ISSN 1505-0246

ZJAZD ABSOLWENTÓW
Informacjê i porz¹dek II Zjazdu
zamieszczamy na s. 4.

Nr 40 (457)

Najciê¿ej w ¿yciu ma ten,
kto usi³uje unikn¹æ trudnoci.
Przys³owie francuskie

3 padziernika 2006 r .

XV Oleckie Biegi
Dzieci i M³odzie¿y

Cena 1,40 z³

Ocaliæ od zapomnienia.
Produkty lokalne  szansa
na rozwój Ziemi Olekciej

W dniu 5 padziernika (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej hotelu KrystJan przy ul. 11 Listopada 9 odbêdzie siê seminarium p.t. Ocaliæ od zapomnienia. Produkty lokalne  szansa na rozwój Ziemi Olekciej.
Program seminarium zamieszczamy na s. 3.

Wybieramy projekt pomnika
Informacjê o biegach oraz wyniki zamieszczamy na s. 8-9.
W ubieg³y wtorek, 26 wrzenia, spotkali siê w E³ku samorz¹dowcy z powiatów e³ckiego, grajewskiego i oleckiego.
Tematem by³a dyskusja nad nowym przebiegiem autostrady.

Viabaltica

Ze strony oleckiej w naradzie uczestniczy³ Starosta Olecki
Stanis³aw Ramotowski oraz wiceburmistrz Henryk Trznadel.
Proponowana nowa lokalizacja trasy jest bardzo atrakcyjna
dla naszego miasta. Autostrada bêdzie bieg³a przez E³k, Raczki, Wieliczki, Suwa³ki i Budzisko. W tym wypadku nie ma praktycznie ingerencji w przyrodê. Trasa prowadzi³aby po obecnie istniej¹cych drogach, które zostan¹ poszerzone. Odleg³oæ
od Olecka to oko³o 5 do 8 kilometrów.
C.d. na str. 5.

29 padziernika br. podczas dorocznego spotkania ludzi
kultury województwa warmiñsko-mazurskiego, po³¹czonego z
uroczyst¹ inauguracj¹ Roku Kulturalnego 2006/2007, Marek
Ga³¹zka zosta³ odznaczony Medalem Honorowym Za Zas³ugi Dla Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
Uroczystoc odby³a siê w Teatrze im. Stefana Jaracza w
Olsztynie. Odznaczenie wrêczy³ Markowi Ga³¹zce Marsza³ek
Województwa Warmiñsko-Mazurskiemu
Andrzej Ryñski.
Informuje
z przyjemnoci¹
by³y olecczanin
Nr 40
 Roman
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Maciejewski

KARTA DO G£OSOWANIA
 g³osujê na projekt (zakrel odpowiedni kwadrat)

Projekt nr 1
oznaczony
god³em
06 08 29
Imiê i nazwisko .............................................................
Adres ..............................................................................
..........................................................................................

Projekt nr 2
oznaczony
god³em
48 11 99



Odznaczenie Marka Ga³¹zki

Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Jana Paw³a II w Olecku
zwraca siê do mieszkañców naszej gminy z pytaniem, któr¹ z
poni¿szych prac widzieliby do realizacji w Olecku.
Sporód trzech prac nominowanych przez Komisjê Konkursow¹ decyzj¹ Spo³ecznego Komitetu do kolejnego etapu
przechodz¹ dwie prace, które prezentujemy na s. 6. Pañstwa
g³osy pomog¹ nam podj¹æ decyzjê. Projekty s¹ wystawione
na widok publiczny. Mo¿na je jeszcze obejrzeæ 8 padziernika
(niedziela) 2006 r.  podczas mszy w kociele pw. Krzy¿a
wiêtego.
Wype³nione karty do g³osowania prosimy dostarczaæ do
Urzêdu Miejskiego, pokój nr 2. Wród g³osuj¹cych zostanie
rozlosowany upominek.
Przewodnicz¹cy Komitetu
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

 21 sierpnia o 8.58 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. 11 Listopada po¿ar
mietnika kontenerowego.
 21 sierpnia o 9.56 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z domu przy
alei Zwyciêstwa.
 21 sierpnia o 14.41 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z domu przy
ul. Syrokomli.
 21 sierpnia o 15.54 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ z domu mieszkalnego w Lenym Zak¹tku gniazdo
szerszeni.
 21 sierpnia o 16.17 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ na osiedlu Siejnik gniazdo szerszeni.
 22 sierpnia o 9.43 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ z domu mieszkalnego w wiêtajnie gniazdo szerszeni.
 22 sierpnia o 14.33 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu mieszkalnego przy
ul. Kamiennej gniazdo os.
 22 sierpnia o 18.25 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar transformatora w Cimoszkach.
 23 sierpnia o 14.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu mieszkalnego przy
ul. Kamiennej gniazdo szerszeni.
 23 sierpnia o 15.50 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ z domu mieszkalnego w
Zatykach gniazdo szerszeni.
 23 sierpnia o 17.00 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ z domu mieszkalnego w Kowalach Oleckich gniazdo szerszeni.
 23 sierpnia o 17.10 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu mieszkalnego w
Sedrankach gniazdo szerszeni.
 23 sierpnia o 19.55 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ z domu mieszkalnego w
Kukowie gniazdo szerszeni.
 24 sierpnia o 10.43 odebrano fa³szywy
alarm.
 24 sierpnia o 11.52 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Kukowie skutki wypadku
drogowego.
 24 sierpnia o 13.15 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ z domu mieszkalnego w Gi¿ach gniazdo szerszeni.
 24 sierpnia o 16.35 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu mieszkalnego w
Jakach gniazdo szerszeni.
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY
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NAJTANIEJ W MIECIE

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

 24 sierpnia o 17.29 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu mieszkalnego w
Kukowie gniazdo szerszeni.
 25 sierpnia o 16.10 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ z domu mieszkalnego w
Kukowie gniazdo szerszeni.
 25 sierpnia o 16.50 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ z domu mieszkalnego
w Kukowie gniazdo szerszeni.
 26 sierpnia o 15.00 jeden zastêp OSP
JRG PSP usuwa³ z domu mieszkalnego w Imionkach gniazdo os.
 26 sierpnia o 16.57 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ z domu mieszkalnego w Sokó³kach gniazdo szerszeni.
Informacji udzieli³
starszy kapitan Tomasz Milewski

Stra¿ rybacka ujê³a
k³usowników

1 padziernika rano patrol stra¿y rybackiej zatrzyma³ na jeziorze Krzywe ³owi¹cych nielegalnie sieci¹ dwóch mê¿czyzn. Czterdziestoszecioletnia Jan F.
(mieszkaniec gm. wiêtajno) oraz piêædziesiêciosiedmioletni Stanis³aw K. (mieszkaniec Bia³egostoku) zostali umieszczeni w areszcie w Olecku a¿ do ca³kowitego wyjanienia zdarzenia przez policjê.

SKUP
JAB£EK

Olecko, ul. E³cka 2
(przy skupie z³omu)

Tel. 0-501-611-961

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

(V56705)

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:
 Adam Ambro¿ewski
 Józefina D¹bek
 Marek Ejsmont
 Zbigniew Krzy¿ek
 Rados³aw Olszewski
 Ewelina Pogódzka
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

Wypadek

25 wrzenia na alei Wojska Polskiego dosz³o do wypadku. Piêædziesiêciojednoletnia Marianna K. wtargnê³a na
jezdniê wprost pod nadje¿d¿aj¹cego Fiata
126p. Kobieta ze z³amanym podudziem
zosta³a odwieziona do szpitala w E³ku.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 3-8.10.2006r.  ul. Zielona 37
 9-15.10.2006r.  ul. Kolejowa 15

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V58803)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

(V60002)
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Ocaliæ od zapomnienia. Produkty
lokalne  szansa na rozwój Ziemi
Olekciej
PROGRAM SEMINARIUM
11.00-11.10  otwarcie seminarium 
Wac³aw Olszewski, Burmistrz Olecka
11.10-11.30  program Agro-Smak 2 - cel
funkcjonowania, dotychczasowe efekty;
Idea produktów lokalnych i regionalnych  Marek G¹siorowski, Fundacja
Fundusz Wspó³pracy
11.30 11.45  lista produktów tradycyjnych. Sprzedaæ produkt tradycyjny 
Dariusz Goszczyñski, p.o. zastêpcy Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11.45-12.15  przerwa
12.15-12.30  mo¿liwoci rozwoju wsi
poprzez wspólne dzia³ania na rzecz rozwoju produktów lokalnych  Beata Szybiñska, Fundacja Programów Pomocy
dla Rolnictwa
12.30-12.50  funkcjonowanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego  Magdalena Florenc-Karwowska, Biuro Jakoci i Znaków Regionalnych, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
12.50-13.05 Smak Mazur. Kuchnia daw-

nych Prus Wschodnich  jak powstawa³a ksi¹¿ka Waldemar Mierzwa, wydawca  w³aciciel Oficyny Wydawniczej Retman
13.05-13.15  o kuchni wschodniopruskiej. Co jest a co nie jest kuchni¹
mazursk¹  Stanis³aw Satemus, restaurator, laureat konkursów kulinarnych
zwi¹zanych z kuchni¹ tradycyjn¹
13.15 14.15  plebiscyt na wybór produktu lokalnego
14.15-14.30  dotychczasowe dzia³ania
w Powiecie Oleckim zwi¹zane z identyfikacj¹ produktów lokalnych i regionalnych  Janusz Hendzel, Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina
14.30 14.40  podsumowanie wyników
konkursu Nasze kulinarne dziedzictwo w woj. warmiñsko-mazurskim 
Stanis³awa Celiñska-B³aszak, Orodek
Doradztwa Rolniczego w Olecku
14.40-15.00 Og³oszenie wyników plebiscytu, dyskusja
15.00-18.00  podsumowanie konferencji; konsultacje eksperckie

PIJANI KIEROWCY

krwi 2 promile alkoholu.
 Tego samego dnia oko³o 21.00 patrol
policji zatrzyma³ jad¹cego ulic¹ 11 Listopada czterdziestosiedmioletniego Bogus³awa L. Rowerzysta mia³ we krwi
2,38 promila alkoholu.

Sesja Rady Miejskiej

OLECKI TERMINARZ
5 padziernika
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, Kolejowa 32.
11.00  Ocaliæ od zapomnienia, seminarium  hotel KrystJan
6 padziernika
12.00  zjazd absolwentów w ZST
17.00  Garfield 2  film, kino
19.00 Zabójczy numer  film, kino
7 padziernika
10.00  Mazur Wydminy  Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej (juniorzy m³odsi)
12.00  Orzysz  Czarni Olecko  mecz
pi³ki no¿nej (juniorzy)
14.00  Kosza³ek Opa³ek Wêgorzewo 
Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej (trampkarze)
16.00  Pisa Barczewo  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (seniorzy) WYJAZD
17.00  Garfield 2  film, kino
19.00 Zabójczy numer  film, kino
8 padziernika
17.00  Garfield 2  film, kino
19.00 Zabójczy numer  film, kino
9 padziernika
17.00  Garfield 2  film, kino
10 padziernika
17.00  Garfield 2  film, kino
13 padziernika
17.00  Taniec zmys³ów  film, kino
19.00  Stay Alive  film, kino
14 padziernika
12.00  Start Kruklanki  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (juniorzy) WYJAZD
12.00  Olimpia Mi³ki  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (juniorzy m³odsi)
WYJAZD
17.00  Taniec zmys³ów  film, kino
19.00  Stay Alive  film, kino
15 padziernika
12.00  Znicz Bia³a Piska  Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej (trampkarze)
WYJAZD
15.00  Granica Bezledy  Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej (seniorzy)
16 padziernika
11.30 - ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej
w SP3 im. Jana Paw³a II
17.00  Taniec zmys³ów  film, kino
19.00  Stay Alive  film, kino

W ubieg³y czwartek, 28 wrzenia
odby³a siê druga ju¿ po przerwie wakacyjnej Sesja Rady Miejskiej. Tematem
dominuj¹cym, który zabra³ prawie po³owê czasu jej trwania, by³o omówienie
raportu likwidatora Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. Czêæ radnych oraz opiniuj¹cych raport goci zarzuci³a nierzetelnoæ oraz zbyt d³ugi i drogi okres likwidacji. Podczas sesji uchwalono te¿
zwiêkszenie iloci licencji na wykonywanie zawodu taksówkarza, przedstawiono
wieloletni plan inwestycyjny dotycz¹cy
budowy i modernizacji
dróg. Utworzono na
FPHU - GRYNIEWICZ Krzysztof Gryniewicz
mocy uchwa³y nowy
19-400 Olecko, ul. E³cka 2
obwód wyborczy w
tel. (087) 523 94 31; kom. 0601152462
szpitalu miejskim.
PROFESJONALNY MONTA¯ INSTALACJI DO ZASISzerzej o ostatniej
LANIA SAMOCHODÓW NA GAZ PROPAN-BUTAN.
Sesji Rady Miejskiej
Homologacje: PL*0020*00/G z dnia 29 grudnia 2000
i PL*0006*00.G z dnia 21 grudnia 2000.
i problemach poruszoi regulacje komputerowe elekt. systemów
nych na niej w nastêp- Diagnostyka
wtryskowych uk³adów zasilania gazem i benzyn¹
nym numerze TO.
(V58203)

 18 wrzenia oko³o 14.25 policjanci zatrzymali na Grunwaldzkiej Forda Eskorta,
którym kierowa³ dwudziestoczteroletni olecczanin Robert J. Kierowca mia³
1,4 promila alkoholu w krwi.
 20 wrzenia oko³o 15.10 zatrzymano czterdziestosiedmioletniego rowerzystê
Andrzeja B. Mia³ on we krwi 2,8 promila alkoholu.
 21 wrzenia oko³o 17.10 w Lesku zatrzymano Audi, którym kierowa³ czterdziestodziewiêcioletni S³awomir B. Mia³
on we krwi 2.4 promila alkoholu.
 22 wrzenia oko³o 21.05 policjanci zatrzymali czterdziestotrzyletniego Grzegorza M. Jecha³ on rowerem maj¹c we
krwi 1,58 promila alkoholu.
 24 wrzenia oko³o 1.10 policjanci zatrzymali w wiêtajnie Fiata 126p, którym kierowa³ dwudziestotrzyletni Eryk
W. Kierowca mia³ we krwi 1,8 promila
alkoholu.
 Niespe³na godzinê póniej o 2.00 zatrzymano w Rosochackich nastêpnego nietrzewego kierowcê, osiemnastoletniego Mateusza S. Mia³ on we krwi
1,48 promila alkoholu.
 24 wrzenia oko³o 16.00 policjanci zatrzymali w Kowalach rowerzystê. Czterdziestoszecioletni Wies³aw N. mia³ we

!
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W obronie radnych

W lokalnej prasie burmistrz Olszewski zarzuci³ radnym Rady Miejskiej brak
inicjatyw w sprawie koncepcji i strategii
dzia³ania. Ta wyj¹tkowo niesprawiedliwa ocena, delikatnie mówi¹c, nie jest prawdziwa. Podczas obecnej kadencji radni
sk³adali bardzo wiele wniosków kompatybilnych ze strategi¹ rozwoju naszej
gminny. Osobicie w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu z³o¿y³em nastêpuj¹ce
wnioski: remont Ma³ego stadionu, budowa kortów tenisowych, budowa boisk sportowych w Szkole Podstawowej
nr 3, budowa sali gimnastycznej w G¹skach, remont trybuny na stadionie miejskim, remont stadionu polegaj¹cy na podgrzewaniu p³yty g³ównej i po³o¿eniu tartanu na bie¿ni, kompleksowy remont
Skoczni, budowa pasa¿u rekreacyjnego nad oleckim jeziorem, przystosowanie Wiewiórczej cie¿ki do zimowych
biegów narciarskich, budowa centrum sportowo rekreacyjnego z hal¹ widowiskowo sportow¹ i basenem, tras rowerowych,
zagospodarowanie Dzikiej Pla¿y z
mo¿liwoci¹ budowy kempingu i boisk
do siatkówki pla¿owej. Nie zapomnia³em

równie¿ o inwestycjach w infrastrukturê wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹ we wsiach
Mo¿ne, Imionki, Zatyki, Pieñki, D¹browskie, Borawskie Ma³e, Babki Oleckie,
odwodnienie posesji przy ul. Kolejowej, czy drogow¹ (remont dróg gminnych przy ulicy Go³dapskiej i Zielonej,
budowa ulicy na osiedlu Siejnik). Wnioskowa³em o budowê domów w systemie TBS i budynku socjalnego dla mieszkañców o niskich dochodach, zakupy
sprzêtu dla oleckiego szpitala, przemys³owe zagospodarowanie wysypiska i
selektywn¹ zbiórka odpadów czy kompleksowe rozwi¹zania w ciep³ownictwie
umo¿liwiaj¹ce obni¿enie kosztów ogrzewania. To tylko czêæ wniosków, bo przecie¿ inni radni nie pró¿nowali. Du¿o zosta³o zrealizowanych, ale w wielu dziedzinach wnioski by³y kompletnie ignorowane lub odsuwane na dalszy plan. Burmistrz dosta³ od radnych na patelni do
konsumpcji bardzo du¿o pomys³ów.
Przypisywanie tych pomys³ów wy³¹cznie sobie Panie Burmistrzu jest nie fair.
Nie zgadzam siê równie¿ z filozofi¹ robienia z radnych klakierów wspieraj¹cych

Bogus³aw M. Borawski:  Czy chcia³by Pan, Panie Burmistrzu, skomentowaæ list, który drukujemy wy¿ej?
Wac³aw Olszewski:  Jak najbardziej. Po pierwsze: w wywiadzie, którego udzieli³em G³osowi Olecka wcale nie przypisa³em osi¹gniêæ sobie i tylko grupie radnych. Wyranie napisa³em, ¿e z Rad¹ Miejsk¹ ogólnie wspó³pracowa³o siê dobrze.
To jest ostatnie zdanie wywiadu.
Zarzuca mi siê ignorowanie radnych. Jest to bzdur¹! Chodzi³o mi w tym wywiadzie o to, ¿e zabrak³o radnym obecnej
kadencji determinacji w stworzeniu dokumentu, jakim by³by
wieloletni plan inwestycyjny. Mówiono o tym ca³y czas, jednak w tym kierunku nie zrobiono niczego. Rada Miejska to
dwudziestu jeden m¹drych ludzi i mog³aby siê o stworzenie
takiego dokumentu pokusiæ.
Pan Przewodnicz¹cy zarzuca mi, ¿e pomys³y dano mi na
patelni. To nieprawda! Wszelkiego rodzaju inwestycje prowadzone w gminie nie s¹ proponowane tylko przeze mnie.
Przecie¿ mamy uchwalon¹ w 2000 roku strategiê rozwoju miasta i gminy Olecko. Wyszczególnione s¹ w niej priorytety i
wed³ug nich s¹ realizowane inwestycje.
BMB:  Jak to jest z infrastruktur¹ wodoci¹gowo-kanalizacyjna na wsi?
WO:  W 2002 roku by³ uchwalony program wodoci¹gowania i kanalizowania miasta i gminy Olecko. Wed³ug tej strategii pracujemy. Na kolejnoæ inwestycji wielki wp³yw ma
mo¿liwoæ pozyskania pieniêdzy z Unii. Jednak sam plan by³
przyjêty ca³ociowo przez radnych. Wnioski do niego sk³adali zarówno radni, jak i so³tysi poszczególnych wsi, kilka
zg³osi³em ja. Plan obejmuje wszystkie wsie i czêæ miasta i
przypisywanie sobie jednostkowo zas³ug w tym przypadku
przez kogokolwiek, równie¿ przeze mnie, jest co najmniej niew³aciwe. Inn¹ spraw¹ jest realizacja inwestycji. I tak w ci¹gu
ostatnich omiu lat zbudowano najwiêcej nitek wodoci¹gów i

jedynie s³uszne burmistrzowskie pomys³y. Niech bêdzie przyk³adem batalia o
zatwierdzenie planu zagospodarowania
przestrzennego. Dziêki determinacji radnych w przygotowanym przez burmistrza
projekcie usuniêto zapis umo¿liwiaj¹cy
w gospodarstwie rolnym produkcjê hodowlan¹, wyj¹tkowo uci¹¿liw¹ dla mieszkañców ulic Lenej i Go³dapskiej, czy inny,
jeszcze bardziej kontrowersyjny, umo¿liwiaj¹cy zakup terenów przy drodze
Olecko-Gi¿ycko na cele energetyczne, a
nastêpnie przekszta³cenie na dzia³ki budowlane (przetarg ju¿ by³ og³oszony).
Lokalny olecki parlament sk³ada siê z dwóch
organów. Rada Miejska odpowiedzialna jest za legislacjê i kontrolê. Burmistrz
jest organem wykonawczym odpowiedzialnym za gospodarkê finansow¹. Miedzy
tymi dwoma organami powinna byæ
szorstka przyjañ, która umo¿liwi rzeteln¹ dyskusjê nad kierunkami rozwoju
naszej gminny. Sukcesy i pora¿ki nale¿y zapisaæ na konto burmistrza i wszystkich radnych, powtarzam, wszystkich, a
nie tylko z burmistrzowskiego komitetu.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Olecku
Leszek Ga³czyk

kanalizacji.
BMB:  A plan inwestycyjny?
WO:  Równie¿ tutaj wnioski sk³ada³o wiele osób: radni,
so³tysi, rolnicy, kierownicy naszych jednostek, dyrektorzy szkó³
oraz kilka wniosków z³o¿y³em osobicie ja. Z wniosków tych
nale¿a³o wybraæ najlepsze.
BMB:  Co ró¿ni wniosek z³o¿ony do Burmistrza od wniosku
przygotowanego przez Urz¹d o pieni¹dze, np. do Wojewody
(czyli proba o tzw. grant)?
WO:  Ka¿dy mieszkaniec miasta i gminy mo¿e z³o¿yæ
wniosek do bud¿etu gminy do 15 wrzenia danego roku. Wniosek
polega na tym, ¿e kto na przyk³ad pisze w nim, ¿e trzeba
zrobiæ piêkn¹ drogê do X, przy ulicy Y zbudowaæ p³ywalniê, a
przy ulicy Z salê widowiskowo-sportow¹. To jest wniosek 
has³o i nic wiêcej! Od samego pomys³u, prostego wniosku,
do jego realizacji jest bardzo ¿mudna droga. Wniosek o grant
do wojewody to zupe³nie inna procedura. Wymaga wiele pracy i umiejêtnoci, aby taki wniosek sporz¹dziæ.
BMB:  Rada ustala na Pana wniosek bud¿et gminy.
WO:  Tak. Tych pomys³ów s¹ ca³e setki. Gdyby je zrealizowaæ, trzeba mieæ bud¿et z piêciu lub dziesiêciu lat. Takiej
mo¿liwoci nie ma! Wybieram wiêc inwestycje realne do zrobienia w danym roku i w ten sposób tworzê projekt bud¿etu.
Przedstawiæ go muszê Radzie do 15 listopada danego roku.
Dopiero taki dokument jest przez Radê g³osowany i zatwierdzany. Powiêca siê temu jedn¹ z sesji.
BMB:  Radni maj¹ wiêc prawo walczyæ o swoje wnioski!
(V58503)

#

Tygodnik Olecki nr 40 (457)

BMB:  Co sta³o siê w przypadku terenów przeznaczonych pod inwestycje energetyczne?
WO:  By³o to wszystko robione pod inwestorów austriackich. W pierwszej fazie badaj¹ca teren w ich imieniu
firma consultingowa stwierdzi³a, ¿e miejsce jest dobre. Wtedy by³ nasz ruch i zrobilimy plan pod inwestycjê. W trakcie
jednak opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego przyjechali konkretni inwestorzy. Ci stwierdzili, ¿e najkorzystniej bêdzie jednak umieciæ inwestycje w strefie ekonomicznej. Tam te¿ s¹ blisko tory kolejowe i, co najwa¿niejsze, du¿e ulgi. Teren jest mniej pofa³dowany ni¿ w przypadku lokalizacji przy drodze na Gi¿ycko. Dlatego wycofa³em
og³oszenie o przetargu i chcia³em zrobiæ zapis alternatywny,
przeznaczaj¹c ten teren pod budownictwo mieszkaniowe. Na
ostatniej sesji wycofa³em ten wniosek. Czekamy teraz na ruch
inwestorów. Je¿eli zainwestuj¹ w strefie, to wtedy przygotujemy plan przeznaczenia tego terenu pod budownictwo jednorodzinne.
BMB:  Jak to jest w³aciwie z t¹ wspó³prac¹ z radnymi?
WO:  Chcia³bym powiedzieæ tak: rzeczywicie z moj¹
grup¹ radnych z Prawicy Ziemi Oleckiej wspó³praca by³a
bardzo dobra. Bardzo dobra wspó³praca by³a z radnymi z SLD.
Równie¿ bardzo dobrze wspó³pracowa³o mi siê z niektórymi,
niektórymi, jeszcze raz to podkrelam, radnymi z Dobra
Wspólnego i Przysz³oci Ziemi Oleckiej. Ale z niektórymi.
BMB:  Mylê, ¿e zawsze potrzebna jest opozycja, która
w najgorszym przypadku ubarwia posiedzenia Rady.
WO:  Oczywicie, ¿e tak!
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.

ZJAZD ABSOLWENTÓW

(L6002)

WO:  tak! I czêsto podczas sesji bud¿etowej dochodzi do
sporów, ale wtedy to Rada decyduje w g³osowaniu o tym czy
poprawki do bud¿etu przejd¹, czy nie.
Chcia³bym wyjaniæ jeszcze jedn¹ sprawê. Pan Przewodnicz¹cy napisa³, ¿e wnioskowa³em o budowê domów w systemie TBS. Przestudiowa³em protoko³y z powiêconych temu
tematowi komisji planowania. Oto co na ten temat mówi³ Pan
Przewodnicz¹cy: Mo¿e byæ tak, ¿e wybuduje siê budynek,
który bêdzie sta³ pusty. Czynsz bêdzie wynosi³ oko³o 8-9 z³otych za metr (...) Je¿eli kto zechce tam zamieszkaæ, to tylko
taka osoba, która nie jest zorientowana na rynku mieszkaniowym i na rynku kredytowym. Je¿eli kto ma mo¿liwoci, to
bierze kredyt w banku i sp³aca mieszkanie w³asnociowe, a nie
idzie do TBS i p³aci do 30% wk³adu.
Przytaczam to dlatego, ¿e chcê powiedzieæ, ¿e Pan Przewodnicz¹cy nie by³ za TBS-em. wiadcz¹ o tym dokumenty.
Inna wypowied: Kto bêdzie pokrywa³ straty, kiedy budynek wybudowany za kredyt bêdzie sta³ pusty?
Jak mo¿na byæ za budownictwem w systemie TBS i jednoczenie mówiæ takie rzeczy?
I jeszcze jeden zapis: Stwierdzi³ (L. Ga³czyk), ¿e by³ za
powo³aniem TBS-u, ale dzi jest bardziej sceptycznie nastawiony do tej formy budownictwa. Je¿eli ludzie chc¹ w to wchodziæ,
wiedz¹, ¿e nie bêd¹ w³acicielami mieszkañ i bêd¹ sp³acaæ kredyt to nie bêdzie tego hamowa³. I jeszcze: Cz³onek komisji
Leszek Ga³czyk jest przeciwny do dawania pieniêdzy do TBSu. Nie jest przekonany, ¿e spó³ka nie mog³aby wzi¹æ kredytu
pod ten maj¹tek, który posiada. Gmina jest niañk¹ dla spó³ek. Czy on by³ za TBS-em?!
Poza tym zg³aszaæ, a realizowaæ to ca³kiem ró¿ne sprawy.
Na przyk³ad  zakupy sprzêtu do oleckiego szpitala. Fundacja
Zdrowe Olecko zbiera fundusze na ten cel. Z inicjatywy mojej
i mojego zastêpcy uda³o nam siê dostaæ pieni¹dze na zakup
najwy¿szej klasy karetki reanimacyjnej. Wszyscy mówili, ¿e
taki samochód by³ potrzeby i to by³ pomys³. Zrealizowanie
tego to ju¿ ca³kiem inna sprawa. W grê wchodzi³o pozyskanie
oko³o 80 tysiêcy z³otych.
BMB:  Kto zg³osi³ kompleksowe rozwi¹zania dotycz¹ce
ciep³ownictwa?
WO:  Pan Przewodnicz¹cy ju¿ raz modernizowa³ kot³owniê. Niektórzy z olecczan przekonali siê o tym na w³asnej skórze. Mo¿e niech Pan Ga³czyk wiêcej siê tym nie zajmuje?!
BMB:  A co z ulic¹ Len¹ i Go³dapsk¹?
WO:  By³ w planie zapis dopuszczaj¹cy wiadczenie us³ug
hippicznych, np. uje¿d¿ania koni. Zapis ten sporz¹dzilimy na
wyran¹ probê Starostwa. Ja przecie¿ na tej ulicy mieszkam i
by³em od pocz¹tku do koñca przeciwny, by by³y tam prowadzone jakiekolwiek hodowle zwierz¹t. Wiem czym pachnia³o
umiejscowione tam poprzednio gospodarstwo szkolne. Na pewne
ustêpstwa poszlimy, bo Starostwo mia³o inwestorów. Ta hippika nie by³aby taka uci¹¿liwa. Po rozmowie ze mn¹ inwestor
odst¹pi³ od tej koncepcji. Bêdzie robiæ tê hippikê za torami
przy szosie w kierunku Gi¿ycka.

- 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

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.
Komitet Organizacyjny II Zjazdu Absolwentów
Dyrekcja szko³y
Rada Pedagogiczna i M³odzie¿

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE
(V58303)

Tel. (087) 520-22-33

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

(V61201)

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

$

Tygodnik Olecki nr 40 (457)

Wybieramy projekt pomnika
Projekt pomnika nr 1 oznaczony god³em 06 08 29

Za³o¿eniem ideowym pomnik ku czci Ojca w. Jana Paw³a II
jest ukazanie Papie¿a jako wielkiego nauczyciela prawd wiary,
cz³owieka ogromnej dobroci, wzoru chrzecijañskich cnót, pe³nego mi³oci i szacunku do ka¿dego cz³owieka.
Forma plastyczna przedstawia postaæ Ojca wiêtego w szatach liturgicznych z pastora³em, przechodz¹c¹ przez symboliczne drzwi. Praw¹ rêk¹ otwiera skrzyd³o z widniej¹cym na nim
papieskim herbem i jak¿e wymowny, zawo³aniem: Otwórzcie
drzwi Chrystusowi. S³owa te to wielkie przes³anie ca³ego pontyfikatu Jana Paw³a II.
Drugie skrzyd³o drzwi nosi na sobie cytaty fragmentów homilii
wyg³oszonej podczas wizyty duszpasterskiej w E³ku, z czerwca
1999r.
Dzi muszê siê zatrzymaæ w Twoim domu (£K 19,5)
Jestemy wezwani przez Chrystusa. Ka¿dy na inny sposób. Na ró¿nych miejscach bowiem cierpi cz³owiek i wo³a o
cz³owieka. Potrzebuje jego pomocy. Jak¿e wa¿na jest ta obecnoæ ludzkiego serca i ludzkiej solidarnoci.
Nie zatwardzajmy serc, gdy s³yszymy Krzyk biednych
B³ogos³awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale¿y
królestwo niebieskie (MT 5,3)
Jest to wo³anie Chrystusa, które dzisiaj winien us³yszeæ
ka¿dy chrzecijanin, ka¿dy cz³owiek wierz¹cy. Bardzo potrzeba
ludzi ubogich duchem, czyli otwartych na przyjêcie prawdy i
³aski, na wielkie sprawy Bo¿e ( ).
Oni s¹ prawdziwie mocni, bo nape³nieni bogactwem ³aski bo¿ej.
Oto ludzie ubodzy w duchu, sami nie posiadaj¹c ani srebra

ani z³ota, dziêki Chrystusowi maj¹ moc wiêksza ni¿ ta, która mog¹
daæ wszystkie bogactwa wiata.
E³k,
8.VI.1999r.
Umieszczony powy¿ej herb Olecka
podkrela wdziêcznoæ i pamiêæ mieszkañców Ziemi Oleckiej
za ogromn¹ rolê jak¹
odegra³ Ojciec wiêty w historii Kocio³a, Polski i wiata.
Miêkko potraktowana, organiczna forma figury zestawiona
zosta³a dwoma kamiennymi blokami-skrzyd³ami drzwi o geometrycznej, oszczêdnej bryle. Figura odlna z br¹zu, patynowana o wys. ok. 240 cm
ustawiona wraz z kamiennymi p³ytami drzwi wykonanymi z piaskowca z wykutymi na nich herbami oraz liternictwem (wys.
350 cm) ustawiona na prostej podstawie-p³ycie o wysokoci
20 cm, d³ugoci 350 cm i g³êbokoci 200 cm. Podstawa betonowa z ok³adzin¹ z polerowanego, czarnego granitu.
Pomnik dowietlony trzema punktami lamp umieszczonych
w p³aszczynie p³yty chodnika. Plac wokó³ pomnika wy³o¿ony
kamiennym brukiem granitowym, ci¹g pieszy wy³o¿ony natomiast brukiem betonowym.
Nie projektuje siê dodatkowej zieleni, wykorzystuj¹c naturalne otoczenie zieleni¹ planu miejskiego.

Projekt pomnika nr 2 oznaczony god³em 48 11 99

Wiêkszoæ postawionych dotychczas pomników papie¿a
Jana Paw³a II to figury stoj¹ce, czêsto z uniesiona rêk¹, jakim gestem d³oni. Jakby stop-klatkapewnej chwili.
Proponowany przez artystê projekt to postaæ siedz¹ca.
Bardziej Cz³owiek-Pielgrzym, mniej kap³an w liturgicznych szatach.
Oczami wyobrani zobaczymy go wród nas  zwyczajnie.
Usiad³ odpocz¹æ po trudzie nauczania, wêdrówek, obowi¹zków, mo¿e cierpi¹cy. Usiad³ tutaj, w okolicy kocio³a pw. NMP
KP w Olecku, w klimacie mazurskich jezior i lasów, mo¿e przy
róde³ku czy kapliczce. Usiad³ i zaduma³ siê nad problemami
wspó³czesnego wiata, Kocio³a, przemijaniem, pozostawiaj¹c obok siebie miejsce dla ka¿dego (na lasce s¹ pami¹tkowe
miniaturki herbów miast).
Sylwetowo rzeba komponuje siê jako sto¿ek, którego wierzcho³kiem jest g³owa Papie¿a.
W³anie twarz i d³onie s¹ najistotniejsz¹ czêci¹ pomnika.
Ich psychologiczny wyraz  podobieñstwo maj¹ decydowaæ
o tym, ¿e bêdzie siê chcia³o przebywaæ w otoczeniu zmaterializowanego wizerunku tej wiêtej Postaci.
To powinna byæ po prostu ambitna, osadzona w najlepszej tradycji, wspó³czesna autorska rzeba. Proponowana koncepcja próbuje przybli¿yæ siê do tej idei (ale trzeba jeszcze
popracowaæ nad form¹).
Rzeba z br¹zu o wymiarach 200-210 cm, posadowiona na
fundamencie w proponowanym przez organizatorów konkursu miejscu (model skala 1:5). Front pomnikowej postaci usytuowany w stronê dotychczasowych  po uporz¹dkowaniu 
ci¹gów pieszych, tak aby istnia³ kontakt i bezporednia bliskoæ z codziennymi przechodniami czy niedzielnymi spacerowiczami.
Teren wokó³ rzeby ³agodnie podniesiony (ok. 15-20 cm) i

wy³o¿ony surow¹ kostk¹ granitow¹ (np. 10x10cm) z wmontowanymi 304 ród³ami wiat³a skierowanymi na twarz Papie¿a.
Podniesienie terenu przechodzi poprzez drobniejsz¹ granulacjê kostek w dwa cokoliki, na których le¿y siedzisko czyli
jaka forma (mo¿e odwrócona ³ód?), na której siedzi postaæ
Papie¿a.
Jeden z jej boków przeznaczony jest na umieszczenie tekstu  motta.
W bliskim s¹siedztwie mog¹ pojawiæ siê proste w kszta³cie siedziska  ³awki dla ludzi, mo¿e róde³ko? (woda ¿ycia?) a najlepiej przywieziona sk¹d oryginalna mazurska
kapliczka. Trochê ca³orocznych kwiatów.
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Prawo w³asnoci

Prawo w³asnoci jest wiête i nienaruszalne. Mój dom moim zamkiem. To,
co nale¿y do mnie i tylko do mnie, nie
mo¿e byæ u¿ywane przez nikogo obcego bez mojej zgody  tak by³o od zawsze. No, mo¿e z jednym ma³ym wyj¹tkiem. Zapytacie, jakim? Wyj¹tkiem jest
nasza kochana ojczyzna, a dok³adnie nasze
ma³e miasteczko  Olecko.
Chcecie przyk³adu  oto on. Wemy
jedn¹ z mieszkanek naszego miasta, nazwijmy j¹ J. Owa kobieta jest w³acicielk¹ ma³ego domku z ogrodem na terenie osiedla domków jednorodzinnych
potocznie zwanym Zedlungami. Owa
kobieta od kilku lat ma nowego s¹siada
 w³aciciela firmy transportowej, nazwijmy go Ch. Pan Ch. Postanowi³ na swojej
posesji zorganizowaæ bazê ciê¿kiego
sprzêtu, tj.: samochodów ciê¿arowych,
spychaczy czo³owych itp. Czy potrzebowa³ na to zezwolenia? Tego nie wiem.
Wiem natomiast, ¿e nie potrzebowa³ zgody
s¹siadów na prowadzenie tej, b¹d, co
b¹d, uci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej. Potrzebowa³ za to dobrej, utwardzonej
drogi by dojechaæ do swojej nowej bazy

BIBLIOTEKA

sprzêtu ciê¿kiego. Droga dojazdowa do
posesji pana Ch. by³a, jednak¿e zbyt krêta
i w¹ska dla olbrzymich samochodów. Lecz
czy to problem dla zaradnego przedsiêbiorcy? Nie ma drogi, to trzeba j¹ zrobiæ. Wystarczy na kawa³ek nieogrodzonej czêci dzia³ki pani J. przywieæ trochê ¿wiru, rozsun¹æ go, parê razy przejechaæ spychaczem i sprawa za³atwiona. Czy potrzeba na to zgody w³aciciela gruntu? Ale¿ sk¹d! Wystarczy, ¿e
w³aciciel g³ono nie zaprotestuje, co w
przypadku starszej schorowanej kobiety by³o bardzo prawdopodobne.
Wszystko uk³ada³o siê po myli pana,
Ch. Droga zrobiona, ha³as i smród spalin, choæ przeszkadza s¹siadom, nie spowodowa³ lawiny listów protestacyjnych
do burmistrza ani do starosty, a starsz¹
pani¹ J., w³acicielkê posesji, na której
powsta³a droga, mo¿na sobie zlekcewa¿yæ.
Jednak¿e pani J. nie mog³a siê pogodziæ z tym, ¿e kto bez jej zgody zrobi³
sobie przez jej posesje drogê. Wolno lecz
systematycznie od³o¿y³a odpowiedni¹
sumê pieniêdzy, wezwa³a geodetów, którzy
dok³adnie wymierzyli granicê dzia³ki pani
J., uzyska³a zgodê urzêdu miejskiego na
ogrodzenie swojej posesji i j¹ ogrodzi³a.
Droga pana Ch. przesta³a istnieæ. Koniec historii? Nie, dopiero pocz¹tek.

PEDAGOGICZNA

INFORMUJE

Biblioteka Pedagogiczna w Olecku informuje, ¿e w zwi¹zku z przeprowadzk¹ do
nowego lokalu od 9 padziernika 2006 r. bêdzie nieczynna. Wznowienie dzia³alnoci
w budynku przy ul. Armii Krajowej 30 (by³e warsztaty Zespo³u Szkó³ Techniczych)
nast¹pi na pocz¹tku listopada.
Po 9 padziernika zwroty ksi¹¿ek bêd¹ przyjmowane w godz. 8.00-15.00
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Biblioteka w sieci

Biblioteka Pedagogiczna w Olecku informuje o mo¿liwoci przegl¹dania katalogu ksi¹¿ek placówki przez internet. Katalog on-line znajduje siê na stronie Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie www.wmbp.olsztyn.pl
Teraz, nie wychodz¹c z domu, mo¿na zapoznaæ siê ze zbiorami naszej placówki.
Zapraszamy do korzystania!

Pan Ch. nie mo¿e dojechaæ swoim
ciê¿kim sprzêtem na plac. Co robi? Sk³ada wniosek do S¹du o to, ¿e nie mo¿e
przeje¿d¿aæ przez posesjê pani J. po drodze, która rzekomo tam by³a od lat 40.
ubieg³ego wieku. Najciekawsze jest to,
¿e na mapkach geodezyjnych z roku l986
i 1997, bêd¹cych w posiadaniu pani J.,
nie ma ladu drogi, za na mapce z roku
2006 dostarczonej do S¹du przez wydzia³
geodezyjny Starostwa Powiatowego w
Olecku ju¿ droga jest! Czy kto powiadomi³ pani¹ J. o tym, ¿e przez jej posesjê wytyczono drogê? Nie. Czy przys³ano geodetów do wyznaczenia tej drogi?
Nie. Czy kto wyw³aszczy³, lub odkupi³
grunt od pani J.? Nie. Czy pan Ch. dzia³a zgodnie z prawem je¿d¿¹c sobie po
posesji pani J. po w³asnorêcznie zbudowanej drodze bez jej zgody? ...TAK.
Dziwnie? miesznie? Ale¿ sk¹d. Ot, taki
sobie korytarz eksterytorialny.
Najmieszniejsze jest to, ¿e takie postêpowanie jest zgodne z prawem. Jeli
kto bez twojej zgody u¿ytkuje jaki twój
przedmiot, a ty przez pewien okres czasu nie protestowa³e to taka osoba ma
prawo to robiæ ju¿ zawsze. Takie prawo
 polskie prawo. Pani J. bêdzie ca³y czas
p³aci³a podatki za swój grunt, bêdzie
musia³a rozebraæ swój p³ot oraz bêdzie
musia³a znosiæ obecnoæ uci¹¿liwego s¹siada.
Czas na konkluzjê. Jeste w³acicielem posesji? A mo¿e masz samochód?
Kupi³e now¹ wiertarkê, któr¹ chcesz siê
cieszyæ przez d³ugie lata? B¹d czujny,
gdy¿ to, ¿e jeste w³acicielem czegokolwiek wcale nie oznacza, ¿e kto obcy
nie mo¿e z tego korzystaæ.
Tak na zakoñczenie. Jeli chcesz zobaczyæ jak dzia³a prawo w naszym pañstwie prawa i jak siê ono ma do prawa
w³asnoci, przyjd do S¹du Rejonowego w Olecku Wydzia³ Cywilny w dniu
11 padziernika 2006 r. Kraina absurdu
na ¿ywo. Starsza, schorowana kobieta,
biznesmen i polskie prawo cywilne. Zapraszam.
KK

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78535)

LAS I OGRÓD

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

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

(V53406)

Listy do redakcji

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
TOTALNA PROMOCJA
POSEZONOWA KOSIAREK I WYKASZAREK
- CENY HURTOWE -
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XV Oleckie Biegi Dzieci i M³odzie¿y

29 wrzenia na stadionie MOSiR rozpoczê³a siê kolejna
edycja Oleckich Biegów. W zawodach wziê³o udzia³ ponad
400 zawodników z terenu ca³ego powiatu. Zawody otworzy³
Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski oraz wiceburmistrz Henryk
Trznadel. Apel olimpijski przeczyta³a Paulina Powiata. Zawody prowadzi³ Roman Wojnowski, a nad ca³oci¹ czuwa³
szef MOSiR Andrzej Kamiñski.
Biegi Oleckie przechodzi³y w swojej historii ró¿ne koleje i
ewolucje. Rozpoczê³y siê jako biegi Solidarnoci, potem by³y
biegami ulicznymi, a¿ wreszcie trafi³y na stadion MOSiR. W
czasie piêtnastu lat we wspó³zawodnictwie wziê³o udzia³ oko³o 6000 zawodników.
Podczas otwarcia honorowy puchar wrêczono mistrzowi
Polski LZS w trójskoku Przemys³awowi Szlaszyñskiemu. Tytu³
zdoby³ podczas sierpniowych zawodów LZS rozegranych w
Siedlcach. Na wczeniej, bo 25 lipca, rozegranych Mistrzostwach Polski seniorów wynikiem 15.87 m uplasowa³ siê na
czwartym miejscu. Wynik ten sta³ siê nowym rekordem województwa.
Przemys³aw Szlaszyñski jest cz³onkiem kadry narodowej.
Studiuje na drugim roku wychowania fizycznego Wszechnicy Mazurskiej. Z³oty medal w trójskoku na mistrzostwach Polski
LZS zdoby³ po raz pi¹ty (lata 2002  2006). W roku ubieg³ym
zosta³ najlepszym sportowcem Olecka.

WYNIKI
Klasy I – II szk. podst. (rocznik 1998 – 1999) – bieg na 700m
Ch³opcy

1. Girtler Ariel (ZSP Judziki)
2. Muzyk Wojciech (SP Kowale Oleckie)
3. Stemplewski Kacper (SP Sokó³ka)
4. Olenkiewicz Patryk (SP Cimochy)
5. Wójcik Karol (SP. G¹ski)
6. Rutkowski Mateusz (ZSP Judziki)
7. Uliñski Krystian (SP G¹ski)
8. Breczko Damian (SP Kowale Oleckie)
9. Barszczewski Tomasz (SP G¹ski)
10. Lubiecki Tomasz (SP Mazury)
11. Jurkiewicz Piotr (SP Mazury)
12. Maciejewski Wojciech (SP Mazury)

Dziewczêta

1. Dobruch Dominika (SP G¹ski)
2. Piekielniak Natalia (SP G¹ski)
3. Dzier¿yk Aneta (SP G¹ski)
4. Wêglicka Daria (SP Sokó³ki)
5. Rabczyñska Magda (SP G¹ski)
6. Kosa Anna (SP Cichy)
7. Rybak Aleksandra (SP Mazury)
8. Jurewicz Oliwia (SP Cichy)

Równie¿ podczas uroczystoci otwarcia Andrzej Kamiñski wrêczy³ okazjonalny puchar Romanowi Wojnowskiemu,
dziêkuj¹c w ten sposób za dziesiêcioletni¹ kadencjê przewodnicz¹cego w Oleckim Towarzystwie Sportu Szkolnego. W podziêkowaniu czytamy, ¿e dziêki Twojemu zaanga¿owaniu by³o
mo¿liwe zorganizowanie wielu imprez sportowych o wymiarze
ponadlokalnym, ogólnopolskim i miêdzynarodowym, podczas
których wielu uczestników: dzieci, m³odzie¿, doroli oraz osoby niepe³nosprawne mog³y czerpaæ radoæ z rywalizacji sportowej.
OTSS powsta³o jako jedno z pierwszych sportowych stowarzyszeñ w Polsce.
Wród ch³opców najlepsi okazali siê: Gitler Ariel (bieg na
700m, SP Judziki), Rowiñski Mateusz (bieg na 700m, SP 1
Olecko), Gulbierz Rados³aw (bieg na 1000m, ZSP Kowale Oleckie),
Witkowski Piotr (bieg na 1500m, MLKS Czarni Olecko) i Koprowski Daniel (bieg na 2000m, LO Olecko). Wród dziewcz¹t
I miejsca zajê³y: Dobruch Dominika (bieg na 700m, SP G¹ski),
Szarnecka Adriana (bieg na 700m, SP 3 Olecko), Olszewska
Aleksandra (1000m, SP 3 Olecko), Szpunar Anna (bieg na
1500m, ZSP Kijewo) oraz Powiata Anna (bieg na 1500m, MLKS
Czarni Olecko). Za niesportowe zachowanie zdyskwalifikowana zosta³a Magdalena Krajewska (SP wiêtajno).

36. Chmielewski Adam (SP 3 Olecko)
37. Falaciñski Kamil (SP G¹ski)
38. Grzêda Adam (SP G¹ski)
39. Mrozowski Jakub (SP 3 Olecko)
40. Oleckiewicz Mateusz (SP 1 Olecko)
41. Topór Przemek (SP G¹ski)
42. Kwiatkowski Kacper (SP 3 Olecko)
43. Zaniewski Micha³ (SP 1 Olecko)
44. Cieruszyc Kamil (SP 1 Olecko)
45. £azarski Hubert (SP 3 Olecko)
46. Wasilewski Dominik (SP 3 Olecko)
47. Ulikowski Mateusz (SP 3 Olecko)

13. Pigiel Jacek (SP Mazury)

Klasy III – IV szk. podst. (rocznik 1996-1997) – bieg na 700 m

Ch³opcy
1. Rowiñski Mateusz (SP 1 Olecko)
2. Olenkiewicz Krystian (SP Cimochy)
3. Pachucki Tomasz (SP wiêtajno)
4. Arciszewski £ukasz (SP G¹ski)
5. Olszewski Damian (SP 3 Olecko)
6. Milewski Leszek (SP wiêtajno)
7. Z³otnik Mariusz (SP Cimochy)
8. Szturgulewski Micha³ (SP 1 Olecko)
9. Kijak Bartosz (SP 3 Olecko)
10. Janicki Mateusz (SP 3 Olecko)
11. Suchocki Krzysztof (SP G¹ski)
12. Szwejser Kamil (SP Wieliczki)
13. Malinowski Mateusz (SP 3 Olecko)
14. Jasiñski Piotr (SP 3 Olecko)
15. Danielewicz Pawe³ (SP 1 Olecko)
16. Tomaszek Patryk (SP G¹ski)
17. Lubelecki Wojciech (SP Sokó³ki)
18. Kopiczko Jakub (SP 3 Olecko)
19 Nowaczyk Gabryjel (SP 1 Olecko)
20. Buraczewski Robert ( SP G¹ski)
21. Rakowski Patryk (SP Sokó³ki)
22. Niesterow Olaf (SP Kowale Oleckie)
23. Szczecina Rados³aw (SP Cimochy)
24. Zieliñski Szymon (SP Kowale Ol.)
25. Huk Krystian (SP Cichy)
26. Murawski Jakub (SP 1 Olecko)
27. Dobrzyñski Grzegorz (SP G¹ski)
28. Szymañski Patryk (SP G¹ski)
29. Witkowski Piotr (SP G¹ski)
30. Grzyszkowski Kacper (SP 1 Olecko)
31. Polakowski Andrzej ( SP 1 Olecko)
32. Jakubiak Micha³ (SP 3 Olecko)
33. Klepacki Marcin (SP 1 Olecko)
34. Harasim Artur (SP 3 Olecko)
Bernacki Konrad (SP Mazury)

Dziewczêta
1. Szarnecka Adriana (SP 3 Olecko)
2. Falkiewicz Magda (SP 3 Olecko)
3. Stankiewicz Edyta (SP G¹ski)
4. Urbanowicz Agnieszka (SP 3 Olecko)
5. Winiewska Marta (SP G¹ski)
6. Klaus Ewelina (SP Sokó³ki)
7. Szy³ak Emilia (SP 1 Olecko)
8. Jachimczuk Karolina (SP Sokó³ki)
9. Korotko Agata (ZSP Judziki)
10. Baszwiñska Wioletta (Sp 3 Olecko)
11. Mielech Gabrysia (SP 3 Olecko)
12. Jagolicz Dagmara (SP Mazury)
13. Sowulewska Iga (SP 3 Olecko)
14. Falkowska Bianca (SP Kowale Ol.)
15. Paliwoda Izabela (Sp 3 Olecko)
16. Hryszko Karolina (SP Kowale Oleckie)
17. Wijas Aneta (SP 3 Olecko)
18. Malinowska Marta (SP 3 Olecko)
19. Morawska Magda (SP 3 Olecko)
20. Wiñska Karolina (Sp 1 Olecko)
21. Sura¿yñska Anna (SP 1 Olecko)
22. Majchrowska Zuzanna (SP 3 Olecko)
23. Zaremba Karolina (SP G¹ski)
24. Maksimczyk Ewelina (SP Wieliczki)
25. Szkup Karolina (SP Wieliczki)
26. Zackiewicz Maria (SP Wieliczki)
27. Pol Paulina (ZSP Judziki)
28. Wierzbiñska Aleksandra (SP G¹ski)
29. Cieszkiewicz Bo¿ena (SP G¹ski)
30. Gorlewska Karolina (SP 3 Olecko)
31. Murawska Katarzyna (SP 1 Olecko)
32. Soborko Ola (SP G¹ski)
33. Jasiekec Klaudia (SP Kowale Oleckie)
34. Kubsz Alicja (SP Kowale Oleckie) «35.
35. S³awiñska Dominika (SP G¹ski)

Klasy V – VI Szk. podst. (1994-1995) – bieg na 1000m
Ch³opcy
1. Gulbierz Rados³aw (SP Kowale Ol.)
2. Dobruch Karol (SP G¹ski)
3. Moroz Mateusz (SP Kowale Ol.)
4. Boguszewski Wojciech (SP Kowale Ol.)
5. Sulima Kacper (SP 3 Olecko)
6. Arciszewski Mariusz (SP G¹ski)
7. Mrozowski Marcel (SP 3 Olecko)
8. Lipiñski Dawid (SP 4 Siejnik )
9. Grudziñski Micha³ (SP 3 Olecko)
10. Brodowski Jaros³aw (SP Mazury)
11. Wilk Adrian (SP 4 Siejnik)
12. Brynda Szymon (SP 3 Olecko)
13. Sowul Leszek (SP G¹ski)
14. Koz³owski Krzysztof (SP 1 Olecko)
15. Masalski Kamil (SP 1 Olecko)

Dziewczêta
1. Olszewska Aleksandra (SP 3 Olecko)
2. Berwaciak Magdalena (SP wiêtajno)
3. Suprunowicz Beata (SP Mazury)
4. Rozmys³owska Natalia (SP Cichy)
5. Rogacka Urszula (SP Sokó³ki)
6. Milewska Aleksandra (SP G¹ski)
7. Zubowicz Karolina (SP wiêtajno)
8. Maliszewska ¯aneta (SP Kowale Ol.)
9. Rudnik Justyna (SP wiêtajno)
10. Wojsiak Agata (SP 3 Olecko)
11. Ulikowska Adriana (SP 3 olecko)
12. Burzyñska Magdalena (SP Kowale Ol.)
13. Czajko Sylwia (Sp Mazury)
14. Koncewicz Marta (SP Mazury)
15 Seredziñska Dominika (SP wiêtajno)
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16. Arciszewski Pawe³ (SP G¹ski)
17. Bogatko Robert (SP 1 Olecko)
18. Jurewicz Arkadiusz (SP 1 Olecko)
19. Barszczewski Tomasz (SP G¹ski)
20. Kaszkiel Mariusz (SP G¹ski)
21. Topolski Rafa³ (SP 3 Olecko)
22. Rekuæ Kuba (SP 4 Siejnik)
23. Rogalski Patryk (SP Sokó³ki)
24. Wójcik Patryk (SP G¹ski)
25. Z³otnik Szymon (SP Cimochy)
26. Harasim £ukasz (SP 3 Olecko)
27. D¹browski Rafa³ (SP Cimochy)
28. Duszyñski Bart³omiej (SP 3 Olecko)
29. Szczecina Dajan (SP Cimochy)
30. Juszkiewicz £ukasz (SP Sokó³ki)
31. Parda Dominik (SP wiêtajno)
32. Zdanewicz Karol (SP G¹ski)
33. Jurczuk Mateusz (SP 3 Olecko)
34. Ryszkiewicz Daniel (SP G¹ski)
35. Romiñski Arkadiusz (SP 1 Olecko)
36. Gryszkiewicz Kajetan (SP wiêtajno)
37. Truchel (SP 4 Siejnik)
38. Karczewski Marcin (SP G¹ski)
39. Brzuchalski £ukasz (SP Mazury)
40. Bokuniewicz Krzysztof (SP Cimochy)
41. Kowalczuk Marcin (SP 4 Siejnik)
42. Markowski Pawe³ (SP 3 Olecko)
43. Pigiel Tomasz (SP Mazury)
44. Ptak Adrian (SP Mazury)
45. Korenkiewicz Arek (SP G¹ski)
46. ¯ukowski Mateusz (SP 3 Olecko)
47. Sitkowski Kamil (SP 3 Olecko)
48. Bielecki Dawid (SP 3 Olecko)
49. Borys Bart³omiej (SP 3 Olecko)
50. Sokalski Emil (SP G¹ski)
51. Taraszkiewicz Pawe³ (SP 3 Olecko)
52. Pietraszewski Micha³ (SP 3 Olecko)
53. Bagieñski Mateusz (SP 3 Olecko)
54. Jezierski Stanis³aw (SP G¹ski)
55. Pawlaczuk Maciej (ZSP Judziki)
56. Marczak Mateusz (SP 3 Olecko)

16. Falkiewicz Natalia (SP 3 Olecko)
17. Kaczyñska Beata (SP 4 Siejnik)
18. Olszewska Magda (SP 3 Olecko)
19. Kaszkiel Anna (SP G¹ski)
20. Kowalewska Dominika (SP 3 Olecko)
21. Kowalewska Katarzyna (SP 3 Olecko)
22. Jachimowicz Magda (SP 4 Siejnik)
23. Bordzio Joanna (SP Sokó³ki)
24. Medycka Paulina (SP G¹ski)
25. Rutkowska Agata (SP 1 Olecko)
26. Jarzêbowicz Natalia (SP 3 Olecko)
27. Koz³owska Paulina (SP 4 Siejnik)
28. Skra¿yñska Kamila (SP Kowale Ol.)
29. Kondracka Emilka (SP 4 Siejnik)
30. Brodowska Agata (SP 1 Olecko)
31. Masalska Agata (SP 1 Olecko)
32. Masalska Jolanta (SP 1 Olecko)
33. Jarz¹b Karolina (SP 1 Olecko)
34. Bobrycka Justyna (SP 1 Olecko)
35. Interewicz Angelika (SP G¹ski)
36. Polakowska Basia (SP 3 Olecko)
37. Bobowicz Kamila (SP 4 Siejnik)

38. Fio³yñczuk Anna (SP 1 Olecko)
39. Dziedczyk Justyna (SP 3 Olecko)
40. Szafrankowska Agnieszka (SP 1 Olecko)
41. Puchalska Emila (SP 3 Olecko)

24. Krot Jacek (Gim. Nr 2 Olecko)
24. Puszkarewicz Kesja (ZSP 4 Siejnik)
25. Krzy¿ewski Andrzej (ZSP 4 Siejnik)
25. Krasnoborska Sylwia (ZSP 4 Siejnik)
26. Kaszkiel Adam (Kijewo)
26. Rybak Aneta (Gimn. Nr 2 Olecko)
27. Krawiec Mateusz (ZSP 4 Siejnik)
27. Galicka Karolina (Gimn. Nr 2 Olecko)
28. Wêgrzynowicz Artur (wiêtejno)
28. Strzy¿ewska Patrycja (Wieliczki)
29. Drobiszewski £ukasz (ZSP Judziki)
29. Kulesza Paulina (Gimn. Nr 2 Olecko)
30. Medycki Daniel (ZSP 4 Judziki)
30. Pachucka Elwira (wiêtajno)
31. Burzyñski Pawe³ (Kowale Ol.)
31. Kamiñska Kamila (Gimn. Nr 2 Olecko)
32. Makowski Maciej (ZSP 4 Siejnik)
32. Michalska Katarzyna (Mazury)
33. Gryszkiewicz Piotr (wiêtajno)
33. Luty Karolina (Gimn. Nr 2 Olecko)
34. Buraczewski £ukasz (ZSP 4 Siejnik)
34. Szulc Monika (ZSP 4 Siejnik)
35. Pigiel Rafa³ (Mazury)
35. Tusznio ¯¹neta (Gimn. Nr 2 Olecko)
36. Pigiel Mateusz (Mazury)
36. Kimera Joanna (Gimn nr 2 Olecko)
37. Kara Damian (ZSP 4 Siejnik)
Zdyskwalifikowana Krajewska Magdalena
38. Ma³aszuk Krzysztof (wiêtajno)
39. Roga³o Patryk (ZSP 4 Siejnik)
40. Wilk Rafa³ (ZSP 4 Siejnik)
41. Czajko Rados³aw (Mazury)
42. Ga³azyn Patryk (ZSP 4 Siejnik)
43. Wyszomirski Piotr (Gim. Nr 2 Olecko)
44. Baranowski Karol (Gim. Nr 2 Olecko)
45. Budkiewicz Maciek (Gim. Nr 2 Olecko)
46. Pryszmant Krzysztof (Gimn. Nr 2 Olecko)
47. Syper £ukasz (Gimn. Nr 2 Olecko)
48. Wojsiat Adrian (Gimn. Nr 2 Olecko)

SPP – Klasy I – III (rocznik 1988-1990)

Ch³opcy
1. Koprowski Daniel (LO Olecko)
2. Chojnowski Micha³ (E³k)
3. Grzêda Piotr (MLKS Czarni)
4. Garniewski Marcin (ZST Olecko)
5. Szczodruch Dominik (ZST Olecko)
6. Czuper Zbigniew (ZST Olecko)
7. Zackiewicz Arkadiusz (ZST Olecko)
8. Sad³owski Kamil (ZST Olecko)
9. Moroz Adrian (ZST Olecko)
10. Zych Artur (ZST Olecko)
11. Sad³owski Micha³ (ZST Olecko)
12. Hawry³o Dawid (E³k)
Gimnazjum – Klasy I – III (1991-1993) – bieg na 1500m
13. Grabiñski Zbigniew (LO Olecko)
Ch³opcy
Dziewczêta
14. Powiata Jakub (LO 1 E³k)
1. Witkowski Piotr (MLKS Czarni)
1. Szpunar Anna (Kijewo)
15. Jasiñski Kamil (ZST Olecko)
2. Bokuniewicz Hubert (Wieliczki)
2. Supronowicz Patrycja (gimn. Nr 2 Olecko) 16. Kazimierski £ukasz (ZST Olecko)
3. Szczodruch Patryk (ZSP 3 Olecko)
3. Domañska Karolina (SZP Judziki)
17. Dawidowski Mateusz (ZST Olecko)
4. Nalewajko Andrzej (Kowale Ol.)
4. Rogacka Karolina (Sokó³ki)
18. ¯ukowski Micha³ (ZST Olecko)
5. Sad³owski Sebastian (wiêtajno)
5. Sura¿yñska Karolina (Gimn. Nr 2 Olecko) 19. Skar¿yñsaki Przemys³aw (ZST Olecko)
6. Waszkiewicz Marcin (Wieliczki)
6. Namiotko Edyta (Mazury)
20. Skrocki Patryk (ZST Olecko)
7. Topolski Karol (Wieliczki)
7. Brynda Joanna (Gimn. Nr 2 Olecko)
21. Bazan Damian (ZST Olecko)
8. Cichanowicz Piotr (ZSP 4 Siejnik)
8. Szczerbiñska Magdalena ( Kowale Ol.)
22. Retel Andrzej (LO Olecko)
9. Jab³oñski Dariusz (Kijewo)
9. Winiecka Ewa (Kijewo)
23. Domalewski Damian (ZST Olecko)
10. Mas³owski Bartek (Wieliczki)
10. Gierszewska Kaja (Gim. Nr 2 Olecko)
24. Olszewski Marcin (ZST Olecko)
11. Domliñski Tomasz (PG Sokó³ki)
11. U³anowicz Marlena (Kowale Ol. )
25. Kupiec Tomasz (ZST Olecko)
12. Jamrozik Mateusz (ZSP Judziki)
12. Dobiszewska Magda (ZSP Judziki)
26. Drozdowski Mariusz (ZST Olecko)
13. Hankiewicz Patryk (Kijewo)
13. Garniewska Ewelina (Sokó³ki)
27. Póniak Rafa³ (ZST Olecko)
14. Kowalczyk Piotr (Mazury)
14. Jagolicz Julita (Sokó³ki)
28. Nosorowski Micha³ (ZST Olecko)
15. Sak Kamil (wiêtajno)
15. Pietrowska Martyna (Sokó³ki)
29. Podurgiel Sebastian (ZST Olecko)
16. Witkowski Pawe³ (MLKS Czarni)
16. Olszewska Urszula (Gim. Nr 2 Olecko) 30. Kulbacki Pawe³ (ZST Olecko)
17. Rydzewski Andrzej (Mazury)
17. Rab³owska Marlena (Gimn. Nr 2 Olecko) 31. Domel Arkadiusz (ZST Olecko)
18. Bartkowiak Rafa³ (PG Sokó³ki)
18. Rychcik Jolanta (Kijewo)
32. Tusznio Ariel (ZST Olecko)
19. Kozaczek Piotr (PG Sokó³ki)
19. Stawiecka Jolanta (Kowale Oleckie)
33. Zieliñski Mateusz (ZST Olecko)
20. Pacyñski Tomasz
20. Strutu³a Dominika (Kowale Ol.)
34. Pêzowicz Mariusz (ZST Olecko)
21. Grunwald Damian (Mazury)
21. Pachucka Justyna (wiêtajno)
35. Ksi¹¿ek Kamil (ZST Olecko)
22. Ryszkiewicz Przemek (Gim. Nr 2 Olecko) 22. Kmicic Katarzyna (Gim. Nr 2 Olecko)
36. Nowak Daniel (ZST Olecko)
23. Ga³a¿ewski Dawid (wiêtajno)
23. Tomkiewicz Paulina (Wieliczki)
37. Wróblewski Rafa³ (ZST Olecko)
38. Kramkowski Mateusz (ZST Olecko)

Dziewczêta
1. Powiata Paulina (MLKS Czarni)
2. Szpunar Ma³gorzata (ZST Olecko)
3. Zieliñska Justyna (ZST Olecko)
4. Gulbierz Urszula (LO Olecko)
5. Kukowska Justyna (ZST Olecko)
6. Zgiet Ewa (ZST Olecko)
7. Sadkowska Karolina (ZST Olecko)
8. Szy³ak Ewelina (ZST Olecko)
9. Bogdanowicz Ewa (ZST Olecko)
10. Wasilewska Jolanta (ZST Olecko)
11. Motyl Aleksandra (ZST Olecko)
12. Kondracka Adrianna (LO Olecko)
13. Sztejter Joanna (ZST Olecko)
14. B¹k Agnieszka (ZST Olecko)
15. Murawska Marcelina (LO Olecko)
16. Naruszewicz Justyna (ZST Olecko)
17. Baranowska Marta (ZST Olecko)
18. O³dak Ewelina (ZST Olecko)
19. Murzyn Daria (ZST Olecko)
20. ¯ukowska Katarzyna (ZST Olecko)
21. Romanowska Ola (ZST Olecko)
22. Milewska Agnieszka (ZST Olecko)
23. Zdancewicz Ewa (ZST Olecko)
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (5a)

Z podró¿y po Argentynie, Urugwaju, Paragwaju,
Brazylii  Andrzej Malinowski.
Dojecha³em do wioski ... Jesus
Do Posadas przyjecha³em o godz.
6.30. By³o jeszcze ciemno. Obs³uga autobusu sypialnego bardzo d³ugo szuka³a mojego baga¿u. Kiedy plecak mój
wk³adano do du¿ego luku baga¿owego,
znajdowa³ siê on blisko drzwi, a teraz

Paragwajski zaprzêg konny
by³ gdzie zakopany po drugiej stronie.
Przestraszy³em siê, bo s¹dzi³em, ¿e go
ju¿ dawno ukradziono. Wzi¹³em taksówkê
i pojecha³em do hotelu Horianski. Polska nazwa, jednak po polsku nikt tu nie
mówi. Pokoje ciasne, ale za to tanie, 5-8
dolarów. Nad sedesem, który zreszt¹ nie
dzia³a³, zamontowany by³ prysznic, wiêc
wyk¹pa³em siê na szybkiego (jakim dziwnym sposobem) i rzuci³em siê na ³ó¿ko.
Pospa³em dwie godzinki, co nieco zjad³em i poszed³em szukaæ miejsca, sk¹d
odje¿d¿aj¹ autobusy INTERNATIONAL
do Paragwaju. Po 20. minutach oczekiwania przyjecha³ taki autobus, pe³en ludzi, którzy w wiêkszoci doje¿d¿aj¹ do

Paragwajskie dzieci

wiod¹ politycy, rozbijaj¹cy siê kradzionymi BMW, podczas gdy ich wspó³pracownicy wprowadzaj¹ na rynek brazylijski przemycane papierosy warte miliardy
dolarów.
Uderzaj¹ca jest ogromna przepaæ
dziel¹ca guarañskich zbieraczy bawe³ny
i posiadaczy ziemskich  bogatych mennonitów. Mimo ¿e mieszkaj¹ obok siebie, ich ¿ycie ró¿ni siê diametralnie. Wielu
mennonitów cieszy siê z posiadania niemieckich sprzêtów domowych i nowych
ciê¿arówek. Natomiast ich s¹siedzi ¿yj¹
z dnia na dzieñ w rozwalaj¹cych siê szopach.
Spokojnie wpatrywa³em siê w mijany krajobraz i obserwowa³em ludzi.
Paragwaj to kraj subtropikalnych lasów
deszczowych, mokrade³, dzikich przestrzeni,
czerwonej gleby, trzciny cukrowej i bawe³ny. Mieszka tu oko³o 6 milionów osób.
Prawie 95% Paragwajczyków to Metysi,
którzy pos³uguj¹ siê przede wszystkim
jêzykiem guarani. Pozosta³e 5% tworz¹
potomkowie europejskich imigrantów.
Tempo ¿ycia w Paragwaju jest bardzo
powolne. B³ogie nieróbstwo i leniwa
obserwacja przeje¿d¿aj¹cych od czasu do
czasu wozów konnych zabiera ludziom
wiêksz¹ czêæ dnia.

pracy po drugiej stronie granicy. Pojecha³em nim do przejcia granicznego i
kiedy siê ju¿ na nim znalaz³em, musia³em
wyjæ z autobusu i ustawiæ siê w kolejce do kontroli. Argentyñczycy przechodzili
bez problemu i po chwili z powrotem
wsiadali do autobusu. Jeden
z pograniczników, zobaczywszy mój paszport, odes³a³ mnie
do jakiego oficera. Ten z kolei sprawdza³ ka¿d¹ kartkê i moje
dane wpisa³ do komputera. W
koñcu przystawi³ stempel i
by³em wolny. Nastêpnym autobusem przejecha³em graniczn¹
rzekê Paranê (trochê szersza ni¿
Wis³a) i znalaz³em siê po stronie paragwajskiej. Tutaj to samo.
Kontrola paszportu, wpisywanie
danych do
komputera,
przejcie
przez matê odka¿aj¹c¹, powrót do innego ju¿ autobusu, który
akurat podjecha³ i po
15 minutach by³em ju¿
w miecie Encarnación. Wysiad³em na
zat³oczonym i brudnym dworcu. Momentalnie otoczy³a mnie
gromada kierowców
oferuj¹cych swój rejs.
Jestem w Trinidadzie
Wybra³em ten do Trinidadu. Kupi³em bilet
Wysiad³em w wiosce Trinidad i po
za 10 tysiêcy guarani (prawie 2 dolary) i
kilku krokach natkn¹³em siê na kopiec
czym prêdzej cofn¹³em wskazówki zegarka
termitów i zaprzêg konny. Bez trudu odo 1 godzinê, ¿eby mieæ pe³n¹
nalaz³em drogê do ruin misji jezuickich,
wiadomoæ up³ywaj¹cego
celu mojego przyjazdu. Okazuje siê, ¿e
czasu. Autobus ruszy³ i po
jest to jedno z najrzadziej odwiedzanych
10 minutach jazdy zosta³ zamiejsc z listy UNESCO.
trzymany przez policjê. Tajniak
Dawna misja znajduje siê na szczycie
bez munduru sprawdza³ dokuokaza³ego wzgórza, 28 km od Encarnamenty u wszystkich pasa¿erów.
ción. Wstêp do ruin kosztowa³ mnie 1
Mnie te¿ nie omin¹³. Pokazadolara i by³em tam jedynym turyst¹.
³em mu paszport i pieczêæ wjazChodzi³em po olbrzymiej przestrzeni,
dow¹  by³em uratowany. Ludotyka³em starych cegie³ i rozmyla³em
dzie us³u¿nie pokazywali swoje
o jezuitach, ich bytnoci w tym kraju.
dokumenty, bo nie chcieli zaPrzybyli oni do Paragwaju na pocz¹tku
targu z w³adz¹, która tutaj jest
XVII wieku w celu chrystianizacji Indian.
tak skorumpowana, ¿e zajmuJezuici zak³adali osady misyjne i zapoje I miejsce w wiecie pod tym
znawali Indian z osi¹gniêciami europejwzglêdem (poza Afryk¹). Prym
skiej kultury.
C.d.n.
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Viabaltica

Ci¹g dalszy ze s. 1.

Autostrada bêdzie mia³a w ka¿dym kierunku po dwa pasy ruchu rozdzielone
pasem zieleni. Droga po³¹czy po³udnie Europy ze Skandynawi¹. Bêdzie to trasa
szybkiego i bardzo nasilonego ruchu.
Generalna Dyrekcja Budowy Dróg i Autostrad wróci³a wiêc do koncepcji budowy jednej z najwa¿niejszej dla europejskiej infrastruktury inwestycji. Priorytetem rozwi¹zania problemu sta³y siê w tej chwili nie koszty, ale ochrona rodowiska
oraz tzw. czynnik ludzki. Mimo, ¿e pod Augustowem i Bia³ymstokiem zainwestowano pieni¹dze, budowy zosta³y tam wstrzymane i jest rozwa¿ana nowa lokalizacja.
Podczas narady przebieg nowej trasy popar³y samorz¹dy z Olecka i E³ku, a
Grajewo by³o przeciwne. Nowy przebieg trasy popieraj¹ ró¿nego rodzaju organizacje zwi¹zane z ochron¹ rodowiska. Zajmuj¹ca siê lokalizacj¹ trasy Viabaltica z
ramienia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Ma³gorzata Znaniecka
zapewni³a wiceburmistrza Henryka Trznadla, ¿e bêdzie gor¹co popieraæ projekt
nowej lokalizacji autostrady.
Historia projektów oraz budowy Viabaltica siêga dwunastu lat. Najpierw proponowano, aby droga bieg³a przez Bia³ystok. Po protestach realizacjê tego pomys³u zaniechano. Nastêpna wersja lokalizacji na trasie Grajewo  Augustów w
zwi¹zku z protestami w Augustowie te¿ nie przesz³a. Umiejscowienie drogi tam
wi¹za³o siê z siln¹ ingerencj¹ w dorzecze Rospudy oraz wyciêciem kilkuset hektarów lasu w Puszczy Augustowskiej.
Odwrotnie od sytuacji w pó³nocno-wschodniej Polsce jest pod Warszaw¹, gdzie
samorz¹dy zabiegaj¹, by trasa przechodzi³a przez ich ziemie. Jest to niebywa³y atut
w lokalizacji inwestycji na terenach tych gmin.
(BMB)
Koniecznoæ w³¹czenia wiate³ wynika z przepisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym.

PAMIETAJ O WIAT£ACH

O w³¹czaniu wiate³ warto pamiêtaæ
z dwóch powodów. Pierwszym jest bezpieczeñstwo w³asne i innych u¿ytkowników dróg. Wed³ug raportu Europejskiej Komisji ds. Energii i Transportu,
stosowanie wiate³ w dzieñ zmniejsza liczbê
wypadków z udzia³em co najmniej dwóch
uczestników o 5 do 15 proc., a wypadków z udzia³em motocykli o 32 proc. Co
prawda w³¹czone wiat³a powoduj¹ zwiêkszenie zu¿ycia paliwa (o ok. 1 proc.) i
¿arówek (o prawie po³owê), ale to zni-

koma wartoæ w porównaniu z korzyciami,
jakie siê dziêki nim osi¹ga. Dobrym rozwi¹zaniem jest montowanie tzw. wiate³
do jazdy dziennej, które zu¿ywaj¹ jedn¹
dwunast¹ pr¹du potrzebnego do uruchomienia wiate³ mijania. wiat³a mijania
pobieraj¹ bowiem ok. 145 W, a wiat³a
dzienne tylko 12 W.
Drugim powodem, dla którego
warto pamiêtaæ o w³¹czaniu wiate³ od
pocz¹tku padziernika do koñca lutego
jest unikniêcie mandatu w sypkoci 100

Próbna
ewakuacja
Fot. Archiwum KP PSP

z³ i dwóch punktów karnych.
Prawdopodobnie ju¿ nied³ugo z
w³¹czonymi wiat³ami przyjdzie jedziæ
ca³y rok. Plany wprowadzenia zobowi¹zuj¹cych do tego przepisów przygotowuje Dyrekcja Generalna ds. Energii i
Transportu Komisji Europejskiej. Obecnie 12 miesiêcy na wszystkich drogach
ze wiat³ami w dzieñ trzeba jedziæ w:
Danii, Estonii, Finlandii, na £otwie, w
Austrii, Szwecji, S³owenii i w Czechach.
Na niektórych drogach obowi¹zek ten
jest przez ca³y rok tak¿e we W³oszech,
na Wêgrzech i Portugalii. Na Litwie, S³owacji i w Polsce taki obowi¹zek jest w
okresie jesienno-zimowym.
ród³o : motofakty.pl

W dniu 29.09.2006 r. w Zespole Szkó³ w Babkach Oleckich pan dyrektor szko³y przeprowadzi³ próbn¹ ewakuacjê
uczniów z budynku szkolnego. Ewakuacja ta mia³a na celu
sprawdzenie warunków ewakuacyjnych w budynku oraz zachowanie siê uczniów w przypadku faktycznego zagro¿enia.
Uczniowie podczas ewakuacji zachowywali siê w sposób prawid³owy i ca³kowicie pos³uszni byli nauczycielom, z
którymi mieli zajêcia. Miejscem ewakuacji w przypadku tej
szko³y by³o boisko szkolne. Uczniowie na boisku ustawieni
byli klasami, a nad ka¿d¹ klas¹ opiekê sprawowa³ nauczyciel.
Nad ewakuacj¹ nadzór sprawowa³ przedstawiciel KP PSP
Olecko, do której wp³ynê³o zg³oszenie o planowanej ewakuacji oraz przedstawiciel Urzêdu Miejskiego w Olecku. Na
zakoñczenie podsumowano próbn¹ ewakuacjê informuj¹c,
aby zawsze przebiega³a w sposób spokojny, opanowany,
tak jak podczas próby.
Informacjê przekaza³ rzecznik prasowy Komendanta
Powiatowego PSP w Olecku st. kpt Tomasz Milewski
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US£UGI

(V58703)

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V59702
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V62901

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

K21806

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
(K24702)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

KOMINKI

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V51109
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V50709
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V54902
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V50810
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V50202
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V59502
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K438
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V57604

* ksiêgowe us³ugi, tel. 0-87-520-31-70
L4017
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V61401

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V56905

PIZZA NA TELEFON

(V34219)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V53906
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K23108
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
V58211
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K25102
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3121
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V52009
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-4242
K24603
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6203
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V51209
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18829
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V56805
* cyklinowanie, szlifowanie parkietów, pod³ug, TANIO, tel.
0-508-216-250
V57105
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V57504

k2okna@vp.pl

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

(V58403)

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

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 V52507
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K23204
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K25901
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V53506)
* rosyjski, korepetycje, matury, TANIO!, tel. 0-503-681-910 K23704
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V51009
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L4910
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5309
* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3819
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V46911
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60003
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V52110
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V59602
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2537
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K338
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2238
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3219
* transport, tel. 0-508-192-094
V59612
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K22905
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
V73443
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46

26 93390006 0000 0006 6992 0001

(V50909)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V53306)

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

(V50110)

(V53926)

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

(61302)

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

V2341

!
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(K25202)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

Olecko, Aleje Lipowe 3
cie
zê
c
o u
zp urs
o
R k

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
K23404
* domek, tel. 0-606-756-380
L5904
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
K25002
* zatrudniê do pracy przy polbruku, kontakt Norwida 8 K25802
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L4712
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4514
SPRZEDAM
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4012
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V57504
* dzia³kê budowlan¹ blisko jeziora, tel. 0-505-064-698K25602
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K22804
* glazura Opoczno Bez 20x25  17,95 z³/m.kw., tel. 0-87-52022-33
L5104
* grzejniki c.o. PURMO, dolne zasilanie, tel. 0-606-480-884 V25402
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L5510
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L5606
* lokal + magiel, tel. 0-606-756-380
L6004

L

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
(V55105)

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

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

GRÜNLAND

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

(V58603)

SERWIS OGUMIENIA

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V53006)

* organy MA-150, tel. 0-600-275-610
K25502
* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V53916
* rega³y sklepowe szklane, tel. 0-606-480-884
K25302
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15711
* Seat Toledo, 1997, 1,6B, klima. manual., nie sprowadzany,
10.000 z³otych do negocjacji, tel. 0-667-997-698
L6103
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3019
* Tico, stan bardzo dobry, 1995, pierwszy w³aciciel, gara¿owany, serwisowany, tel. 0-885-588-998
K25702
WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3621
* mieszkanie do wynajêcia, Lesk, tel. 0-606-355-813 K24802
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5210
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312L5309
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3518

(V61601)

Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 15.), 0-604-456-732.
(V59802)

"
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Spotkanie
autorskie

Ostatnim wydarzeniem w MiejskoPowiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku
by³o spotkanie autorskie z pani¹ z Gra¿yn¹ Serafin. Odby³o siê ono 27 wrzenia w wype³nionej po brzegi sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate.
Na spotkanie przybyli uczniowie klas
0-III ze Szko³y Podstawowej nr 1 i nr 3
w Olecku oraz dzieci z Przedszkola z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku.
Pani Gra¿yna Serafin pisze ksi¹¿ki dla
najm³odszych czytelników. Z wykszta-

Adam
Siemieñczyk

³cenia jest nauczycielk¹. Opublikowa³a
m. in. Za siódm¹ chmurk¹ i Trzy s³oñca.
Autorka opowiada³a o tym, sk¹d bra³a
inspiracjê do pisania ksi¹¿ek, jak powstawa³y i jak je wydawa³a. Zachêca³a m³odych czytelników do realizacji swoich
marzeñ. Dla niej to, ¿e zosta³a pisark¹,
jest takim w³anie zrealizowanym marzeniem z lat dziecinnych.
Spotkanie przebieg³o w bardzo mi³ej
i ciep³ej atmosferze. Pisarka przeczyta³a
jedno z opowiadañ z ksi¹¿eczki pt. Za
siódm¹ chmurk¹ i z wielk¹ przyjemnoci¹ udziela³a odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez ma³ych czytelników. Dzieci bra³y ¿ywy udzia³ w spotkaniu.
Pracownicy biblioteki sk³adaj¹ podziêkowania wszystkim, którzy tak chêtnie
odpowiedzieli na zaproszenie.
W padzierniku biblioteka zaprasza
na spotkanie ze Zbigniewem Dmitroc¹ poet¹, bajkopisarzem, t³umaczem, satyrykiem i dramaturgiem.

AFORYZMY

wierszcze - zegary nocy.
Starzy ludzie pragn¹, by m³odzi wierzyli w idea³y, w które oni
przestali ju¿ wierzyæ.
Wszystkim chodzi o to samo i wszyscy tak samo o tym mówi¹.
Aktorzy chodz¹ na koturnach, by ³atwiej siêgn¹æ g³êbi.
Spektakl koñczy siê w momencie, gdy zostanie udowodnione,
¿e siê nic nie rozumie.
Sufler - jeden z niewielu ludzi, których nie gani siê za to, ¿e
mówi¹ prawdê.

Rys. W.B. Bo³tryk

Oklaski - czas na zag³uszenie myli, czy nie bêdzie siê zbyt
d³ugo sta³o w ogonku do szatni.

Có¿ porabiaj¹ wszarze na pchlim targu?

Ca³a tajemnica teatru polega na tym, ¿e cz³owiek nie zawsze
jest pewien, w którym rzêdzie dostanie miejsca.

Nawo¿enie - próba ocalenia zapachu za pomoc¹ smrodu.

Czy jestem dojrza³a? Ale¿ ja dopiero przekwitam!

#
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Kalendarz imion

3 padziernika
Bogumi³y, Gerardy, Ireny, Józefiny, Józefy, Kandydy, Sylwii, Teresy
Bogumi³a, Eustachego, Ewalda, Gerarda, Heliodora, Jana, Józefa, Kandyda
4 padziernika
Edwiny, Rados³awy, Ros³awy, Rozalii,
Ró¿y, Teresy
Edwarda, Edwina, Franciszka, Konrada, Manfreda, Marka, Nieznawuja, Rados³awa, Ros³awa
5 padziernika
Donaty, Flawii, Flory, Justyny, Naty
Apolinarego, Bart³omieja, Czêstogniewa, Donata, Fausta, Igora, Justyna, Marcelego, Placyda, Rajmunda
6 padziernika
Brunony, Emilii, Fryderyki, Hanny, Petry

Arnolda, Artura, Bronis³awa, Brunona,
Emila, Fryderyka, Gustawa, Romana
7 padziernika
Amalii, Amelii, Justyny, Krystyny, Marii, Mirelli, Rocis³awy, Tekli, Wirginii
Augustyna, Bakchusa, Krystyna, Marka, Sergiusza, Stefana
8 padziernika
Brygidy, Kornety, Loreny, Pelagii, Taidy, Walerii, Wojs³awy
Artemona, Bogdana, Demetriusza, Ludwika, Marcina, Symeona, Wojs³awa, Zenona
9 padziernika
Anastazji, Dobrawy, Genowefy, Sybilli
Arnolda, Bogdana, Dionizego, Jana, Ludwika, Przedpe³ka, Wincentego

Nasi bracia mniejsi

4 padziernika obchodzimy wiatowy Dzieñ Ochrony Zwierz¹t. Przypada on w
rocznicê mierci w. Franciszka z Asy¿u, patrona zwierz¹t, przyrody i ekologów.
Nasi bracia mniejsi, jak nazwa³ zwierzêta, pomagaj¹ nam w pracy, s³u¿¹ za pokarm, pocieszaj¹ w samotnoci... daj¹ nam dozgonn¹ i bezinteresown¹ przyjañ i
mi³oæ. Co otrzymuj¹ w zamian? Rzadko to samo. Czêciej  okrutn¹ obojêtnoæ.
Widaæ to zw³aszcza przed wakacjami i po nich. Porzucone psy wa³êsaj¹ siê po
ulicach miast albo po lasach. Nierzadko ten, którego one kocha³y przywi¹zuje je do
drzew i pozostawia na okrutn¹ mieræ...

Przys³owia
i powiedzenia

 Na w. Franciszka (4 padziernika) ch³op
ju¿ w polu nic nie zyska.
 Padziernik, bo padzierze baba z lnu
cierlic¹ bierze.
 Babie lato wtedy bywa, gdy w s³oñcu
siê snuj¹ pajêcze przêdziwa.
 Jeli padziernik jest wietrzny i mrony, to nie bêdzie za to styczeñ, luty
grony.
 Gdy padziernik mrony, to nie bêdzie
styczeñ grony.

Nasz przepis
Sa³atka ogrodniczki

25 dkg pora
3 ³y¿ki oleju
5 dkg makaronu
ocet winny
³y¿ka pestek s³onecznika
Pora czycimy, p³uczemy i kroimy
w cienkie kr¹¿ki. Podsma¿amy lekko
na oleju.
Makaron gotujemy i studzimy, a
nastêpnie mieszamy wraz z porem oraz
t³uszczem ze sma¿enia. Kropimy octem
winnym i przyprawiamy do smaku.
Posypujemy pestkami s³onecznika.

Melonik

Sztywny, pó³kolisty mêski kapelusz,
zwany w Niemczech dyni¹, o zaokr¹glonej
g³ówce i w¹skim, lekko podgiêtym rondzie.
W Europie pojawi³ siê w XIX wieku
jako porednie nakrycie g³owy miêdzy
cylindrem, powoli wychodz¹cym z mody,
a miêkkim kapeluszem filcowym. Pod
koniec XIX wieku noszony by³ przez
kobiety w czasie jazdy konnej.

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.

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

 1 modu³ (1,5x8,5cm) = 10 z³ + VAT
DOP£ATY:
1. Reklama na pierwszej stronie redakcyjnej (max 4 modu³y)  cena podstawowa
x 6.
2. Reklama na 3 i 4 stronie  x 4 (do dyspozycji klienta maksymalnie 1/2 strony)
OG£OSZENIA DROBNE:
1. Za og³osznie drobne  0,50 z³ +VAT za
ka¿de s³owo
2. Og³oszenie drobne w kontrze  0,80z³
+VAT
WK£ADKA
1. Istnieje mo¿liwoæ przyjêcia tzw. sron
sponsorowanych  cena do uzgodnienia
w redakcji.
2. Przyjêcie wk³adki  0,06 z³ + VAT od
sztuki

RABATY
1. Za wielokrotnoæ:
* 46 emisji  10%
2. W przypadku du¿ych kampanii reklamowych  negocjacja cen.
4. Ca³a strona (34 modu³y)  250 z³ + VAT
5. 1/2 strony  140 z³ + VAT
UWAGA:
Reklamodawca sk³adaj¹cy og³oszenie (minimum 2modu³y) otrzymuje bezp³atny egzemplarz gazety (przes³any poczt¹), w której
zamieszczona by³a reklama.
1. Powierzchnia og³oszeñ na stronach redakcyjnych jest limitowana do 1/2 strony.
2. Reklama ukazuje siê po op³aceniu faktury lub rachunku.
3. Dostarczanie w³asnych reklam  w for-

macie tif (o rozdzielczoci graficznej
300dpi), wmf lub cdr (Corel Draw
max v. 9.0)
4. Koszt opracowania graficznego (dop³ata) na ¿yczenie zleceniodawcy: do wielkoci 6 modu³ów  50 z³ + VAT, wielkoci powy¿ej 6 modu³ów  100z³ + VAT.
Materia³ do obróbki nale¿y dostarczyæ
do pi¹tku poprzedzaj¹cego wydanie pisma.
TERMIN PRZYJMOWANIA MATERIA£ÓW DO DRUKU
1. Poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 12 00-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 15 00 w poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 52002-30; kom. 0-601-152-454.
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K¹cik szachowy (8)
ETYKA SPORTOWA
W SZACHACH

Anglicy mówi¹  fair play, my za
 uczciwa gra sportowa. Zagadnienie etyki
sportowej nie jest pojêciem nowym, jednak w ostatnim okresie coraz wiêksz¹
wagê przywi¹zuje siê do strony wychowawczej sportu, m.in. do wyrobienia u
sportowca szacunku dla przeciwnika, do
wyeliminowania tendencji wygrania za
wszelk¹ cenê. W tych dyscyplinach sportowych, gdzie zawodnicy nie maj¹ bezporedniego kontaktu ze sob¹ (jak np.
w tenisie, gimnastyce, skokach narciarskich, podnoszeniu ciê¿arów itp.)  sprawa
jest niemal¿e bezprzedmiotowa. Tu nie
ma fauli. Inaczej rzecz siê ma w takich
dyscyplinach jak np. pi³ka no¿na, hokej,
boks, koszykówka, gdzie w atmosferze
napiêtej walki o zwyciêstwo mo¿liwe s¹
naruszenia regulaminu gry i zasad etyki
sportowej. Jak rzecz ma siê w szachach?
Wydawa³oby siê, ¿e w królewskiej grze,
gdzie nie mo¿na sfaulowaæ przeciwnika, sprawa równie¿ jest bezprzedmiotowa. Tak jednak nie jest. Regulamin FIDE
(Miêdzynarodowej Federacji Szachowej),
okrelaj¹c zachowanie siê zawodników
podczas rozgrywania partii mówi, ¿e w
czasie trwania partii zakazuje siê zawodnikom pos³ugiwania siê jakimikolwiek
notatkami albo analizowania tej partii na
szachownicy. Zakazuje tak¿e korzystania z rad albo ostrze¿eñ osób trzecich,
przy czym jest obojêtne, czy osoby te
zosta³y do tego nak³onione czy te¿ nie.
Podczas trwania partii zabronione jest
wszelkie jej analizowanie na sali gry.
Zakazane jest równie¿ odwracanie uwagi przeciwnika, przeszkadzanie mu w grze.
Naruszenie wy¿ej wymienionych regu³
mo¿e byæ karane nawet do przegranej
partii w³¹cznie. Zakaz rozpraszania uwagi przeciwnika jest doæ ogólnikowy. Zrozumia³e jest, ¿e ten przepis kodeksu
obejmuje takie przypadki, jak gwizdanie
czy nucenie pod nosem, stukanie palcami w stó³, zbyt g³one przesuwanie figur
na szachownicy, niestaranne stawianie
figur (nie na rodku pola), zbyt g³one
prze³¹czanie zegara (co nale¿y zawsze
czyniæ rêk¹, nie za trzyman¹ przypadkowo w rêku bierk¹), ha³aliwe odsuwa-

nie krzes³a itp. Obecnie oczywist¹ rzecz¹
jest sprawa palenia na sali turniejowej.
Palenie jest zakazane. W praktyce organizator turnieju wyznacza specjale pomieszczenie dla zawodników pal¹cych w pobli¿u sali, gdzie odbywa siê turniej. Jednak nie zawsze tak by³o.
Do niedawna utarty by³ zwyczaj, ¿e
zawodnik pal¹cy mo¿e stale paliæ przy
stoliku. Z tym faktem musieli pogodziæ
siê nawet niepal¹cy zawodnicy, którym
dym z papierosów w ewidentny sposób
przeszkadza³ i szkodzi³. I tak np. Botvinnik, przygotowuj¹c siê w 1961r. do meczu rewan¿owego z Talem, musia³ uwzglêdniæ okolicznoæ, ¿e Tal od pewnego czasu zacz¹³ paliæ. W czasie przygotowañ
trenerzy Botvinnika wypalali wiêc doæ
znaczne iloci papierosów, by przyzwyczaiæ swojego podopiecznego do dymu.
Prezentujemy Pañstwu dwa ciekawe zakoñczenia z partii granych pomiêdzy tymi
zawodnikami w meczu o Mistrzostwo
wiata.
Bia³e: M. Tal
Czarne: M. Botvinnik
Mecz o Mistrzostwo wiata 1960r.
Zad. 16 (4p.)

Bia³e: M. Botvinnik
Czarne: M. Tal
Mecz rewan¿owy 1961r.
Zad.17 (2p.)

Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹
W podanym przyk³adzie Botvinnik
zrewan¿owa³ siê Talowi. W doæ niespodziewany lecz prosty sposób stwarzaj¹c
siatkê matow¹ zabra³ przeciwnikowi figurê.
Zachêcamy do rozwi¹zania powy¿szych
zadañ a wype³nione kupony prosimy przysy³aæ lub przynosiæ do redakcji.
Prezentujemy Pañstwu równie¿ rozwi¹zania zadañ z K¹cika szachowego nr 5
(Zad.10)1....Se5! 2.f:e5 h5 mat;
(Zad.11)1....Wh3!! i Rotweli graj¹cy bia³ymi podda³ partiê.

Sporód nades³anych kuponów konkursowych nagrodê niespodziankê (losowan¹ co miesi¹c) otrzymuje Kamil Gryglas. Nagrodê mo¿na odebraæ w redakcji
Tygodnika Oleckiego.
Marta & Czes³aw Spisak

KUPON KONKURSOWY
Szachy nad Leg¹
Zad. 16. ..................................................
Zad. 17. ..................................................
Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹
Tal znany by³ z piêknej kombinacyjnej gry. Po wykonaniu dwóch posuniêæ
Botvinnik uzna³ siê za pokonanego. Kombinacja rozpoczyna siê od nieprawdopodobnego, ale jak¿e piêknego uderzenia.
Czy potrafi³by zagraæ jak obroñca tytu³u mistrzowskiego?

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

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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Pi³ka no¿na

Mini OLDA
Trwaj¹ rozgrywki grupowe Oleckiej Mini Ligi Pi³ki No¿nej. Oto ostatnie
wyniki:
Grupa I
· WETERAN  TSV 0:3 (wo).
· GROM - Delphia TEAM 1:4 (0:3); bramki:
Grzegorz Bomber  Tomasz Drozd, Piotr
Zyza³a, Marcin Jarmo³owicz i Tomek
Opanowski.
· III runda
· TSV Victory  GROM Olecko 2:1 (1:1);
bramki: Filip Judycki i Marcin Walu
 Robert Leszczyñski.
· WETERAN Olecko  GROM 0:3 (wo).
· TSV  Delphia TEAM 3:2 £ukasz Aleszczyk, Marcin Walu i Filip Judycki 
Piotr Zyza³a i Andrzej Woroniecki.
· Delphia TEAM  WETERAN 3:0 (wo).
IV runda
· TSV Victory  GROM Olecko 3:3 (2:2);
bramki: Dominik Ga³¹zka, Filip Judycki i Marcin Walu  Grzegorz Bomber
2 i Kamil Plesiewicz.

W meczu z dnia 30 wrzenia 2006r.
(sobota) Czarni zremisowali z
Mazurem E³k 1-1. By³ to mecz walki,
w którym obie dru¿yny da³y z siebie wszystko, co nie znaczy, ¿e
mecz sta³ na wysokim poziomie.
Na przebieg meczu du¿y wp³yw
mia³a szybko stracona bramka przez
Czarnych (pocz¹tek meczu).W grê
Czarnych wkrad³a siê nerwowoæ
spowodowana chêci¹ jak najszybszego wyrównania. Dopiero w koñcówce pierwszej po³owy podanie
do Szarneckiego i wyjcie Picka
daleko od bramki da³o wyrówna-

Grupa II
· Bu³a i Spó³a - Rapid CHE£CHY 2:0
(2:0); bramki: Robert Parfieniuk i Piotr
Fiedorowicz.
· Liderzy HAMASU - Bianconeri 1:2 (1:1);
bramki: Artur Æwikowski  Wojciech
Sakowski i Kamil Karczewski.
· BAMBOOCHA  Rapid Che³chy 3:1
(2:0); bramki: Robert Kozubowski,
Mateusz Jackiewicz i Piotr Klimaszewski - Grzegorz Dani³owicz.
· Bianconeri  Bu³a i Spó³a 0:0.
· Liderzy HAMASU - Rapid CHE£CHY
2:0 (0:0); Kamil Sowa i Artur Æwikowski.
· BAMBOOCHA - Bu³a i Spó³a 3:4 (2:1);
bramki: Piotr Klimaszewski 2 i Mateusz Topolski  Piotr Klimko 3 i Piotr
Fiedorowicz
Tabela grupy I
1. TSV Victory
2. Delphia TEAM
3. WETERAN Olecko

MISTRZOSTWA POLSKI
NIES£YSZ¥CYCH W BIEGACH
PRZE£AJOWYCH
W dniu 30 wrzenia 2006 r. na obiektach MOSIR przy ul.
Park 1 w Olecku odby³y siê Mistrzostwa Polski Nies³ysz¹cych w Biegach Prze³ajowych. G³ównym organizatorem tej
imprezy by³ Szkolny Klub Sportowy Nies³ysz¹cych Olimpijczyk w Olecku przy OSW w Olecku (z ramienia Polskiej Federacji Sportu Nies³ysz¹cych).
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e dru¿yna z Olecka w zmaganiach tych zajê³a pierwsze miejce.
Szerzej o mistrzostwach i wyniki biegów zamiecimy w
nastêpnym numerze TO.

9
8
8

23 31: 13
12 17:17
8 11:17

nie po przelobowaniu przez Kamila bramkarza goci. Szarnecki w pierwszej po³owie odda³ piêkny strza³ z oko³o 20m,jednak pi³ka uderzy³a w poprzeczkê. W drugiej po³owie stron¹ przewa¿aj¹c¹ byli Czarni, którzy stworzyli parê sytuacji mog¹cych przynieæ prowadzenie, a dru¿yna
Mazura nie odda³a wiêcej ani jednego
strza³u na bramkê G¹siorowskiego.
Sk³ad Czarnych: G¹siorowski-Micha³
Wasilewski, Ryszkiewicz, Pietkiewicz,
Mariusz Jegliñski-Wasilewski Pawe³,
Wyszyñski, Sobolewski, Drozd-Jarmo³owicz, Szarnecki. Na zmianê wchodzi³
Szymon Kara.

4. GROM Olecko
12:24

9

5

Tabela grupy II
1. Liderzy HAMASU
8 21
21:8
2. Bianconeri
8 14
23:11
3. Bu³a i Spó³a
8 13
13:12
4. Rapid CHE£CHY
8
6
8:16
5. BAMBOOCHA
8
4
10:29.
W tabelach kolejno: miejsce, nazwa
dru¿yny, liczba rozegranych meczy, zdobyte punkty, stosunek bramek strzelonych do straconych.
Ligê sêdziuj¹ pp. Karol Szy³kiewicz
 nauczyciel Gimnazjum w Kowalach
Oleckich i Robert Smyk  MOSiR.
W przysz³¹ niedzielê zawody rozpoczn¹ siê o godz. 10.00  ma³y stadion.
Zapraszamy !!!
ben
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 224

Ale to by³ tydzieñ! Przyznam siê, ¿e
w ubieg³ym tygodniu bawi³em siê jak
nigdy. A Pañstwu siê podoba³o? Co ja
zupe³ny wariat? Oszala³em z rozpaczy?
Spokojnie... NIE! Wprost przeciwnie, wiele
moich przekonañ nawet otrzyma³o po¿ywkê, super doping, by siê podbudowaæ. I nie jest to ani wariactwo, ani szaleñstwo. Kiedy siê mówi³o, ¿e jak Pan
Bóg chce kogo ukaraæ, czyni go szaleñcem. Ju¿ o tym pisa³em: lubiê wszystko
kalkulowaæ na zimo i powoli. Czy to jest
szaleñstwo, ¿e nie poddajê siê emocjom?
Chyba nie.
No dobrze. Zacznijmy od Przewrotu Wrzeniowego lub jak kto woli Begergate. Ale bardzo krótko, bo tyle ju¿
na ten temat pisano, ¿e nie widzê potrzeby, by dalej praæ mózgi. Oburzaj¹ce? Skandal? Jak powiedzia³ jeden z komentatorów (i wcale nie zwolennik PS i
Kaczorów) oburzaj¹cy i skandaliczny to
by³ jêzyk jakim pos³ugiwali siê obaj politycy w rozmowie z Uczciw¹ Kobiet¹
z wyrokiem za k³amstwo. To by³ skandal. Niestety, nawet w ¿yciu ju¿ jest tak,
¿e sposobem mówienia zawsze staramy
siê dotrzeæ do poziomu intelektualnego
rozmówcy. Jak to mówi¹: Do Pana po
pañsku, z chamem po chamsku. Co do
reszty... Mam tylko jedn¹ uwagê. Jak to
siê sta³o, ¿e dziennikarze do tej pory zajmuj¹cy siê raczej telewizyjnymi Talk Show
stali siê dziennikarzami ledczymi? Powiem, ¿e jak dla mnie to jest to trochê
smrodem: tak jakby w razie czego i wpadki
byæ przygotowanym na pozbycie siê ma³o
wartociowych showmenów. Sprawa i
tak siê ryp³a (najprawdopodobniej) bo
materia³ jest raczej SKANDALICZOOBALAJ¥CY. Najprawdopodobniej (przepraszam za powtórzenie) chciano uzyskaæ to, ¿e Uczciwa Kobieta jednak
dostanie to stanowisko w rz¹dzie. Nie
liczono siê z czarn¹ polewk¹. Z drugiej strony te dziwne nocne posiedzenia dwóch partii w Sejmie. Do tej pory
nie wiadomo po co siê tam zebra³y? Co
zabawniejsze, chyba do koñca nie uzgodnili po co tam byli, bo przedstawiciele
tej samej formacji politycznej podaj¹ inne
wersje i tematykê spotkañ. Lubiê bardzo szczegó³y i to mnie bawi³o. Zupe³nie przypadkowo byli w Sejmie na spotkaniach, gdzie chyba nawet nie pisali
protoko³ów z tych zebrañ i w parê chwil
po programie wychodz¹ z gotowymi
owiadczeniami i wezwaniami do wyborów i dymisji rz¹du. Ich miny w tym
wypadku powinny wyra¿aæ dumê i pew-

noæ, a przypomina³y pacjenta u dentysty. Z biegiem i up³ywem czasu przypomina³o to zagrywkê pokerow¹. Przy
stoliku sugerujemy wszystkim, ¿e mamy
karetê, trzymaj¹c w rêkach parê waletów i królow¹. Ca³¹ paranoj¹ jest fakt,
¿e wszyscy widz¹ co jest w rêku, bo
blefuj¹cy macha nam swymi kartami przed
oczami.
Kto siê z Pañstwa rozczarowa³ do
PiS i polityki? A kto z Pañstwa wierzy³,
¿e w czasie takich rozmów prywatnych
i szukania koalicjantów to rozmawia siê
o kolorach firanek i zachêca siê niepewnych cukierkami i czekolad¹, a opornych
szklanymi kulkami na sznureczku? A czy
wchodz¹c do sklepu i kupuj¹c piêknie i
smakowicie wygl¹daj¹ce wêdliny mamy
wiadomoæ jak wygl¹da to od strony
rzeni? Polecam wizytê w rzeni  wiêkszoæ ju¿ przynajmniej przez d³u¿szy czas
nie wemie do rêki kawa³ka kie³basy
myliwskiej czy ja³owcowej. Pomys³ o
rzeni przyszed³ mi do g³owy w sobotê
podczas pewnej dyskusji na chacie w
internecie. Polityka zawsze by³a brudna, a niejeden szczytny cel osi¹gniêto
brudnymi metodami. Ja mam tego wiadomoæ, a Pañstwo nie?
Druga sprawa z zesz³ego tygodnia.
A raczej rozpoczêta w zesz³ym tygodniu.
To bardzo b³aha i niewa¿na sprawa. W
ogóle to nawet nie warto siê ni¹ zajmowaæ. Nic wa¿nego i ju¿. Sk¹d wiem, ¿e
jest to niewa¿ne? Bo mówi¹ o tym we
wszystkich mediach, pisze o tym prasa,
mówi wiêkszoæ polityków. Dla podkrelenia tej niewa¿noci, w niedzielê przez
ca³y dzieñ t³umaczono i przemawiano do
nas jakie to NIEWA¯NE i NIC NIE ZANCZ¥CE. Nawet sprawa kaset prawdy

(Nie zastanawia to Pañstwa, ¿e pisze siê
to w cudzys³owie? Co jakby podkrelenie niepewnoci) posz³a na margines.
Co autorytet moralny, polityk, publicysta zaczynaj¹ mówiæ o likwidacji WSI 
to od razy podkrelaj¹ minimalizm wa¿noci tej sprawy. Gdyby wiele programów telewizyjnych trwa³o parê godzin,
to ca³y czas by by³o udowadnianie tego
co jest NIEWA¯NE. Dzi rozbi³em sobie
prasówkê i przegl¹d mediów... najbardziej niewa¿na sprawa zajmuje ponad
po³owê informacji w kraju. Jestem przera¿ony. Co to by by³o gdyby chodzi³o o
NAPRAWDÊ WA¯N¥ SPRAWÊ?
Obawiam siê, ¿e gruboæ wielu gazet musia³by przekroczyæ kilkaset stron i wagê
kilku kilogramów.
Czy jest siê czym denerwowaæ? Nie.
Polecam Pañstwu spokojnie usi¹æ w
fotelach i bawiæ siê tym, co widzicie. Od
paru ³adnych lat nasza gospodarka jest
w takim stanie, ¿e dzia³a niezale¿nie od
tego co dzieje siê w polityce. Ja rozumiem, ¿e to boli wielu i z utêsknieniem
wspominaj¹ czasy, gdy ka¿dy problem
partii odbija³ siê na gospodarce. Pod tym
wzglêdem to PRL by³ fajny, bo ka¿dy problem rz¹du mo¿na by³o wyt³umaczyæ gospodark¹, a gospodarkê problemami rz¹du. Dzi mo¿emy sobie spokojnie usi¹æ
i z umiechem na ustach obserwowaæ zabawê polityków. A jest na co popatrzeæ.
Szczególnie, ¿e przypomina igrzyska w
czasach wietnoci Imperium Rzymskiego i okrzyki: chrzecijanie dla lwów!.
A podobno s¹ kraje, gdzie lwy lubi¹ ludzi :)
¯yczê Pañstwu wiele radoci z tego
co widzie i ogl¹dacie. Polecam, bo zabawa jest przednia.
PAC

