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Ka¿dego dnia prze¿ywaj
tylko jeden dzieñ.
William Osler

Nr 38 (456)

Tragedia podesz³ego wieku nie polega
na tym, ¿e siê starzejemy, lecz na tym,
¿e pozostajemy m³odzi.
Oskar Wilde

19 wrzenia 2006 r .

UCZESTNICZKI
FINA£U MISS WORLD
NA MAZURACH

Fotoreporta¿ z tego zadrzenia
zamieszczamy na s. 10-11.

Sesja Rady Powiatu

28 wrzenia 2006 roku (czwartek) godz.
1200 w sali konferencyjnej (pokój nr 4)
Starostwa Powiatowego w Olecku, przy
ul. Kolejowej 32 odbêdzie siê XLV Sesja Rady Powiatu.
Porz¹dek sesji zamieszczamy na s. 3.
27 IX 2006 r. (roda) o godz. 1600
w sali widowiskowej Regionalnego
Orodka Kultury Mazury Garbate
odbêdzie siê

uroczysty koncert z okazji
Jubileuszu 35-lecia
Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I st. im. Ignacego
Jana Paderewskiego
w Olecku

na który serdecznie zapraszamy absolwentów, uczniów, rodziców i wszystkich przyjació³ i sympatyków.
Organizatorzy

Nr 38
(456)

Cena 1,40 z³

Wybrano 3 sporód osiemnastu prac zg³oszonych do konkursu na koncepcjê
pomnika Jana Paw³a II.
prace nie zosta³y nominowane do dalszego etapu, o odbieranie z siedziby Zamawiaj¹cego swoich projektów.
Kontakt: Spo³eczny Komitet BudoZgodnie z dzia³em VI regulaminu kon- wy Pomnika Jana Paw³a II w Olecku Urz¹d
kursu na koncepcjê pomnika Jana Pa- Miejski w Olecku, pok. nr 2, plac Wolw³a II w Olecku wraz z koncepcj¹ zago- noci 3, 19-400 Olecko, tel.087 520 21
spodarowania przestrzeni wokó³ pomni- 68, fax. 087 520 25 58; http:/www.um.
ka komisja konkursowa nominowa³a prace olecko.pl, telefon kontaktowy: Alicja Mieopatrzone nastêpuj¹cym god³em:
szuk - tel.087 520 19 50
481119 ; 060829; 187314
Przypominam, ¿e na og³oszony konSpo³eczny Komitet Budowy Pomni- kurs wp³ynê³o 18 prac. Wszystkim artyka Jana Paw³a II w Olecku do 10 pa- stom dziêkujemy za zainteresowanie nadziernika br. powinien rozstrzygn¹æ kon- szym konkursem.
kurs wskazuj¹c jedn¹ z powy¿szych prac.
Przewodnicz¹cy Komitetu
Uprzejmie prosimy artystów, których
Wac³aw Olszewski

Nominacje

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

KRONIKA
PO¯ARNICZA

PIJANI KIEROWCY

 28 lipca o 13.14 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w
Zatykach.
 25 lipca o 9.57 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach Kukowa po¿ar suchej trawy.
 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.
Informacji udzieli³
starszy kapitan Tomasz Milewski
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V53204)

NAJTANIEJ W MIECIE

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

 29 sierpnia oko³o 16.45 zatrzymano w
Wieliczkach trzydziestodziewiêcioletniego rowerzystê Andrzeja C. Mia³ on
we krwi 2,4 promila alkoholu.
 30 sierpnia oko³o 14.45 zatrzymano w
Gordejkach VW Golfa. Kierowca, trzydziestopiêcioletni Jan S., mia³ we krwi
1,1 promila alkoholu.
 30 sierpnia oko³o 18.35 policjanci zatrzymali w Kowalach Oleckich rowerzystê, czterdziestopiêcioletniego
Krzysztofa I. Mia³ on we krwi 1,8 promila alkoholu.
 31 sierpnia oko³o 11.00 zatrzymano na
ul. Go³adapskiej piêædziesiêciodziewiêcioletniego Roberta P. Kierowa³ on
Daewoo Tico maj¹c we krwi 0,3 promila alkoholu.
 31 sierpnia oko³o 18.20 zatrzymano w
Wieliczkach piêædziesiêciopiêcioletniego
rowerzystê Stanis³awa Z. (mieszkañca
Wieliczek). Zatrzymany mia³ we krwi
2 promile alkoholu.
 11 wrzenia oko³o 9.05 policjanci zatrzymali VW Golfa, którym kierowa³ czterdziestoletni Leszek P. (mieszkaniec gm.
Olecko). Kierowca mia³ we krwi 0,7
promila alkoholu.
 Tego samego dnia oko³o 18.05 zatrzymano Citroena. Kierowca, dwudziestodziewiêcioletni Józef P (mieszkaniec
Suwa³k), mia³ we krwi 0,3 promila alkoholu.
 O 19.15 zatrzymano rowerzystê piêædziesiêciodwuletniego mieszkañca gm.
Kowale Oleckie, Stanis³awa K. Mia³ on
we krwi 1,6 promila alkoholu.
 14 wrzenia oko³o 21.30 policjanci zatrzymali Forda, którym kierowa³ olecczanin trzydziestojednoletni Ryszard
J. Kierowca mia³ we krwi 2 promile alkoholu.

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

(V56703)

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:
 Marian Dawidowicz
 Piotr Klejment
 Krystyna Ko³odziejska
 Leonarda Krupiñska
 Joanna Romañska
 Anna Zieliñska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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

FRANCISZKA
PIETRO£AJA

rodzinie i bliskim
sk³ada redakcja
Tygodnika Oleckiego

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V58801)
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

Sesja Rady Powiatu w Olecku

Porz¹dek Sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski i owiadczenia radnych.
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
8. Prezentacja multimedialna z dzia³alnoci placówek owiatowych prowadzonych przez powiat olecki.
9. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie przyjêcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów
na wyrównanie szans edukacyjnych
uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych z
powiatu oleckiego na rok szkolny 2006/
2007 w ramach realizacji projektu Wspieranie rozwoju edukacyjnego m³odzie-

5% umorzenia

W zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê sp³at¹ rat
po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu zaci¹gniêtej w 2002 roku na modernizacje
sieci cieplnej miasta Burmistrz wyst¹pi³
o czêciowe umorzenie tej po¿yczki.
Wytyczne mówi¹ o mo¿liwoci umorzenia w wysokoci 5%

Panu

Leszkowi
Stypu³kowskiemu

radnemu Rady Miejskiej
w Olecku wyrazy wspó³czucia z powodu mierci

OJCA

sk³ada Burmistrz
i Rada Miejska

¿y wiejskiej z terenu powiatu oleckiego,
b) w sprawie przyjêcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów
na wyrównanie szans edukacyjnych
dla studentów z powiatu oleckiego na
rok akademicki 2006/2007 w ramach realizacji projektu Wspieranie rozwoju
edukacyjnego studentów w powiecie
oleckim wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i
Bud¿etu Pañstwa,
c) w sprawie zaci¹gniêcia kredytu obrotowego,
d) w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki w
Banku Gospodarstwa Krajowego na
prefinansowanie projektu Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku,
e) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na
rok 2006.
10. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
11. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
12. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
13. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Wac³aw Sapieha

Nielegalny alkohol

14 wrzenia policjanci skontrolowali
lokale gastronomiczne na terenie gm.
wiêtajno. Podczas akcji stwierdzono, ¿e
w barze w Sulejkach sprzedawany by³
bimber. Zarekwirowano 5 pó³litrowych
butelek tego nielegalnego trunku.
Natomiast w sklepie w Krzywym
sprzedawca pomimo tego, ¿e nie posiada³ uprawnieñ, sprzedawa³ ró¿nego rodzaju alkohol: wino i wódkê. Policja zatrzyma³a 49 litrów alkoholu. W obydwu
wypadkach w³acicielom lokali grozi kara
grzywny.
Policja zapowiada tego typu dzia³ania na terenie ca³ego powiatu.

Uchwa³¹
Rady Gminy

w poczet dróg gminnych zosta³y zaliczone drogi: przyleg³e do
ulic: Zielona, Go³adapska do tzw. w¹skotorówki, droga na dworcu PKP, droga Rosochackie  Dobki, Lesk
 siedlisko Hermaszewo oraz drogi odchodz¹ce od ul. W¹skiej.

OLECKI TERMINARZ
22 wrzenia
- up³ywa termin zg³oszeñ na II zjazd absolwentów: Zasadniczej Szko³y Metalowo - Budowlanej, Zasadniczej Szko³y
Zawodowej, Zespo³u Szkó³ Zawodowych, Zespo³u szkó³ Technicznych w
Olecku, plac Zamkowy 2 (szczegó³y
na s. 9)
17.00  Gry weselne, film  kino ROK
MG
18.00  Inauguracja Roku Kulturalnego
2006/2007  Galeria Prawdziwej Sztuki
im. Andrzeja Legusa (w programie: wernisa¿ wystawy Tarasa Beniakha (Ukraina) i koncert zespo³u Dautenis
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 ROK
MG
19.00  Wzgórza maj¹ oczy, film  kino
24 wrzenia
10.00  rozgrywki Oleckiej Mini Ligi Dru¿yn Amatorskich w Pi³ce No¿nej jesieñ 2006 w grupie II: BAMBOOCHA
 Rapid Che³chy i Bianconeri  Bu³a i
Spó³a  ma³y stadion
17.00  Gry weselne, film  kino
19.00  Wzgórza maj¹ oczy, film  kino
ROK MG
27 wrzenia
16.00  uroczysty koncert z okazji Jubileuszu 35-lecia Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku - sala widowiskowa Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate
29 wrzenia
Oleckie Biegi Uliczne
17.00  Sexi Pistols, film  kino ROK MG
19.00  16 przecznic, film  kino ROK
MG

FPHU - GRYNIEWICZ Krzysztof Gryniewicz
19-400 Olecko, ul. E³cka 2
tel. (087) 523 94 31; kom. 0601152462
PROFESJONALNY MONTA¯ INSTALACJI DO ZASILANIA SAMOCHODÓW NA GAZ PROPAN-BUTAN.
Homologacje: PL*0020*00/G z dnia 29 grudnia 2000
i PL*0006*00.G z dnia 21 grudnia 2000.
Diagnostyka i regulacje komputerowe elekt. systemów
wtryskowych uk³adów zasilania gazem i benzyn¹

(V58201)

Zapraszam na XLV Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 28 wrzenia
2006 roku (czwartek) godz. 1200 w sali
konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa
Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.

!
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Pose³ Edward Oko w Olecku

W dniu 13 wrzenia Olecko odwiedzi³ pose³ do Parlamentu RP Edward Oko. Po wspólnej modlitwie zebranych z ko³a
LPR wraz z pos³em szanownego gocia przywita³ prezes Zarz¹du Powiatowego Ko³a Ligi Polskich Rodzin w Olecku Józef
Skrocki.
Pose³ Edward Oko omówi³ sytuacjê przedwyborcz¹ w kraju
oraz w samej LPR. Szczegó³owo omówi³ te¿ zmianê ordynacji
wyborczej i skutki, jakie w zwi¹zku z tym wynikaj¹ dla ró¿nych partii i ugrupowañ. Szczegó³owo by³a te¿ omawiana sprawa
lustracji oraz objawy i skutki jakie mo¿e przynieæ zawetowanie ustawy o lustracji przez Prezydenta RP.
Pose³ Oko poruszy³ te¿ sprawê podwy¿ek dla nauczycieli
i personelu medycznego, sprawê prywatyzacji i amnestii maturalnej, któr¹ zarz¹dzi³ minister Roman Giertych, warunki na
jakich zosta³a ona wprowadzona i skutki, jakie za sob¹ poci¹ga, a tak¿e status funkcjonariuszy publicznych w stosunku

Konkurs Przyjaciele Kubusia
Puchatka rozstrzygniêty

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku zawiadamia, ¿e laureatami etapu powiatowego Konkursu Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Olsztynie Przyjaciele Kubusia Puchatka
zostali:
1. Karolina Stankiewicz  Gminna Biblioteka Publiczna
w Kowalach Oleckich
2. Katarzyna Wojnowska  Gminna Biblioteka Publiczna
w Wieliczkach
3. Jakub Jasiñski  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Olecku
4. Karolina Warsewicz  Gminna Biblioteka Publiczna
w Wieliczkach
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom za udzia³ Konkursie

Kanalizacja deszczowa

Na terenie miasta trwa drugi etap budowy kanalizacji deszczowej z separatorami. Zaawansowanie robót na koniec sierpnia wynosi³o 80%. Zamówienie opiewa na kwotê ponad 2 milionów z³otych. Termin ukoñczenia inwestycji to 29 wrzenia b.r.
21 sierpnia zosta³a podpisana z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony rodowiska umowa na sfinansowanie tego zadania
przy pomocy po¿yczki opiewaj¹cej na kwotê ponad 1,6 miliona z³otych.
Wykonawc¹ inwestycji jest Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych.

do nauczycieli.
Wspólnie z Zarz¹dem Ko³a Powiatowego LPR omówiono
warunki i zasady na jakich LPR ma przyst¹piæ do wyborów
samorz¹dowych. Prezes Zarz¹du Ko³a Powiatowego LPR przedstawi³ sytuacjê przedwyborcz¹ w gminach powiatu oleckiego.
Zastanawiano siê, w jakiej formie przyst¹piæ do wyborów  w
koalicji z innym ugrupowaniem, czy te¿ samodzielnie. Ostateczn¹ decyzjê Zarz¹d Ko³a LPR ma podj¹æ w miarê jak bêdzie
uk³adaæ siê sytuacja przedwyborcza.
Póniej by³y pytania do pos³a w ró¿nych sprawach, na
które to w miarê posiadanych wiadomoci odpowiada³.
Po wspólnej modlitwie nast¹pi³o po¿egnanie pos³a.
Biuro poselskie pos³a Edwarda Oko mieci siê przy ul.
Nocznickiego 2, naprzeciwko poczta, na ostatnim piêtrze i jest
czynne jeden dzieñ w tygodniu. Informacja ta jest zamieszczona przy wejciu do budynku oraz na drzwiach biura.
Jan Torebko
UWAGA ABSOLWENCI
- Zasadniczej Szko³y Metalowo - Budowlanej,
- Zasadniczej Szko³y Zawodowej,
- Zespo³u Szkó³ Zawodowych,
- Zespo³u szkó³ Technicznych w Olecku, plac Zamkowy 2

Z okazji 60-lecia szko³y w dniu 6 padziernika
br. odbêdzie siê II Zjazd Absolwentów w/w szkó³

Zapraszamy wszystkich absolwentów na uroczyste obchody
rocznicowe. Zg³oszenia wszystkich chêtnych przyjmujemy do
dnia 22 wrzenia br. na adres: zst(5)zst.olecko.pl oraz telefonicznie do sekretariatu szko³y tel: 0875202253 fax. 0875202254
Planowany porz¹dek II Zjazdu:
l. Msza w. w Kociele Podwy¿szenia Krzy¿a w. - godz.12.00
2.Oficjalne spotkanie - sala sportowa ZST Olecko - godz. 13.30
3. Spotkania Absolwentów w grupach - budynek ZST, godz. 15.00
4. Bal Absolwenta - restauracja ASTRA - godzina 19.00
Dla wszystkich chêtnych zapewniamy noclegi w internacie.
Koszt uczestnictwa (dla osób bior¹cych udzia³ w Balu
Absolwenta)  110.00 z³ od osoby. Wp³at dokonywaæ do 22
wrzenia br. na konto: Bank Spó³dzielczy w Olecku nr 63
9339000600000006 1001 0001 z dopiskiem Rada Rodziców przy
ZST Olecko lub w ksiêgowoci szko³y.
Przeka¿ tê informacje swoim kole¿ankom i kolegom  absolwentom tutejszych szkó³.
ZAPRASZAMY!
Komitet Organizacyjny II Zjazdu Absolwentów
Dyrekcja szko³y
Rada Pedagogiczna i M³odzie¿

#
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miertelny wypadek
W dniu 12 wrzenia mia³ miejsce tragiczny w skutkach wypadek.
Samochód z nie opuszczonym do koñca wysiêgnikiem od koparki wjecha³ pod wiadukt mostu kolejowego na trasie do E³ku,
wskutek czego zadzia³a³ on jak dwignia. Kabina kierowcy z
ogromn¹ si³¹ zosta³a dos³ownie rozbita o sklepienie wiaduktu.
Na miejsce przyby³a stra¿ po¿arna, karetka pogotowia, lecz ju¿
w trakcie dotarcia stra¿aka po drabinie do kabiny stwierdzi³
on, ¿e kierowca pojazdu nie ¿yje. Po uwolnieniu go z kabiny
lekarz potwierdzi³ zgon mê¿czyzny.

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Tel. (087) 520-22-33

TOTALNA PROMOCJA
POSEZONOWA KOSIAREK I WYKASZAREK
- CENY HURTOWE -

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

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

(V53104)

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

(V58501)

(V78534)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

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

(V58301)

LAS I OGRÓD

(V53404)

Fot. Archiwum Komendy PSP Olecko

$
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wietlica wiejska
w Borawskich

wietlica wiejska z boksem gara¿owym na wóz OSP we
wsi Borawskie, gm. Olecko to tytu³ projektu, który otrzyma³
dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2005.
Koszt projektu ogó³em to 332 415, 60 z³ brutto, z czego
wydatki, które podlegaj¹ finansowaniu (tzw. kwalifikowane),
wynios³y 189 248 z³ netto.
Gmina Olecko uzyska³a 80% dofinansowania wydatków
kwalifikowanych, tj. 151 398 z³ netto.
Firma Intrex - wykonawca robót budowlanych, mia³a do
21 sierpnia br. czas na zakoñczenie prac. W minion¹ sobotê
odby³o siê uroczyste otwarcie obiektu.

Fot. Archiwum PSP w Olecku

%
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Trzecia wyprawa wokó³ jeziora
Wycieczka rowerowa Wiewiórcz¹ cie¿k¹

LAS I OGRÓD

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

(V53404)

Wycieczka zachêci³a innych uczestników Warsztatu, do podjêcia nauki jazdy na rowerze. Instruktorzy wraz z kilku
podopiecznymi postanowili urz¹dziæ miniplac manewrowy przy WTZ, aby umo¿liwiæ chêtnym bezpieczny trening rowerowy.
Wiewiórcza cie¿ka jest dla osób
niepe³nosprawnych miejscem sprawdzenia
swoich mo¿liwoci i prze¿ywania satysfakcji z pokonania rowerem ciekawej trasy.
Maria Dzienisiewicz

TOTALNA PROMOCJA
POSEZONOWA
KOSIAREK
I WYKASZAREK
- CENY HURTOWE -

Od trzech lat organizowana jest w Warsztacie Terapii
Zajêciowej w Olecku jesienna wycieczka rowerowa Wiewiórcz¹ cie¿k¹ wokó³ Jeziora Oleckie Wielkie.
14 wrzenia w wyprawie wziê³o udzia³ 16 rowerzystów,
którzy pokonali trasê od drewnianego mostu przy Placu
Zamkowym do pla¿y za Dworkiem Mazurskim. Zatrzymywano siê w trzech punktach widokowych, a d³u¿szy postój by³ przy tzw. Zajedzie.
- Jest tu bardzo ³adnie  oceni³a jedna z uczestniczek.
- Szkoda, ¿e czêciej tu nie przyje¿d¿amy.
Jedn¹ z atrakcji wyprawy by³o ognisko i pieczenie kie³basek, a czworo uczestników wybra³o siê na krótkie grzybobranie do sosnowego lasu w pobli¿u k¹pieliska.

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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Pamiêæ tamtych dni (2)

Tekst i fot. Jan Torebko

W³anie dlatego swoje stare koci 
pozwólcie, ¿e powiem od razu od siebie
 wlokê tutaj ka¿dego roku, dopóki bêdê
¿y³a, aby oddaæ ho³d tym wszystkim najskromniejszym, którzy jak mogli tak wspierali dzia³ania partyzanckie. Bez ich pomocy nie prze¿ylibymy absolutnie, dlatego
jestem pe³na czci dla wszystkich mieszkañców Ziemi Grajewskiej, bo gdzie siê
nie znalaz³am, tam wszêdzie mog³am byæ
pewna, ¿e kto da mi wody, kiedy sz³am
zmêczona i spragniona, ¿e kto pozwoli
mi schowaæ siê na strychu b¹d na wyszkach w stodole gdy by³o niebezpiecznie i w ten sposób ca³a Ziemia Grajewska by³a dla ca³ego oddzia³u partyzanckiego tym, co nazywamy otulin¹ nie len¹, lecz spo³eczn¹  ludzk¹. Za to, póki
¿yjê, bêdê zawsze mówi³a Bóg zap³aæ,
a organizatorom tej dzisiejszej uroczystoci dziêkujê serdecznie za to, ¿e zadaj¹ sobie tak wielki trud. Nawet my, ze
rodowiska Mcis³aw w Warszawie nie
dalibymy rady wszystkiego zrobiæ, w³¹cznie z dojazdem tutaj, ale dziêki sprawnoci pana in¿yniera Grudziñskiego i wspó³pracy z miejscowymi w³adzami sta³o siê
to mo¿liwe, wiêc Bóg zap³aæ za to. Tak
samo jak widzê tych, którzy podczas tej
bitwy byli tutaj, dzisiaj ani oni mnie, ani
ja ich na ulicy bymy nie poznali, bo
wiadomo, ¿ycie ma swoje prawa.
Chcê natomiast powiedzieæ, ¿e bardzo wa¿n¹ rolê w przygotowaniach odgrywa³y kobiety zrzeszone w WSK, czyli
Wojskowej S³u¿bie Kobiet. Ja z takimi
kobietami nurzaj¹c siê tutaj, w tych bagnach i zas³u¿y³am na miano panny w
lakierkach, no bo jak torf oblepi³ nogi i
zasch³o to wygl¹da³o to jak lakierki, a
nie by³o komu mi buty kupiæ, to chodzi³am na bosaka i w czym siê da. Te ko-

prof. Stanis³awa Kuber.

biety, dotychczas nie
uhonorowane jak¹
publikacj¹, to by³y niez³omne Matki Polki,
dziewczyny Polki,
narzeczone Polki.
By³am wiadkiem rozstawania siê, kiedy szli
na Grzêdy m³odzi ch³opcy. Wtedy te dziewczyny, czekaj¹ce na lub,
zacina³y siê, p³aka³y, trzêStanis³aw Winiowski  uczestnik walk.
s³y siê, ale ich nie powstrzymywa³y. Tak zrolaz³am, w takim trójk¹cie, gdzie mogli nas
dzi³ siê ten czyn. Ja chcê powiedzieæ, ¿e wygnieæ ca³kowicie. Podbieg³ do mnie
akcjê Burza i niemieckie przygotowa- komendant si³ NZS, które siê do nas
nia do zniszczenia pu³ku prze¿ywa³am pod przy³¹czy³y i zapyta³: Pani komendanttwierdz¹ Osowiec, bo tam szukalimy spo- ko  Pani gdzie?  ju¿ nie oficjalnie, ale

W tym miejscu sta³a gajówka,
przy której mjr Henryk Dobrzañski
rozwi¹za³ oddzia³ WP i jako Hubal podj¹³ walkê partyzanck¹.
sobu, ¿eby w razie za³amania siê ca³ej
naszej akcji mieæ jakie schronienie.
Opis bitwy to uczestnicy tej uroczystoci pamiêtaj¹  dawa³ go zawsze obecny
tutaj Sta Winiewski. Przepraszam, ¿e
tak nazwê po swojsku jednego z naszych
najm³odszych ¿o³nierzy. Ja tylko dodam
od siebie, ¿e wówczas, kiedy okaza³o siê,
¿e nie ma absolutnie mo¿liwoci wstrzymaæ tego straszliwego natarcia, a nam
skoñczy³a siê amunicja, szukalimy sposobu na rozwi¹zanie sytuacji. Nie by³o
¿adnego rozwi¹zania, nie by³o wyjcia.
W tej sytuacji ludzie wykazali tyle bohaterstwa, najprostsi ludzie, ludzie z wykszta³ceniem, jeden obok drugiego bili
siê do ostatka, a potem musieli przyj¹æ
do wiadomoci, ¿e nie ma ci¹gu dalszego. Wtedy w³anie powsta³a ta sytuacja,
zw³aszcza kiedy zosta³ zabity nasz dowódca, ¿e trzeba by³o zdecydowaæ co
zrobiæ z t¹ mas¹ ludzi, która tam siê zna-

jako osoba, co ja zrobiê. Popatrzy³am i
zda³am sobie sprawê, ¿e przynajmniej
po³owa tych ¿o³nierzy pochodzi z terenów wy¿szych, suchych i po prostu nie
umiej¹ p³ywaæ. A szczególnie do serca
bra³am sytuacjê pi¹tej kompanii, poniewa¿ by³a mi terenowo najbli¿sza, i jak
zobaczy³am, ¿ oni krêc¹ siê, no bo ka¿dy musia³ decydowaæ sam za siebie,
musia³ okreliæ siê, to zdecydowa³am siê
iæ z nimi. No i id¹c z t¹ pi¹tk¹ zdecydowa³am siê szukaæ ratunku daj¹c nura przez
Biebrzê, gdzie trzeba by³o uzgodniæ przejcie na drug¹ stronê frontu, nie wiedz¹c
co tam bêdzie dalej. Wybieralimy tak¹
drogê, poniewa¿ wydawa³a siê jedyna
dla uratowania wiêkszej iloci ludzi. Ci,
którzy znali te tereny bardzo dobrze,
namawiali mnie na inne wyjcie. Jeden
powiedzia³: niech pani idzie ze mn¹, ja
tutaj jestem z grup¹, mam dla pani tak¹
kryjówkê, ¿e i za 5 lat pani nie znajd¹. A
ja mu wtedy odpowiedzia³am, jak to baba,
przekornie, ¿e tyle tu ju¿ tych kryjówek
le¿y na polu, dajmy spokój. I posz³am
wtedy swoj¹ drog¹. czterdzieci parê osób
sobie znanymi dró¿kami i cie¿ynami
przekrada³o siê na umówione miejsce koncentracji. wiêtej pamiêci Kajetan Barszczewski, pseudonim ¯ak powiedzia³
wtedy: A nie damy siê i zaczêlimy
szukaæ przejcia. On zna³ wszystkie przejcia i poszed³ szukaæ przeprawy dla mnie
i reszty oddzia³u. To tyle, co chcia³am
powiedzieæ zgromadzonym, ¿eby mniej
wiêcej przekazaæ atmosferê tego, co siê
tutaj wówczas dzia³o i co by³o zwieñczeniem wysi³ku ca³ej Ziemi Grajewskiej,
rezultatem powiêcenia wszystkich uczestników tej bitwy. Niechaj im ziemia lekk¹
bêdzie. Bóg zap³aæ.
Nastêpnie przemawia³ pan Stanis³aw

'
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Winiewski  uczestnik tamtych walk.
Stwierdzi³, ¿e z tamtych ludzi do tej pory
pozosta³o tylko 11 osób. Omówi³ szczegó³owo przebieg walk i sytuacjê, która
ci¹gle siê zmienia³a. Opowiedzia³ miêdzy
innymi o przejciu przez zaminowan¹ liniê frontu, gdzie na minach zginê³o wielu partyzantów. Po przejciu linii frontu
zostali przyjêci przez Rosjan, co wczeniej uzgodni³a pani profesor Stanis³awa Kuber, wówczas uczestniczka tych
walk. Wraz z partyzantami liniê frontu
przekroczy³ radziecki desant Korobieñ
5 (S³owik 5). Rosjanie pozwolili przejæ

liniê frontu i we wsi Leszczany 10 wrzenia rozbroili partyzantów i czêæ zosta³a wcielona do wojska w Bia³ymstoku.
Podczas uroczystoci w Grzêdach bra³o
udzia³ piêciu ¿yj¹cych by³ych partyzantów: Franciszek Duba, Modrak, Szerakowski, Stanis³aw Winiewski i prof. Stanis³awa Kuber, odznaczona orderem Virtuti
Militari.
Póniej by³o omówienie niedoli, jaka
spotka³a by³ych partyzantów po wojnie.
Byli oni represjonowani i wywo¿eni do
³agrów w ZSRR. By³¹ wywieziona te¿ pani
kapitan Stanis³awa Kuber.
Po kolejnych przemówieniach notabli i przedstawicieli
ró¿nych organizacji nast¹pi³
apel poleg³ych, oddano salwê honorow¹, a na zakoñczenie z³o¿ono wieñce pod pomnikiem na Grzêdach upamiêtniaj¹cym walkê i ludzi walki
o wolnoæ Ojczyzny. Póniej
odpiewano rotê.
Gdy po uroczystociach
zapyta³em pani¹ profesor Kuber o teraniejsz¹ ocenê tamtych wydarzeñ, odpar³a: Wie
pan, jestem szczêliwa, ¿e jest
tutaj tyle m³odzie¿y, ¿e uczy
By³a szko³a. Podczas wojny mieci³ siê tu
siê historii, ale nie czyni¹ tego
posterunek ¿andarmerii niemieckiej.
mas-media, a jeli ju¿, to tyl-

Jeden z krzy¿y upamiêtniaj¹cy
tragiczne dzieje Ziemi Grajewskiej na
terenie Czerwonego Bagna.
ko w stopniu znikomym. Natomiast gdy
w³¹czy siê telewizor, obojêtnie na jakim
programie, to ogl¹da siê to, czego byæ
nie powinno, bo obra¿a to uczucia katolika i cz³owieka, a na pewno nie powinny ogl¹daæ tego dzieci.
Po uroczystociach gocie i uczestnicy zostali poczêstowani wojskow¹ grochówk¹.
Jan Torebko

Uwaga! w pierwszej czêci Pamiêci tamtych dni w tekcie zamiast prawid³owego nazwiska Wies³awa Bronakowskiego
napisano Wies³awa Bronakowicza. Nazwisko umieszczone pod zdjêciem jest prawid³owe. Zainteresowanych za chochlika
przepraszamy.

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-

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.
(L5803)
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (4a)

Z podró¿y po Argentynie, Urugwaju, Paragwaju,
Brazylii  Andrzej Malinowski.
Ku lepszemu wiatu
Po niadaniu pojecha³em autobusem
podmiejskim do najbardziej eleganckiej
dzielnicy Buenos Aires, Recoleta. Ale
có¿ to za bogactwo  ulice jak w ca³ej
stolicy zat³oczone i psie kupy na chodnikach. W tak¹ jedn¹ kupê wdepn¹³em i
nie mog³em siê jej pozbyæ z buta, poniewa¿ nigdzie doko³a nie by³o trawy, ¿eby
go o ni¹ wytrzeæ. Czy tym ma siê wyra¿aæ elegancja?!
Bardzo popularny jest tutaj zawód
wyprowadzacza psów. Widzia³em na
w³asne oczy, jak m³ody cz³owiek objuczony gromad¹ ró¿nej maci czworonogów ci¹gn¹³ je za sob¹, trzymaj¹c w rêce
kilkanacie smyczy. Przypomnia³em sobie wówczas polsk¹ komediê pt. Poszukiwany, poszukiwana, w której Marysia wyprowadza³a jakie wy¿³y i niele
sobie z nimi radzi³a. Umiechn¹³em siê
sam do siebie, ale kiedy przypomnia³em,
¿e chodzê z psi¹ kup¹ od razu spowa¿nia³em.

Recoleta s³ynie jednak z... cmentarza
 Cementerio de la Recoleta. Cmentarz
za wysokimi murami wygl¹da jak miniaturowe miasteczko, z przepiêknymi
grobowcami i sarkofagami. Chowa siê
na nim argentyñsk¹ elitê. Le¿y tutaj tak¿e
Izabela Walewska, córka Aleksandra
Walewskiego, ministra spraw zagranicznych w rz¹dzie Napoleona III. Oprócz
innych polskich nazwisk znajduje siê
tu grób Evy Perón, ¿ony Juana Peróna, prezydenta Argentyny (1946-1955),
rz¹dy którego naznaczone by³y faszyzmem. Kupi³em mapkê cmentarza, wiêc
bez problemu odnalaz³em miejsce jej spoczynku.
Eva Perón urodzi³a siê w 1919 roku
w ma³ej argentyñskiej wiosce. W 1935 r.
wyjecha³a do Buenos Aires celem zdobycia s³awy. Poci¹ga³ j¹ wiat artystów.
Pragnê³a, aby jej nazwisko pojawia³o siê
w radiu, kinie albo teatrze. Ale przez d³ugi
czas s³awa omija³a j¹ wielkim ³ukiem. W
koñcu przysz³a. Pozna³a wtedy genera³a
Juana Peróna. W
wyniku zwi¹zku z Perónem, Eva zaczê³a aktywnie uczestniczyæ w
¿yciu publicznym, realizuj¹c program
propaguj¹cy osobê jej
kochanka. Szczególnie
dba³a o to, aby swoim s³uchaczom w radiu przybli¿yæ i jak
najlepiej zaprezentowaæ jego obraz oraz
program reform Ku
lepszemu wiatu. Ale
fakt, i¿ by³a tak bardzo udzielaj¹c¹ siê w
¿yciu politycznym
kobiet¹ irytowa³a wojskowych i Perón zosta³ usuniêty ze swego stanowiska w Ministerstwie Pracy i
uwiêziony na wyspie
Martina Garci. 17 padziernika 1945 r. Eva
zorganizowa³a pochód
maj¹cy na celu zwolZat³oczone ulice Buenos Aires

Cmentarz jak miasteczko.
niæ Peróna z aresztu. Uda³o siê. Po piêciu dniach od jego uwolnienia Eva legalnie zosta³a jego ¿on¹ i wspiera³a go
w kampanii prezydenckiej. W lutym 1946
roku Juan Perón wygra³ wybory prezydenckie w Argentynie. Od tego czasu
Eva sta³a siê pani¹ prezydentow¹, a nie
zwyk³¹ kochank¹. Po podró¿y z Europy
stanê³a na czele fundacji im. Evy Perón.
Eva czu³a jednak, ¿e ucieka jej ¿ycie.
Bezustannie pracowa³a, aby polepszyæ
warunki pracy Argentyñczyków. Przez
swój bardzo indywidualny styl bycia, nie
zawsze przez wszystkich akceptowany,
by³a wci¹¿ krytykowana z powodu swoich wybryków, swojej prostoty, braku
og³ady w stosunkach z osobami z wy¿szych sfer i braku wykszta³cenia. Wstawia³a siê w walce z przyznaniem przyzwoitego mieszkania wszystkim pracownikom. Stara³a siê tak¿e, aby ka¿de dziecko
zobaczy³o chocia¿ raz w ¿yciu morze, mia³o
chocia¿ jedn¹ zabawkê. Osi¹gnê³a wiêcej ni¿ wszystkie kobiety w polityce od
piêædziesiêciu lat. Wywalczy³a podpisanie
ustawy, na mocy której ka¿da kobieta w
Argentynie mia³a prawo do g³osu.
Powoli jej si³a i duch przedsiêbiorczoci zaczyna³ zanikaæ. W latach 19501952, chocia¿ wiedzia³a o swojej ciê¿kiej
chorobie (mia³a raka macicy), nie zgadza³a siê na leczenie ani na zaakceptowanie rzeczywistoci, a kiedy ju¿ pogodzi³a siê z losem, by³o zbyt póno, aby
j¹ uratowaæ. Jej determinacja by³a jednak wielka i kiedy nadesz³y drugie wybory prezydenckie, Eva dzielnie wspiera³a swojego mê¿a, jednoczenie dbaj¹c
o interesy ludu. Po wyborze Peróna na
drug¹ kadencjê, jedzi³a wraz z nim po
ulicach miast, dziêkuj¹c za zaufanie jakim ludzie go obdarzyli. By³y to ju¿ niestety ostatnie dni z jej ¿ycia.

C.d.n.
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Ekologicznie
w nowy rok szkolny

Tradycj¹ Zespo³u Szkó³ w Judzikach staj¹ siê dzia³ania ekologiczne, zw³aszcza ¿e szko³a po³o¿ona jest w piêknym miejscu,
doko³a lasy, ³¹ki, stawy i jeziora. Z drugiej strony wiadomoæ
ekologiczna wród m³odzie¿y jest wysoka. Zainteresowanie przyrod¹
i jej ochron¹ oraz rodowiskiem naturalnym przejawiaj¹ ju¿ najm³odsi uczniowie.
Gimnazjalici ochoczo uczêszczaj¹ na zajêcia klubu geograficznego. W miniony wtorek wyruszyli do lasu w Bialskich
Polach, by nauczyæ siê rozpoznawania grzybów. Doskona³ym
kluczem do rozpoznawania gatunków okaza³ siê atlas grzybów
oraz tablice pogl¹dowe zamieszczone w miesiêczniku Przyroda
Polska. Cz³onkowie klubu fotografowali gatunki jadalne i niejadalne. W póniejszym czasie stworz¹ prezentacjê multimedialn¹ na ten temat. Bêdzie to kolejna okazja, by zaprezentowaæ i
poznaæ elementy rodowiska geograficznego najbli¿szej okolicy.
Okaza³o siê, ¿e uczniowie znaj¹ tylko kilka gatunków pospolitych grzybów. Omijaj¹ te, które s¹ jadalne, ale wcze-niej
nie by³y zbierane przez ich rodziców i ich samych. Bez problemu za to wskazuj¹ grzyby truj¹ce, jak chocia¿by muchomora
czerwonego, cytrynowego, kolczaka, olszówkê czy go³¹bka wymiotnego. Po udzieleniu kilku wskazówek i rad uczniowie sami

Cz³onkowie klubu geograficznego na zajêciach w lesie.
udali siê na poszukiwanie grzybów i w przeci¹gu krótkiego czasu nazbierali ich bardzo du¿o.
W Polsce jest oko³o 200 gatunków grzybów truj¹cych,
ale zatrucia wywo³ane s¹ tylko przez 35 gatunków. Najczêstsze
i najciê¿sze zatrucia powoduje muchomor sromotnikowy (90%
wszystkich miertelnych zatruæ), a wiosn¹ piestrzenica kasztanowata. Zatruæ siê mo¿na tak¿e grzybami jadalnymi, które by³y
niew³aciwie przechowywane w workach foliowych lub które
zosta³y ska¿one przez opryskiwanie.
W rodowisku lenym grzyby pe³ni¹ niezwykle wa¿n¹ rolê.
Polega ona przede wszystkim na rozk³adaniu resztek organicznych.
***
Wszyscy uczniowie i nauczyciele wziêli udzia³ w kampanii
Sprz¹tanie wiata  Polska 2006 (15-17.09.2006r.). Zebrali 90
kg mieci. W przewa¿aj¹cej wiêkszoci by³y to butelki plastikowe, opakowania foliowe, karton i papier. Zosta³ uprz¹tniêty teren przydro¿ny w dwóch wsiach: Judziki i Lenarty.
Z roku na rok uczniowie zbieraj¹ coraz mniej mieci. To
dobry znak i potwierdzenie, ¿e miejscowa spo³ecznoæ rozumie

Sprz¹tanie wiata.
potrzebê dba³oci o czyste rodowisko, a odpady sk³adowane
s¹ w odpowiednich miejscach.
Tematem tegorocznej akcji jest selektywna zbiórka odpadów  jej wprowadzenie w naszych domach, miejscach pracy, gminach...
Podstawow¹ zasad¹ dotycz¹c¹ wszystkich segregowanych przez nas opakowañ jest  zgniatanie! Dziêki temu zmniejszamy ich objêtoæ i wiêcej siê ich zmieci w pojemniku!
***
W sobotê uczniowie klasy IV i V uczestniczyli w wycieczce rowerowej do Danieli k/Kowali Oleckich, w ramach aktywnych form turystyki (czwarta godzina wychowania fizycznego). Wycieczki takie szko³a organizuje od dwóch lat, korzystaj¹c z dobrze opracowanych map Szlaki turystyczne Ziemi Oleckiej
autorstwa Zbigniewa Sienkiewicza i Stefana Czajkowskiego.
Dzieci przeje¿d¿a³y przez Monety i Gorczyce, poznaj¹c jednoczenie te miejscowoci pod wzglêdem historycznym, ekonomicznym i przyrodniczym. Podziwia³y równie¿ piêkno Gór
Lakielskich.
Wycieczki rowerowe przybli¿aj¹ uczniom wiadomoci o
regionie zamieszkania. Uczniowie poznaj¹ walory turystyczne
regionu i doskonal¹ jazdê rowerem.
Szko³a w Judzikach chêtnie nawi¹¿e wspó³pracê z innymi
szko³ami w celu promocji dzia³añ ekologicznych.
Andrzej Malinowski

Wyprawa rowerowa. Postój w Monetach.



Tygodnik Olecki nr 38 (456)

(V58701)

* glazura, kominki, terakota, tel. 0-606-993-688

K21804

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
(K18410)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

KOMINKI

* GUSIEW  codzienna linia regularna, tel. 0-504-065-770 V45010
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V51107
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V50707
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V45210
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V50808
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K18710
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V45710
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V45310
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K436
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V57602

* ksiêgowe us³ugi, tel. 0-87-520-31-70
L4015
* LONDYN  dostarczê paczki, tel. 0-501-720-701
L4810
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V47009
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.
V46809

k2okna@vp.pl

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

(V34217)

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V56903

(V58401)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K23106
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
V58209
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
P202
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3118
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V52007
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-42-42 K24601
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6201
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V51207
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. 0-87-520-22-07 V18827
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V56803
* cyklinowanie, szlifowanie parkietów, pod³ug, TANIO, tel.
0-508-216-250
V57103
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V57502
* DEMBUS przewozy turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-504065-770
V44910
* Dewocjonalia, ulica Winiowa,
V45510
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V47309

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

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V52505
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K23202
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K19009
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V53504)
* rosyjski, korepetycje, matury, TANIO!, tel. 0-503-681-910 K23702
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V51007
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L4909
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5307
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3817
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V46909
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K19309
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V52108
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V46010
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2535
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K336
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2236
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3218
* transport, tel. 0-508-192-094
V46020
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K22903
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
V73441
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V50907)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(V45110)

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

(V50108)

gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

(V53924)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V53904
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

* mieszkania nowe, jedno i dwupokojowe, tel. 0-604-456-732,
0-87-520-21-60 do 15.00
K23302
* NOBILES farby, aleje Lipowe, tel. 0-87-520-22-84
V47109

(V53304)

US£UGI

* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V47208
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2339

!
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Tel. 0-601-094-364

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

Olecko, Aleje Lipowe 3
cie
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OG£OSZENIA DROBNE

SPRZEDAM
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4010
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V57502
* domek wolnostoj¹cy, 85 m.kw. w pobli¿u Olecka, tel. 0-87520-40-82, 0-87-520-11-12
K24002
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K22802
* glazura Opoczno Bez 20x25  17,95 z³/m.kw., tel. 0-87-52022-33
L5102
* gospodarstwo rolne, Olecko Ma³e, tel. 0-87-521-43-85 K24402
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L5508
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L5604
* lokal + magiel, tel. 0-606-756-380
L6002
* mieszkania nowe jedno i dwupokojowe, tel. 0-87-520-21-60
do 15.00, tel. 0-604-456-732
K23302
* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V53914
* pomieszczenia na zak³ad produkcyjny 400 m.kw., tel.
0-610-152-460
V55003
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15709
* Seat Toledo, 1997, 1,6B, klima. manual., nie sprowadzany,
10.000 z³otych do negocjacji, tel. 0-667-997-698
L6101
* siedlisko Zajdy, ko³o Olecka, cztery jeziora w okolicy, 295.000
z³otych, tel. 0-502-383-541
K22503
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3017
WYNAJEM
* do wynajêcia budynek restauracyjno-us³ugowy wraz z wyposa¿eniem Elipsa, Letnia 15, tel. 0-508-375-180 V58901
* lokal biurowy do wynajêcia w centrum, tel. 0-601-152-460 V55006
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3619
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5208
* poszukujê mieszkania ok. 40 m.kw., tel. 0-87-521-43-85 K24302
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5307
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3516

9

padziernik

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

Codziennie w godz. 800-1800

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V55103)

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

(V57003)

INNE
* oddam szeæ miesiêcznych szczeniaków, tel. 0-602-410-350,
0-87-520-04-45
K24502
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4512
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
K23402
* domek, tel. 0-606-756-380
L5902
* mieszkanie 2 pokoje z kuchni¹ w Olecku do II piêtra, tel.
0-87-520-31-40
K24102
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
P02
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L4710
* Firma TRANSYACHT zatrudni kierowców samochodów
ciê¿arowych, E³cka 2, tel. (087) 523-04-70.

L

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

GRÜNLAND

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

(V58601)

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V53004)

(V48508)

WYWÓZ MIECI

"
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Do 29 wrzenia 2006r. zosta³ wyd³u¿ony termin sk³adania wniosków w programie Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych pn. Program ograniczania skutków niepe³nosprawnoci.

Ograniczanie skutków niepe³nosprawnoci
Powy¿szy program zak³ada dofinansowanie ze rodków PFRON projektów
ograniczania skutków niepe³nosprawnoci
osób o ró¿nych przyczynach niepe³nosprawnoci, których g³ównym celem
bêdzie szybki powrót do aktywnoci
zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych oraz przyspieszenie ich procesu adaptacyjnego.
Adresatami programu s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego lub stowarzyszenia
i fundacje dzia³aj¹ce na rzecz osób niepe³nosprawnych (co najmniej od 5 lat),
którzy dysponuj¹ profesjonaln¹ kadr¹ do
wykonania powierzonych zadañ i identyfikuj¹ oraz szybko reaguj¹ na potrzeby osób niepe³nosprawnych.
Do kwalifikuj¹cych siê do dofinansowania ze rodków PFRON nale¿¹ nastêpuj¹ce kategorie wydatków i kosztów:
1) wydatki na zakup urz¹dzeñ pomocni-

czych i sprzêtu rehabilitacyjnego jak
te¿ czêci zamiennych do ich konserwacji oraz koniecznych napraw i serwisu, w przypadku, gdy urz¹dzenia te
i sprzêt s¹ niezbêdne do prawid³owej
realizacji zadania,
2) wydatki na przystosowanie pomieszczeñ magazynowych i biurowych do
dzia³alnoci objêtej dofinansowaniem
w ramach programu, poprzez ich przystosowanie do obs³ugi osób niepe³nosprawnych,
3) wydatki na zakup materia³ów oraz niezbêdnego wyposa¿enia biurowego i
warsztatowego,
4) wydatki na zakup i eksploatacjê pojazdu dostawczego na potrzeby realizacji zadania,
5) koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeñ magazynowych i biurowych (wraz
z mediami) w czêci zaanga¿owanej do

Dodatkowe rodki z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
W roku bie¿¹cym Powiat Olecki otrzyma³ dodatkowe rodki na realizacjê projektów w ramach realizowanych programów PFRON  ogó³em w kwocie
568.176,72 z³.
Ze rodków otrzymanych na realizacjê Programu wyrównywania ró¿nic miedzy regionami czêciowo sfinansowana zostanie realizacja projektu:
1) pn.  Likwidacjê barier architektonicznych w Samodzielnym Publicznym
Zespole Zak³adów Opieki D³ugoterminowej
w Jakach k/Olecka. W ramach tego
projektu zostanie wymieniona posadzka
na antypolizgow¹, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wykonana instalacja przyzywowa, zamontowane zostan¹ urz¹dzenia sanitarne oraz oporêczowanie sanitariatów z dostosowaniem do
potrzeb osób niepe³nosprawnych ruchowo. Wartoæ realizacji ca³ego projektu
wyniesie  181.666,60z³, z tego dofinansowanie ze rodków PFRON  136.249,95z³
(75%wartoci projektu), przy wk³adzie
w³asnym powiatu  45.416,65z³ (25%
wartoci projektu).
Z pozosta³ych rodków PFRON z tego¿ programu powiat dofinansowa³, zgodnie z procedur¹ programu, nastêpuj¹ce
projekty:
1. Dla Gminy Olecko projekt pn. Likwidacja barier transportowych  samochód osobowy mikrobus (8+1) z przy-

stosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, którego ogólny koszt
wynosi 120.000,00z³.
Dofinansowanie z PFRON stanowi 75%
wartoci projektu, czyli kwotê  90.000,00z³,
przy wk³adzie w³asnym Gminy stanowi¹cym 30.000,00z³.
2. Dla Gminy Olecko projekt pn. Likwidacja barier transportowych  samochód osobowy autobus (19+1) z przystosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, którego ogólny koszt
wynosi 230.000,00z³.
Dofinansowanie ze rodków PFRON
stanowi 75% wartoci projektu 
172.500,00z³ przy wk³adzie w³asnym Gminy
stanowi¹cym 57.500,00z³.

Od poniedzia³ku do pi¹tku
mo¿na kupowaæ atrakcyjne
wyroby wykonane przez
uczestników WTZ. Zapraszamy do Warsztatu, przy
ul. Kopernika 6 w Olecku,
od 8.00 do 15.00.

realizacji zadania,
6) koszty us³ug pocztowych i telekomunikacyjnych, zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ objêt¹ dofinansowaniem w ramach
programu,
7) koszty wynagrodzenia zasadniczego
wraz z obowi¹zkowymi sk³adkami na
ubezpieczenie spo³eczne personelu realizuj¹cego zadanie,
8) koszty z tytu³u krajowych podró¿y s³u¿bowych personelu realizuj¹cego zadanie,
9) koszty szkolenia beneficjentów pomocy
i ich opiekunów,
10) koszty szkolenia personelu,
11) koszty pracy wolontariuszy zaanga¿owanych w realizacjê zadania.
Szczegó³ow¹ specyfikacjê kosztów
kwalifikowanych oraz zasad ich uznawania
przez PFRON okrelaj¹ procedury realizacji programu.
Szczegó³owe informacje uzyskacie Pañstwo w Warmiñsko  Mazurskim Oddziale
PFRON (tel. 089 534-91-51), procedury
realizacji programu oraz druki wniosków
dostêpne s¹ na stronie www.pfron.org.pl
Sporz¹dzi³a:
Halina E. Kasicka
Pozyskane rodki dla Powiatu z programu pn. Edukacja  program pomocy w dostêpie do nauki dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych przeznaczone zosta³y na realizacjê projektu pn.:
1. Wyposa¿enie infrastruktury socjalno  bytowej na terenie internatu
Orodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci G³uchych w Olecku. Wartoæ
realizacji ca³ego projektu to kwota 
188.251,97z³, z tego dofinansowanie ze
rodków PFRON  169.426,77z³ (90%
wartoci projektu), przy wk³adzie w³asnym
powiatu 18.825,20z³ (10% wartoci projektu).
Z pozyskanych rodków zosta³y zakupione do internatu: szafki, szafy, krzes³a,
sto³y szkolne wietlicowe, poduszki,
ko³dry, koce, ³ó¿ka, biurka, wieszaki, firany, karnisze.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka

#
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Kalendarz imion

24 wrzenia 
23 padziernika
Pod znakiem
Wagi rodz¹ siê ludzie mili, sympatyczni, ³adni, intuicyjnie
d¹¿¹cy do harmonii wewnêtrznej, spokojni , weseli i zgodni. Maj¹ du¿e wyczucie prawa, uczciwoci, sprawiedliwoci.
Cechuje ich tak¿e sk³onnoæ do rzetelnych kompromisów. Lubi¹ taniec, muzykê i ceni¹ dobry gust. W ¿yciu codziennym chcieliby wszystkim, w miarê
mo¿liwoci, dogodziæ.
Szczêcie zwykle w ¿yciu im sprzyja,
a ma³¿eñstwa zawierane przez ludzi spod
tego znaku prawie zawsze s¹ szczêliwe.
Urodzeni pod znakiem Wagi czêsto
odznaczaj¹ siê zdolnociami artystycznymi i krasomówczymi. Dlatego te¿ niegdy doradzano im zawód prawnika,
nauczyciela, aktora czy literata.

Joachima, Jonasza, Maurycego, Prosimira,
Tomasza, Tymona
23 wrzenia
Berty, Boguchwa³y, Liny, Marty, Minodory, Poli, Tekli
Andrzeja, Boguchwa³a, Bogus³awa, Liberata, Liberta, Lina, Linusa, Liwiusza,
Minodora
24 wrzenia
Dory, Gerdy, Marii, Maryny, Teodory,
Tomi³y, Teomiry
Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira,
Roberta, Ruperta, Teodora, Tomi³a, Tomira, Uniegosta
25 wrzenia
Aurelii, Aury, Kleopatry, W³adys³awy
Aurelego, Franciszka, Gaspara, Kamila,
Kleofasa, £adys³awa, Rufusa, wiêtope³ka,
W³adys³awa, Wodzis³awa

Adam
Siemieñczyk

AFORYZMY
Nie uczy³ siê. Jeli jest geniuszem, to
i tak to kiedy siê wyda. Jeli nie, to,
po co?
By³a urocza. Dopiero potem okaza³o siê,
¿e pod rajstopami ma kalesony.
Siêgn¹³ idea³ów - upad³ tak nisko jak one.
M³odoæ to pojêcie wzglêdne. Staroæ bezwzglêdne.
Wodolejstwo gasi ¿ar myli.
Wêdkowanie polubi³bym tylko pod jednym warunkiem  gdyby w wodzie by³
podobny t³ok jak na brzegu.

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

(K22403)

19 wrzenia
Alfonsyny, Konstancji, Leopoldy, Paloy, Soni, Sydonii
Alfonsa, Januarego, Konstantego, Leopolda, Sydoniusza, Teodora, Wiêcemira
20 wrzenia
Dionizy, Euzebii, Faustyny, Filipiny,
Renaty
Dionizego, Eustachego, Fausta, Faustyna,
Filipa, Franciszka, Maurycego, Mi³owuja,Ostapa
21 wrzenia
Bo¿ydary, Darii, Ifigenii, Miros³wy, Miry,
Oty
Aleksandra, Bo¿es³awa, Bo¿ydara, Hipolita, Janusza, Jonasza, Laurentego,
Mateusza, Wawrzyñca
22 wrzenia
Barbary, Joachimy, Maury, Maurycji,
Milany

Przys³owia
i powiedzenia

 Jeli na w. Mateusz (21 wrzenia)
pogoda, to ona jeszcze cztery tygodnie trwaæ bêdzie.
 w. Mateusz (21 wrzenia) daje ch³odu, i raz ostatni podbiera miodu.
 Po w. Mateusz (21 wrzenia) chucha, kto sobie nie sprawi³ ko¿ucha.
 Po w. Mateuszu (21 wrzenia) nie
chod bracie w kapeluszu.
 w. Mateusz (21 wrzenia) chmiel z
tyczek odziera i te¿ miód z ulów podbiera.
 Na w. Mateusza (21 wrzenia) dostanie kapusta kapelusza.
 Gdy wrzesieñ bez deszczów bêdzie,
w zimie wiatrów pe³no wszêdzie.
 Niech ciê nawet na Tomasza (22 wrzenia) twój siew ¿yta nie odstrasza.
 Babie lato: w dzieñ ciep³o, w nocy
zimno za to.
 Chodzi wrzesieñ po rosie, zbiera grzyby
we wrzosie.
 Kiedy wrzesieñ przyniós³ jesieñ, to i
zbo¿a m³óc¹; jedni sobie tr¹ na ¿arnach, drudzy na targ w³ócz¹.
 Gdy jesieñ zamglona, zima zanie¿ona.
 Kto pracowa³ w lecie, temu powie wrzesieñ  ciesz siê gospodarzu, t³usta
bêdzie jesieñ.
 Skoro wrzesieñ, to ju¿ jesieñ, ale jab³ek pe³na kieszeñ.

Nasz przepis
Suflet winiowy

1/2 kg wini, otarta skórka z cytryny, sok z cytryny, 5 dkg migda³ów, 2-3 ³y¿ki tartej bu³ki, 4 jajka,
10 dkg cukru, 1 cukier waniliowy,
10 dkg m¹ki pszennej, 2,5 dkg maki
ziemniaczanej (³y¿ka z ma³ym czubkiem), 1 p³aska ³y¿eczka proszku do
pieczenia, mas³o
Winie umyæ, wydrylowaæ, wymieszaæ z otarta skórk¹ i z migda³ami (zmielonymi). ¯ó³tka ubiæ z po³ow¹ cukru i
sokiem z cytryny. Ubiæ sztywn¹ pianê z bia³ek, dodaj¹c resztê cukru i cukier
waniliowy, po³¹czyæ z ¿ó³tkami, dodaæ
obie m¹ki zmieszane z proszkiem do
pieczenia, lekko wymieszaæ.
Ogniotrwa³a formê wysmarowaæ
mas³em, posypaæ cukrem. Do wini z
migda³ami dodaæ tart¹ bu³kê, u³o¿yæ
w formie, na wierzchu u³o¿yæ ciasto
sufletowe, posypuj¹c gdzieniegdzie winiami. Wstawiæ do rednio nagrzanego piekarnika (180°C) piekarnika. Piec
45 minut. Podaæ suflet gor¹cy.
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K¹cik szachowy (6)
AFORYZMY SZACHOWE
Aforyzmami Szachowymi nazywamy
b³yskotliwe sentencje, zawarte w wypowiedziach, wspomnieniach i dzie³ach
wybitnych szachistów, pisarzy, artystów
i dzia³aczy politycznych. Wesz³y one na
sta³e do skarbnicy z³otych myli o grze
szachowej. Zdolnoci¹ uk³adania aforyzmów s³yn¹³ nasz znakomity przedwojenny arcymistrz Ksawery Sawielij Tartakower, który nie tylko w swych publikacjach dziennikarskich i ksi¹¿kach rozsiewa³ liczne z³ote myli lecz czêstowa³ nimi w rozmowach i przy grze, co
skrzêtnie odnotowywali kronikarze. Oto
kilka jego aforyzmów: Pono ofiary, ¿eby
nie staæ siê ofiar¹, Zdarzaj¹ siê nieudane zwyciêstwa i s³awne przegrane,
W szachach istnieje tylko jeden rodzaj
b³êdów: to przesadne mniemanie o swym
przeciwniku. Wszystko inne to brak szczêcia lub s³aboæ w³asna.
K. S. Tartakower stworzy³ równie¿
encyklopedyczny s³ownik szachowy.
T³umacz¹c w sposób zabawny ró¿ne
pojêcia zwi¹zane z szachami. Oto przyk³ady: Mat  czêsto nie pozostaje w
zgodzie z szachami. Partia szachowa 
posiada trzy fazy gry: w pierwszej mamy
nadziejê, ¿e stoimy lepiej: w drugiej wierzymy, ¿e stoimy lepiej; w trzeciej widzimy, ¿e mamy przegran¹ pozycjê. Pat
 tragikomedia szachów. Powiêcaj 
obce figury. Remis  nastêpuje nie tylko w przypadku trzykrotnego powtórzenia
ruchów, ale równie¿ po wykonaniu jednego b³êdnego posuniêcia. Roszada 

to pierwszy krok na drodze statecznego
¿ycia. Szach  to ma swój dwiêk. Mat!
 ju¿ nie s³ychaæ wiêcej dwiêków.
***
wiat szachowy  w przekroju procentowym: 1 mistrz, 2 dziennikarzy szachowych, 3 m³odych zapaleñców i 100
rozumiej¹cych znawców Ksiêga turniejowa TeplitzSchönau 1922r.
Przedstawiamy Pañstwu dwa b³yskotliwe zwyciêstwa naszego wspania³ego
arcymistrza:
Bia³e: S. Tartakower
Czarne: P. Sergeant
Hastings 1926r.
Zad.12 (1p)

Bia³e wykona³y jeszcze jedno posuniêcie i przeciwnik uzna³ siê za pokonanego. Czy wiesz jakie?

KUPON KONKURSOWY Szachy nad Leg¹
Zad. 12. .......................................................................................................................
Zad. 13. .......................................................................................................................

Bia³e: P. Johner
Czarne: S. Tartakower
Berlin 1928r.
Zad.13 (2p)

Równie¿ i w tym zadaniu przeciwnik
skapitulowa³ po jednym nieprawdopodobnym a jednoczenie logicznym posuniêciu.
S. Tartakower by³ zagorza³ym hazardzist¹. W czasie wojny znalaz³ siê w Anglii,
pe³ni¹c s³u¿bê we francuskim oddziale
wojskowym. Którego dnia opowiada³
w gronie przyjació³: Spotka³ mnie niedawno wyj¹tkowo dziwny zbieg okolicznoci. Otó¿ przed kilkoma dniami otrzyma³em od razu trzy listy i ka¿dy z nich
rozpoczyna³ siê od s³owa Trzy.... Dopatruj¹c siê w tym znaku losu uda³em
siê niezw³ocznie na wycigi, gdzie postawi³em 300 franków na konia, oznaczonego cyfr¹ 3, startuj¹cego w trzecim biegu,
o godzinie trzeciej po po³udniu. By³em
niemal¿e przekonany, ¿e wygram. I co
siê okaza³o? Koñ przybieg³ do mety trzeci.
Logiczne, prawda!?
***
Podajemy Pañstwu rozwi¹zania zadañ
konkursowych z 3 K¹cika szachowego
(Zad.5)1.W:g3! G:g3(1...G:e1 2.Wh3+ Gh4
3.g4X) 2.Sf3 Gf2 3.g4 mat; (Zad.6)1.h:g3!
Ge3! 2.Wg4 Gg5 3.Wh4! G:h4 4.g4 mat;
(Zad.7.)1.Wb7! Ge3! 2.Wb1 Gg5 3.Wh1
Gh4 4.Wh2!! g:h2 5.g4 mat;
Marta & Czes³aw Spisak

Imiê i nazwisko ........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Adres .......................................................................................................................
....................................................................................................................................

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

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.
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Rozpoczê³y siê rozgrywki Oleckiej
Mini Ligi Dru¿yn Amatorskich w Pi³ce No¿nej jesieñ 2006. Kapitanowie na
poprzedzaj¹cym rozgrywki spotkaniu
zostali zapoznani ze szczegó³owym regulaminem oraz zasadami uczestnictwa
w Lidze. W turnieju bierze udzia³ 9 dru¿yn podzielonych na dwie grupy: G I
(TSV Victory, Weteran Olecko, GROM
Olecko, Delphia Team), G II (Bianconeri, BAMBOOCHA, Bu³a i Spó³a, Liderzy
Hamasu i Rapid Che³chy). Do fazy fina³owej awansuj¹ po dwie najlepsze dru¿yny z grupy oraz jedna z miejsca trzeciego (trzecie zespo³y zagraj¹ bara¿ o
miejsce premiowane awansem).
Oto wyniki pierwszego dnia rozgrywek:
Grupa I
1. TSV Victory  GROM Olecko 5:1 (1:0);
bramki: Marcin Æwikowski 2, Dominik

Pi³ka no¿na
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.
Nasza dru¿yna zagra³a mecz podobny do meczu z Mi³kami. Spokojnie i bez
nerwów rozgrywa³a pi³kê osi¹gaj¹c du¿¹
przewagê, któr¹ udokumentowa³a zdobyciem 4 bramek: 1-0 samobójcza po dorodkowaniu Mariusza Jegliñskiego; 20 Jarmo³owicz; 3-0 Jarmo³owicz; 4-0 Marcin
Jegliñski. Czarni zagrali w sk³adzie: G¹siorowski - Micha³ Wasilewski, Ryszkiewicz, Pietkiewicz, Mariusz Jegliñski 
Pawe³ Wasilewski, Wyszyñski, Marcin
Jegliñski, Sobolewski -Jarmo³owicz, Szarnecki. Na zmiany wchodzili: Dêbski, Wiszniewski, Szymon Kara, Kosiñski. Po tej
kolejce Czarni Stars Olecko s¹ liderem
V ligi. Gratulacje!

WA R T O
S P R Ó B O WA Æ
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku zaprasza szko³y z Olecka
do prowadzenia zajêæ wychowania
fizycznego na kortach.
Zainteresowani nauczyciele proszeni s¹ o kontakt z Dyrektorem MOSiR
- Andrzejem Kamiñskim - 0602376631
lub z instruktorem tenisa - Andrzejem Bomberem, tel. 0604624641.

Warto spróbowaæ gry
w tenisa ziemnego!!!

Ga³¹zka, £ukasz Senkowski i Daniel
Rudziewicz  Grzegorz Bomber.
2. WETERAN Olecko  GROM 3:1 (1:0);
bramki: Wies³aw Bukpa 2 i Marek
Jasionowski  Kamil Plesiewicz.
3. TSV  Delphia TEAM 2:0 (2:0); bramki: Filip Judycki i Daniel Rudziewicz.
4. GROM - Delphia TEAM 2:4 (0:2); bramki: Kamil Plesiewicz 2  Marcin Jarmo³owicz 2, Patryk Wodzyñski i Karol Rynkiewicz.
5. WETERAN  TSV 3:3 (0:2); bramki:
Marek Jasionowski 2 i Jacek Matwiejczyk  Filip Judycki, £ukasz Senkowski i Daniel Rudziewicz.
6. Delphia TEAM  WETERAN 2:1 (1:0);
bramki: Marcin Jarmo³owicz i Tomasz
Drozd  Marek Jasionowski.
Grupa II
1. Bianconeri  BAMBOOCHA 0:0.
2. Bu³a i Spó³a - Liderzy HAMASU 0:2
(0:1); Adam Konopko i Marcin Pietraszewski.

3. Bianconeri  Rapid CHE£CHY 3:0 (2:0);
bramki: Wojciech Koz³owski, Wojciech
Sakowski i Pawe³ Duchnowski.
4. Liderzy HAMASU  BAMBOOCHA
4:2 (2:1); bramki: Artur Æwikowski,
Marcin Pietraszewski i Adam Konopko 2  Mariusz Cichanowicz i Piotr
Klimaszewski.
5. Bu³a i Spó³a - Rapid CHE£CHY 0:2
(0:1); bramki: Bartosz Zyskowski i
Hubert Brodowski.
6. Liderzy HAMASU - Bianconeri 4:2 (2:0);
bramki: Marcin Pietraszewski, Adam
Konopko, Kamil Sowa i £ukasz Sznel.
W ci¹gu czterech tygodni zespo³y
rozegraj¹ trzy rundy rozgrywek grupowych.
W przysz³¹ niedzielê zawody rozpoczn¹
siê od meczów w grupie II: BAMBOOCHA
 Rapid Che³chy i Bianconeri  Bu³a i
Spó³a (godz. 10.00  ma³y stadion).
Kibiców pi³ki amatorskiej  zapraszamy!!!
MOSiR Olecko

***
Dnia 17.09.2006 r. (niedziela) Czarni Stars Olecko pokonali Victoriê Bartoszyce 1-0. Bramkê strzeli³ Sebastian
Krzy¿ek. Nie by³ to dobry mecz w wykonaniu Czarnych  jak na razie najs³abszy
w ca³ej rundzie jesiennej. Victoria nie
stworzy³a ¿adnej sytuacji podbramkowej,
Czarni te¿ nie w takim stopniu jak do tej
pory. Najwa¿niejsze jednak, ¿e mecz zosta³ wygrany, mimo s³abszej dyspozycji. Kolejne 3 punkty i Czarni nadal s¹
liderem okrêgówki. Gratulujemy!
Czarni zagrali w sk³adzie: G¹siorowski-Micha³ Wasilewski, Ryszkiewicz, Pietkiewicz, Mariusz Jegliñski-Wasilewski
Pawe³, Wyszyñski, Jegliñski Marcin,
Sobolewski-Krzy¿ek, Szarnecki. Na zmiany
wchodzili: Drozd, Szymon Kara,Wiszniewski.

Tenis ziemny
17.09.2006 r. (niedziela) odby³ siê
kolejny turniej tenisa ziemnego w grze
podwójnej. O godzinie 19.00 spotka³o siê
5 par i po prawie czterech godzinach zmagañ, najlepsz¹ par¹ okazali siê Marek Kamiñski i Kamil Bomber. Na II miejscu uplasowali siê Patrycja Supronowicz i Andrzej Bomber a na III - Andrzej Gajdemski i Jan Wojciechowski.
***
W dniu 18.09.2006 r. (poniedzia³ek)
dru¿yna tenisistów z Olecka w sk³adzie:
A. Karniej, M. Karniej, A. Bomber, K.
Bomber, P. Supronowicz, M. Micha³owski, Sz. Wrzyszcz podejmowa³a dru¿ynê
z Gi¿ycka. Gospodarze nie byli zbyt gocinni i wygrali 7:5.

Medal 60-lecia LZS dla Leonarda Mosiejki

Cz³onkowie Zarz¹du G³ównego Ludowych Zespo³ów Sportowych z okazji 60lecia istnienia zwi¹zku wrêczali w Warszawie zas³u¿onym sportowcom i dzia³aczom
Medale 60-lecia LZS. Wród wyró¿nionych znalaz³ siê Leonard Mosiejko - by³y
sportowiec i dzia³acz sportowy z Olecka.

Meble ogrodowe
na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374

Mini OLDA
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 222

I kolejny tydzieñ za nami. Rozpoczê³a
siê, ku radoci jednych i ¿alu innych, szko³a.
M³odym ludziom mogê tylko napisaæ, ¿e
po wielu latach najgorsze chwile, które prze¿yli
w szkole bêd¹ wspominaæ jak najlepsz¹
bajkê i z sentymentem wzdychaæ do tamtych problemów i trosk. Oczywicie nie
bêdzie wspomnieñ ze szko³y. Wiadomo 
ka¿dy ma swoje i nie musi s³uchaæ i czytaæ wynurzeñ innych. Wobec tego przejdmy
do spraw bardziej nas interesuj¹cych w
tym przesz³ym tygodniu, czyli polityki.
Przede wszystkim wyjanienie. Redaktor
Naczelny na pewno nie jest zwolennikiem
i sympatykiem tej czêci polityki, któr¹ ja
reprezentujê. Sam t³umaczê od d³u¿szego
czasu, ¿e nie jestem zwolennikiem PiS. To
PiS reprezentuje to co jest w du¿ej czêci
moimi pogl¹dami od kilkunastu lat. Wiêc
jak tu nie popieraæ kogo, jeli maj¹ podobne pogl¹dy do moich.
A co w ubieg³ym tygodniu? Kilka fajnych spraw. Okaza³o siê, ¿e Prezes NBP
Leszek Balcerowicz uwa¿a siebie za osobê stoj¹c¹ ponad prawem. No tak... jest
tak zas³u¿ony i WIELKI, ¿e nie musi podlegaæ ¿adnemu prawu ludzkiemu. Mo¿e
nied³ugo trzeba bêdzie oddawaæ mu czeæ
bosk¹? Istnieje na wiecie zasada znana
ju¿ staro¿ytnym: twarde prawo, ale prawo. I choæby by³o to prawo g³upie  to
nale¿y je przestrzegaæ. Sam uwa¿am, ¿e
obecna komisja zajmuj¹ca siê przekszta³ceniami i bankami z ostatnich kilkunastu
lat jest trochê poczyniona na wyrost i
sprawia wra¿enie wymuszonej, ale komisja jest, i co najwa¿niejsze, jest powo³ana
przez legalny parlament. I choæby przewodnicz¹cym tej komisji by³ np. goryl, a
jej cz³onkami koczkodany  to nic nie usprawiedliwia Pana Leszka B., ¿e stawienie siê
przed Komisj¹ uzna³ za niestosowne wobec swojej osoby. No có¿... to nie pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia z osobami stawiaj¹cymi siê ponad prawem.
Druga sprawa: powrót profesor Gilowskiej do rz¹du. Nie mam pojêcia czemu wielu
dziennikarzy i wielu polityków opozycji
zarzuca³a Jaros³awowi Kaczyñskiemu, ¿e
wiedzia³ o swoim powrocie z USA w sobotê. Tylko co to mia³o mieæ wspólnego z
owiadczeniem Gilowskiej, która mia³a
wyg³osiæ je w sobotê? O jakim spotkaniu
mówili dziennikarze i politycy? Czasem wielu
z nich sprawia wra¿enie, ¿e ¿yj¹ w jakim
wiecie fantazji i wizji.
Inna ciekawa sprawa  wizyta premiera Kaczyñskiego w USA. Polscy dziennikarze s¹ jedynymi dziennikarzami na wiecie,
którzy zadaj¹ pytania dotycz¹ce polityki
krajowej podczas wizyt naszych polityków
za granic¹. I nie jest to tylko moje spostrze¿enie, a sytuacja opisana przez za-

granicznych obserwatorów polityki w Polsce.
Kolejny wniosek, ¿e wielu dziennikarzy jest
le przygotowanych do wykonywania
swojego zawodu. Jeszcze jedn¹ ciekaw¹
informacj¹ z USA jest to, ¿e premier powiedzia³ o wys³aniu naszych 1000 ¿o³nierzy do Afganistanu. Krzyk, jaki siê rozleg³ w kraju, by³ zastanawiaj¹cy. Posiedzia³em trochê na internecie i znalaz³em informacje o tym, ¿e rz¹d SLD podj¹³ ju¿ za
swojej kadencji tak¹ decyzjê i by³a ona
znana. Premier potwierdzi³ tylko fakt takiej decyzji i wyrazi³ zdziwienie, ¿e nie wiedz¹
o tym politycy w naszym kraju. To czym
oni zajmowali siê do tej pory? Informacjê
tê potwierdzi³ minister Radek Sikorski. Premier
Kaczyñski poradzi³ swoim koalicjantom
dok³adne studiowanie rz¹dowych dokumentów... Ale oni chyba na to nie maj¹
czasu.
Jak wiadomo wicepremier od rolnictwa Endriu Lepper ju¿ od pewnego czasu
miota siê jak Wernyhora przepowiadaj¹c
ró¿ne dziwne wydarzenia. Ostatnio prorokowa³ wybory na wiosnê. Teraz twierdzi, ¿e ma szpiegów w PiS, którzy donieli
mu, ¿e ta partia szykuje i ju¿ ma wniosek
o rozwi¹zanie Sejmu... Dobre. Znaj¹c polityczn¹ przesz³oæ Endriu to takich przepowiedni i faktów mielimy ju¿ pe³no.
Na przyk³ad operacja o kryptonimie L¹dowanie Talibów w Klewkach.
Kaczyñski doskonale wiedzia³, ¿e wci¹gaj¹c LPR i Samoobronê w koalicjê zneutralizuje obie te partie. Jest po prostu doskona³ym graczem politycznym i wie doskonale, ¿e czas dzia³a na jego korzyæ 
i DZIA£A!!! Lepper doæ póno zorientowa³ siê, ¿e po prostu traci na rzecz PiS...
St¹d te¿ jego obecna nerwowoæ w dzia³aniu i w s³owach. PiS mo¿e byæ spokojny o swoje wyniki i to co chce osi¹gn¹æ.
Lepper traci poparcie w³asnych ludzi, którzy
ju¿ wiedz¹, ¿e tylko przy PiS co zdzia³aj¹
i co osi¹gn¹. Na razie nie musz¹ przechodziæ do klubu PiS lub zak³adaæ w³asnego  przecie¿ s¹ koalicj¹. I tu jest NERW

Leppera. W mediach coraz czêciej pojawia siê tylko kilku polityków Samoobrony
z najbli¿szego otoczenia Leppera. Reszta
jest neutralizowana. Dobre wyniki w sonda¿ach Samoobrony s¹ coraz czêciej odczytywane jako rezultat wspó³pracy z PiS i
odejcie od radykalnych programów Samoobrony.
Zbli¿aj¹ siê wybory w Samoobronie i
tym razem mo¿e nie dojæ do powtórnej
reelekcji Leppera. Mo¿e dojæ nawet do
du¿ego roz³amu tej partii i przejcia sporej
iloci jej cz³onków do PiS... Dlatego nie
dziwi mnie spokój Prezesa Kaczyñskiego i
jego podejcie do coraz bardziej irracjonalnego zachowania siê Leppera. Do tego
dosz³o jeszcze tajne spotkanie z leaderem PO Donaldem Tuskiem na temat ewentualnej wspó³pracy.
W niedzielê minê³a 67. rocznica napaci na nasz kraj przez Armiê Czerwon¹ dzia³aj¹c¹ w przymierzu z Hitlerem. Nie nale¿y
wiêc dziwiæ siê zmasowanemu atakowi
polityków i prasy rosyjskiej na nasz kraj.
Przez ostatnie lata ciê¿ko jest przyznaæ Rosji
i jej w³adzom, ¿e ich poprzednicy dokonali
zbrodniczego czynu. Ca³y czas s³ychaæ, ¿e
obecna Rosja nie ma nic wspólnego z ZSRS!
Dziwne, bo dzisiejsza Rosja z chêci¹ przyznaje siê do wielu wydarzeñ zwi¹zanych z
histori¹ ZSRS i uwa¿a siê za ich kontynuatorkê. Dziwna (ale nie powinna chyba dziwiæ
nas, Polaków) dwulicowoæ. Niedawno prokuratorzy rosyjscy stwierdzili, ¿e Katyñ,
Miednoje i Ostaszków nie s¹ czynem polityki Rosji, a wynikiem dzia³ania bandytów,
za co ten kraj nie mo¿e odpowiadaæ i przyj¹æ takiej odpowiedzialnoci... Ciekawe, ¿e
w jednym tym sformu³owaniu stwierdzono, ¿e ZSRS to bandycki kraj bo rz¹dzili
nim bandyci. I jak to siê ma do kontynuacji pañstwowoci?
Jak widaæ w ubieg³ym tygodniu dzia³o
siê du¿o bardzo ciekawych rzeczy. No, mo¿e
nie zabawnych, ale sprzyjaj¹cych rozwojowi zdrowego poczucia humoru. Czego sobie
i Pañstwu ¿yczê.
PAC

