê
zdoby³ Micha³ Wasilewski w 23 minucie
I po³owy. W 29 minucie trzeci¹ bramkê
strzeli³ S³awek Jarmo³owicz. Koñcówka
meczu by³a bardzo nerwowa. W 90 minucie Krzy¿ek nie wykorzysta³ 100%
sytuacji, nie trafiaj¹c z 3 metrów do bramki,
natomiast gospodarze w 92 trafili w poprzeczkê.
Czarni zdobyli nastêpne 3 punkty.
Dokonane zmiany to: 57 minuta  Krzy¿ek za Jeglinskiego i 66 minuta  Wiszniewski za Sobolewskiego.
£yna pierwsz¹ bramkê zdoby³a z karnego, podyktowanego za faul Mariusza
Jeglinskiego. Czarni maj¹ obecnie po VI
kolejkach 16 punktów.
Kolejny mecz Czarni rozgrywali
06.09.2006r.(roda) z Olimpi¹ Mi³ki.
10.09.2006r.(niedziela) Czarni Olecko
spotkaj¹ siê o godz. 14.00 z dru¿yn¹ Lenik
Nowe Rumuki. Wszystkich chêtnych zapraszamy na Stadion MOSiR Olecko.

wiaj¹c wiele rekordów ¿yciowych i plasuj¹c siê na podium.
Pierwsze miejsce wród najm³odszych
(klasy V-VI) wywalczy³ nasz reprezentant Pawe³ Witkowski w skoku w dal.
Drugie miejsca wywalczyli:
- Piotr Witkowski na 100 m m³odzików
(12,2s.),
- Jakub Powiata na 110 m pp³ juniorów
m³odszych (17,7s.)
- Paulina Powiata na 600 m juniorów
m³odszych (1.45,4min.)
- Jakub Powiata w skoku w dal (5,98 m)
- Maciej Zalewski na 600 m jun. m³.
(1.28,2min.)
Trzecie lokaty zajêli:
- Marta Grzêda na 300 m pp³ m³odzików
(19,2s.)
- Piotr Grzêda na 1000 m (2.48,0 min.)
9 wrzenia lekkoatleci startowali w
lidze juniorów LA w Bia³ymstoku, a nastêpnie wyst¹pi¹ na Makroregionalnych
Mistrzostwach Polski M³odzików w Olsztynie (w dniach 15-16 wrzenia 2006 r.).

Dobre wyniki lekkoatletów

W ubieg³¹ sobotê na Stadionie Zwierzynieckim w Bia³ymstoku rozegrano pierwszy rzut dru¿ynowych Mistrzostw polski juniorów w LA oraz Mi9êdzywojewódzki Mityng M³odzików. Wystartowa³o ogó³em ponad 600 uczestników, a
wród nich równie¿ lekkoatleci MLKS
Czarni Olecko. Nasi reprezentanci spisali
siê bardzo dobrze, bior¹c pod uwagê fakt,
¿e nie by³o s³abeuszy i ¿e jest to powakacyjna druga ods³ona sezonu startowego.
Od startu do mety prowadzi³a w biegu na dystansie 1000 m Paulina Powiata,
która z du¿¹ przewag¹ zwyciê¿y³a z rezultatem 3:13,13 min. Wród juniorów na
tym samym dystansie drugi by³ Piotr

Grzêda. Piotr Witkowski ciga³ siê z najlepszymi m³odzikami na pó³torej okr¹¿enia. Stoczy³ pasjonuj¹c¹ walkê, przybiegaj¹c na metê na trzecim miejscu (1:33,63).
Poza nimi na czo³owych miejscach
w pierwszej ósemce uplasowali siê: 5.
Jakub Powiata  trójskok (12,75m), 6.
Pawe³ Witkowski  300 m pp³ (50,15 sek.),
6. Adrian Moroz  1500 m (4:44,14), 6.
Marta Grzêda  300 m pp³ (53,33 sek.)
Z ostatniej chwili
Doskona³e dyspozycje prezentuje nadal
czo³owy trójskoczek kraju, nasz reprezentant Czarnych Olecko Przemys³aw
Szlaszyñski. Podczas mityngu Ogólnopolskiego Grand Prix PZLA w Bia³ymstoku odniós³ zdecydowane zwyciêstwo
w trójskoku, osi¹gaj¹c wynik 15,51m.
Gratulujemy

Tenis ziemny

Pi³ka no¿na

W dniach 2-3 wrzenia na kortach
MOSiR Olecko odby³y siê mistrzostwa
Olecka w tenisie ziemnym w kategoriach:
Kobiet, Skrzat (do 12 lat), Open i Oldboy (+45 lat).
W kategorii Kobiet I miejsce zajê³a
Patrycja Supronowicz, która w finale
pokona³a Katarzynê Gajdemsk¹ 6:4, 6:2.
III miejsce przypad³o Roksanie Nawrot.
W kategorii Skrzat zwyciê¿y³ Szymon
Baluta, który pokona³ Klaudiê Mikielsk¹
2:0. Na III miejscu uplasowa³a siê Aneta Rybak. W tej kategorii dzieci gra³y
supertiebreki, czyli do 21 pkt. W kategorii Oldboy wygra³ Jan Wojciechowski. 2. miejsce zaj¹³ Andrzej Kamiñski a
3. Stefan Dawidowicz. Kategoria Open
z powodu deszczu zosta³a przerwana. Jej
dokoñczenie nast¹pi w tygodniu.
W sumie w mistrzostwach wystartowa³o 32 zawodniczek i zawodników. Zawody sêdziowa³ Andrzej Bomber.

W rozegranym 6 wrzenia 2006 r.
(roda) meczu Czarni Stars Olecko
pokonali Olimpiê Mi³ki 7-0!!!! Sk³ad Czarnych: G¹siorowski-Micha³ Wasilewski,
Ryszkiewicz, Pietkiewicz, Mariusz JegliñskiPawe³ Wasilewski, Wyszyñski, Marcin
Jegliñski, Drozd-Jarmo³owicz, Szarnecki.
Na zmianê wchodzili: Wiszniewski, Kosinski, Pajewski, Szymon Kara. Bramki
strzelali: 20 min. - Wyszynski; 31min.,66
min.,72 min. - Szarnecki; 65min.  Pawe³
Wasilewski; 75min. - Pietkiewicz z karnego; 90min. - Kara Szymon.
**
W dniu 10 wrzenia 2006 r. (niedziela) w rozegranym meczu Czarni Stars
Olecko wygrali 4-0 pokonuj¹c Lenik Nowe
Ramuki. Czarni ani na chwilê nie pozwolili
Lenikowi mieæ nadziejê na zwyciêstwo,
a nawet na remis.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 221

Lec¹ te tygodnie, lec¹ godziny, lec¹
minuty... Tak, sekundy te¿ lec¹. Znów
kolejny tydzieñ za nami. Mo¿na spokojnie usi¹æ i podsumowaæ to, czego bylimy wiadkami. Mo¿emy to zrobiæ spokojnie i bardzo uwa¿nie przyjrzeæ siê ka¿dej
ze spraw. Lubiê tak sobie na zimno przemyleæ wszystko co widzia³em i s³ysza³em. Takie hobby. Bo przecie¿ jak cz³owiek zacz¹³by tak wszystko przyjmowaæ
zgodnie z ¿yczeniami jak chc¹ nam przekazaæ media  to przecie¿ rzeczywicie
mo¿na dostaæ cholery. Dlatego wielu ludziom nie polecam ogl¹dania telewizji,
s³uchania radia czy czytania gazet. Bo to
mo¿e podnieæ im cinienie i przez to
utrudnia zrozumienie mechanizmów dzia³ania wiata. Wobec tego róbmy to na
zimno i myl¹c.
A co takiego sta³o siê ciekawego w
polityce i nie tylko? Choæ g³ównie w
polityce. Po pierwsze zakoñczy³ siê proces lustracyjny prof. Zyty Gilowskiej. Niby
nic i na zdrowy rozs¹dek praktycznie
wygl¹da³o to na aferê szyt¹ grubymi
niæmi, ale dla wielu by³o to walk¹ o twarz.
Twarz chcia³ zachowaæ Rzecznik Interesu Publicznego, który oskar¿y³ Gilowsk¹ o to, ¿e wspó³pracowa³a z SB. TW
Beata by³ tylko pomys³em jakiego nieudacznika ze S³u¿by Bezpieczeñstwa, który
chcia³ wykazaæ siê przed prze³o¿onymi i
wykorzystuj¹c prywatne rodzinne spotkania, gdzie jak wiadomo nocne Polaków rozmowy by³y na porz¹dku wieczornym. Najbardziej dra¿liw¹ kwesti¹ procesu by³ wyrok. Oczywicie wyrok uniewinniaj¹cy i stwierdzaj¹cy, ¿e pani profesor nie by³a TW Beata. Oburzenie
wywo³a³o jednak uzasadnienie wyroku.
Pani sêdzia praktycznie stwierdza, ¿e bardzo
¿a³uje, ¿e nie mo¿na niczego dowieæ...
Skandal! Tak jakby inny s¹d stwierdzi³,
¿e oskar¿ony jest niewinny zarzucanego
mu przestêpstwa, bo bardzo ¿a³uje, ¿e nie
mo¿na tego oskar¿onemu udowodniæ. I
to wszystko w sytuacji, gdy oskar¿ony
jest rzeczywicie bogu ducha winnym
cz³owiekiem, s¹dzonym tylko dlatego, ¿e
jaki nieudacznik ledczy czy prokurator
na si³ê chcia³ osi¹gn¹æ sukces. Pan Prezydent RP wyrazi³ swoje oburzenie tak
sformu³owanym uzasadnieniem wyroku,
co wywo³a³o kolejn¹ burzê, ¿e atakuje
niezawis³y s¹d. Okazuje siê, ¿e wg wielu
s¹d i wyroki s¹dowe mog¹ byæ elementem debat i krytyki, ale nie ma do tego
g³owa pañstwa. Jeden z oburzonych,
Bronis³aw Komorowski, z trosk¹ w oczach
krzycza³ i krytykowa³ to, ¿e krytykuje siê
sêdziów i wyroki. W sumie to mo¿na po-

wiedzieæ: zapomnia³ wó³ jak cielêciem by³.
Sam nie tak dawno poddawa³ krytyce i
to siêgaj¹c po s³owa ostrzejsze ni¿ Prezydent w stosunku do jednego sêdziego. Ale zostawmy to... Sprawa Edyty Gilowskiej pozosta³a zamkniêta. Teraz zobaczymy czy wróci do rz¹du.
Druga sprawa. Rzeczpospolita napisa³a lub zasugerowa³a, ¿e legenda podziemia antykomunistycznego Jacek Kuroñ rozmawia³ czy te¿ kontaktowa³ siê z
SB w sprawie porozumienia politycznego. Od razu szum siê zrobi³ wielki. Pa³eczkê podnios³o dwóch m³odzieñców z
LPR, którzy chyba w odruchu autoreklamy i zaistnienia medialnego od razu oskar¿yli
Kuronia o kolaboracjê... Paranoja. Oczywicie sprawa opar³a siê o przewodnicz¹cego LPR Romana Giertycha. Wiadomo, ¿e ten nie zgadza³ siê z wizj¹ dzia³añ Jacka Kuronia i zawsze negatywnie
wypowiada³ siê o jego dzia³alnoci. No
có¿, w tym kraju nie ma obowi¹zku szanowaæ autorytety, zw³aszcza, ¿e nie wszyscy za takie je uwa¿aj¹. Giertrych powiedzia³ co powiedzia³, ale zhumanizowane i
tolerancyjne towarzystwo z mediów i
odpowiednich partii opozycyjnych od razu
chwyci³o siê o czêæ wypowiedzi, która
akurat im pasowa³a do ataku. Takie to
³agodne i tolerancyjnie nastawione towarzystwo. Z jednej strony towarzystwo
inteligencko-autoryteckie silnie broni
wartoci takich jak wolnoæ s³owa, wypowiedzi itd., a z drugiej krwawo atakuje
tych co nie myl¹ i nie mówi¹ tak jak
oni. Wspania³a postawa. Nazywam to
metod¹: bij i krzycz, ¿e bij¹! Wiadomo:
wolnoæ s³owa, wypowiedzi, pogl¹dów
itd. jest przywilejem tylko dla jednej grupy ludzi o wiadomych pogl¹dach i spojrzeniu na rzeczywistoæ. Zadziwiaj¹ce, ¿e
rzucaj¹c has³a o argumentach sami nie
chc¹ ich s³uchaæ! To ju¿ kiedy stwier-

dzi³ sam Jan Maria Rokita  on nie musi
opieraæ swoich wypowiedzi na argumentach, bo argumenty musi przedstawiæ druga
strona. Dziwne mylenie... Kalego. Jak
Kali ukraæ krowê  to dobry uczynek.
Jak Kalemu ukraæ krowê  z³y.
Trzecia sprawa. Spot reklamowy partii. Jeli komu podoba siê reklamówka,
w której na koñcu wystêpuje Donald Tusk
to gratulujê. Podobnie jak dotychczasowy program partii PO opieraj¹cy siê na
za³o¿eniu aby tylko przeciwstawiæ siê
PiSowi i Przeciw PiSowi  to reklamówka
jest dalszym rozwiniêciem tego programu. A g³ównym punktem jest wystêpujemy przyciwko PiSowi. Dla mnie to
dalsza czêæ dmuchania tego balonu z
has³ami i sloganami. I powtórzê to kolejny raz: to, ¿e chce siê zniszczyæ jak¹ partiê,
do której ma siê ¿al, ¿e nie odda³a w³adzy
po wygranych przez siebie wyborach, to
za ma³o by rz¹dziæ.
Teraz powa¿nie. Piêæ lat temu, 11 wrzenia 2001 roku, wiat sta³ siê inny. Trochê inaczej patrzymy na wszystko co nas
otacza. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ludzie, którzy
uwa¿aj¹ siê za najlepszych, bo tylko oni
maj¹ prawo do prawdy i wiarygodnoci,
nie maj¹ monopolu na to co sami mówi¹.
A czasem s¹ po prostu niebezpieczni. Wiêc
uwa¿ajcie na ludzi, którzy mówi¹ i pisz¹,
¿e maj¹ racjê, a ci co nie myl¹ tak jak oni
s¹ fanatykami, g³upcami, niedojrza³ymi
smarkaczami czy nietolerancyjnymi nacjonalistami. Ci co tak twierdz¹ sami powinni siê zastanowiæ czy nie s¹ tym, co zarzucaj¹ innym. Wielu fanatyków, którzy
w chorym czy b³êdnym zrozumieniu swojej wiary chc¹ odbieraæ ¿ycie innym niewiele siê ró¿ni od tych co uwa¿aj¹, ¿e tylko
oni maj¹ racjê w tym co twierdz¹ i mówi¹.
Czasem fajnie jest mieæ wiadomoæ,
¿e mo¿emy siê myliæ, a inni te¿ maj¹ racjê.
PAC

