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Zaakceptujcie fakty. Zróbcie to, poniewa¿
akceptacja tego, co siê wydarzy³o, jest pierwszym krokiem do sprostania ich konsekwencjom.
William James

Nieoficjalne wyniki
wyborów na str. 10.
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Olecczanie wybrali gospodarza miasta ju¿
w pierwszej turze.

Wac³aw Olszewski
uzyska³ 76,01% g³osów.

Warto nadmieniæ, ¿e cztery lata
temu równie¿ wygra³
wybory bezporednie ale w drugiej turze.
Wac³aw Olszewski piastuje urz¹d
Burmistrza Olecka ju¿
osiem lat. Mieszkañcy naszej gminy przyznali mu mandat zaufania na kolejne
cztery.
Frekwencja wyborcza w Olecku wynios³a 37,1%.

Cena 1,40 z³

Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim
mieszkañcom miasta i gminy za udzia³ w
wyborach i poparcie w kandydowaniu na
Burmistrza Olecka.

Wac³aw Olszewski

Komitet Wyborczy Wyborców Ma³a Ojczyzna
Olecko sk³ada serdeczne podziêkowania mieszkañcom miasta i gminy za udzia³ w wyborach
samorz¹dowych i udzielone poparcie.
Pe³nomocnik Komitetu
Maria Wanda Dzienisiewicz
W zwi¹zku z moim felietonem z numeru 44 (Dzieñ 228)
przepraszam osoby, które czuj¹ siê obra¿one i ura¿one moimi s³owami i stwierdzeniami. Nie by³o to moim celem i zamierzeniem. Jeszcze raz serdecznie przepraszam.
Marek Pacyñski  PAC
(V71301)

Pozostali kandydaci na burmistrza uzyskali:

Leszek Ga³czyk  1156 g³osów (17,49%)
Ryszard Rêkawek  428 g³osów (6,48%)

OLECCZANIE UCZCILI WIÊTO 11 LISTOPADA

Fot. Boles³aw S³omkowski

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

Takie to by³o pierwsze, proste wrêcz
(bez urazy) naiwne! Fot. Jan Mazurski

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI
STACJA PALIW  Rarytas

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V58809)

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V70701)

Pierwsze spotkanie pierwszej Rady Miejskiej IIIRP

PIJANI
KIEROWCY

Nieustaj¹cy konkurs

 8 listopada o 18.10 policjanci zatrzymali w Kleszczewie piêædziesiêcioczteroletniego Józefa K. Rowerzysta mia³
we krwi 1 promil alkoholu.
 10 listopada o 15.10 zatrzymano jad¹cego ul. Go³dapsk¹ VW Golfa. Kieruj¹ca nim trzydziestoczteroletnia Iwona S. mia³a we krwi 0,8 promila alkoholu.
 11 listopada o 19.10 w Lenartach policjanci zatrzymali VW Passata. Jad¹cy
nim trzydziestoomioletni Dariusz C.
mia³ we krwi 1,2 promila alkoholu.
 11 listopada 0 23.45 patrol policja zatrzyma³ jad¹cego placem Wolnoci
Poloneza. Kieruj¹cy nim dwudziestoszecioletni Pawe³ T. mia³ we krwi 1,7
promila alkoholu.
Ca³odobowe dy¿ury aptek

14-19.11.2006r.  ul. Zielona 37
20-26.11.2006r.  pl. Wolnoci 7B

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V69302)

 9 listopada o 17.05 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ z jezdni w okolicach
Lenart powalone na ni¹ drzewo.
 9 listopada o 17.25 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ z jezdni w okolicach G¹sek
powalone na ni¹ drzewo.
 9 listopada o 17.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni w okolicach D¹browkich powalone na ni¹ drzewo.
 9 listopada o 18.25 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 9 listopada o 18.30 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ z jezdni w okolicach Zajd
powalone na ni¹ drzewo.
 10 listopada o 12.33 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y przy alejach Lipowych po¿ar
samochodu.
 11 listopada o 18.04 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar makulatury w pojemniku na makulaturê na osiedlu Siejnik.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

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

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 Chlebus
 Krzysztof Fidler
 Piotr Klejment
 Leonarda Krupiñska
 Zbigniew Krzy¿ek
 Krystyna Ko³odziejska
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

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

rodowiskowy
Dom Pomocy
Spo³ecznej...

otrzyma³ z bud¿etu wojewody 150 tysiêcy z³otych. Te dodatkowe rodki zostan¹ zu¿yte na funkcjonowanie i wyposa¿enie nowej, dobudowanej czêci budynku.
Pieni¹dze ju¿ wp³ynê³y na konto gminy
i wkrótce zostanie podjêta decyzja o
zakupie wyposa¿enia.

Nowy autobus
szkolny

Gmina wzbogaci³a siê o nowy autobus szkolny. Bêdzie on zabiera³ dwadziecia osób. Jest w pe³ni przystosowany
do transportu osób niepe³nosprawnych;
odpowiednie drzwi, windy oraz powierzchnia dla wózków.
Autobus zosta³ zakupiony z rodków
PEFRON oraz w³asnych gminy.

Ukoñczono...

po³¹czenie pomiêdzy ulic¹ Orzeszkowej,
a Konopnickiej. Odcinek drogi jest utwardzony i owietlony. Oficjalne oddanie
do u¿ytku  17 listopada br.

100 tysiêcy...

otrzyma³a gmina Olecko na doposa¿enie sal dydaktycznych w szko³ach od
Ministerstwa Edukacji. Za otrzymane pieni¹dze zostan¹ doposa¿one nowe i zmodernizowane w tym roku sale szkolne.
M. in. czêæ tych funduszy zostanie przeznaczona dla SP w G¹skach.

lubowanie klas
pierwszych

W sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza odbêdzie siê 17 listopada uroczyste lubowanie klas pierwszych. Uroczystoæ rozpocznie siê o 16.00.

OLECCCZANIE UCZCILI WIÊTO
11 LISTOPADA

Fot. Boles³aw S³omkowski

!
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OLECKI TERMINARZ

15 listopada
9.00 - spotkanie z pisarzem
16 listopada
WIATOWY DZIEÑ RZUCANIA PALENIA
17 listopada
16.00  lubowanie klas pierwszych, SP1
im. H. Sienkiewicza, sala gimnastyczna
17.00  Teoria chaosu - film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Kumple na zabój - film, kino
ROK Mazury Garbate
18 listopada
9.30  powiêcenie kapliczki powiêconej w. Hubertowi, wie Jelonek (60lecie Ko³a £owieckiego Dzik)
11.00  msza wiêta (60-lecie Ko³a £owieckiego Dzik)
12.30  uroczystoci oficjalne 60-lecia
Ko³a £owieckiego Dzik, ROK Mazury Garbate
17.00  Teoria chaosu - film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Kumple na zabój - film, kino
ROK Mazury Garbate
19 listopada
17.00  Teoria chaosu - film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Kumple na zabój - film, kino
ROK Mazury Garbate
20 listopada
10.00  mija termin przyjmowania ofert
w przetargach og³oszonych przez LO
w Olecku (informacja TO45/462 z 7 listopada , s. 18)
24 listopada
16.45  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
19.30  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
25 listopada
16.45  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
19.30  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
26 listopada
16.45  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
19.30  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
27 listopada
16.45  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
19.30  Karol  papie¿, który pozosta³

"
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Sybiracy uhonorowani
Przetrwali
na nieludzkiej ziemi
dla Ojczyzny

9 listopada w ramach obchodów
wiêta Niepodleg³oci w ROK MG
w³adze lokalne zorganizowa³y uroczystoæ
powiêcon¹ Sybirakom.
W Olecku dzia³aj¹ oni w Kole Terenowym, prowadzonym przez p. Janinê
Maciukiewicz. Zaczê³o siê od wprowadzenia pocztów sztandarowych  Sybiraków z Olecka i Augustowa oraz Komendy Hufca ZHP z Olecka. Program
poprowadzi³ nauczyciel z Judzik Andrzej
Malinowski, który wspomina³ jeszcze na
gor¹co swoje 4-letnie dowiadczenia z
pracy z Polakami na Syberii i Kazachstanie.
Goci powita³ burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski. Dzieci i m³odzie¿ z Olecka,
G¹sek, Babek Oleckich i Judzik przedstawi³y bogaty program s³owno-muzyczny.
Obecny na imprezie wojewoda warmiñsko-mazurski Adam Supe³ odznaczy³
21 Sybiraków z oleckiego ko³a Krzy¿em
Sybiraka, nadanym przez Prezydenta RP
prof. Lecha Kaczyñskiego. Szef augustowskiego ko³a ZS Tadeusz Simson nagrodzi³ honorowymi odznakami zwi¹zku
El¿bietê Rêkawek z Urzêdu Miejskiego
i Patrycjê Wróblewsk¹ z oleckiej Komendy Hufca ZHP.
(jod)

W imieniu Prezydenta RP wojewoda Warmiñsko-Mazurski Adam Supe³ odznaczy³ Krzy¿em Zes³añców Sybiru: Danutê Bagiñsk¹, Alicjê Czarnieck¹, Eugeniê
Derencz, Czes³awa Dermana, Tadeusza Gontara, Stanis³awê Klepack¹, Lecha
Konstantynowicza, £ucjê Koz³owsk¹, Mariê Lelewicz, Teresê Macharczyk-Sak,
Witolda Michalkiewicza, Gustawa Modzelewskiego, Stefaniê Myszczyñsk¹, Janinê Opanowsk¹, Mariê Pawluczuk, Czes³awa Sidorowicza, Teresê Sowulewsk¹
oraz Czes³awa Stankara.
Krzy¿ Zes³añców Sybiru ustanowiony zosta³ jako wyraz narodowej pamiêci o
obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberiê, do Kazachstanu i pó³nocnej Rosji, w ho³dzie dla ich mêczeñstwa oraz wiernoci idea³om wolnoci i niepodleg³oci.
Andrzej Malinowski

(V63616)

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego
dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie, chorych psychicznie oraz ich rodzin
Miejsce: Warsztat Terapii Zajêciowej
w Olecku, ul. Kopernika 6
Telefon: /0-87/ 520 49 45
Czynne: wtorek - roda 1400 - 1700
psycholog, socjoterapeuta
pi¹tek - sobota 1400-1800
porady prawne, doradca zawodowy
Projekt finansowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej

Bezp³atnie i anonimowo mo¿esz przebadaæ siê
na obecnoæ wirusa HIV
w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Olsztynie.

(K6902)

Punkt znajduje siê w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej
w Olsztynie, 10-561 Olsztyn, ul. ¯o³nierska 16, pokój nr
15 (parter), tel. (089) 527 95 00 wew. 359
czynny we wtorki i czwartki w godz. 15 00  18 00
W czasie trwania kampanii medialnej z zakresu HIV/
AIDS w okresie od 28.11.2006 r. do 01.12.2006 r.
punkt bêdzie czynny codziennie (od poniedzia³ku do
pi¹tku) w godz. 15 00 do 1800

(V58309)

NIKT NIE OPRÓCZ CIEBIE NIE POZNA WYNIKU BADANIA!

#
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Mazurskiego Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych
W ubieg³y pi¹tek Starosta Olecki
Stanis³aw Ramotowski uroczycie otworzy³ Mazurskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych. Znajduje siê ono w
budynku internatu Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych przy ul. Go³dapskiej, a w jego sk³ad wchodzi sala wyk³adowa z kompletnym wyposa¿eniem,
pokoje gocinne. W holu przed sal¹ zosta³a zbudowana prawdziwa recepcja w
stylu hotelowym. W wyniku inwestycji
czêciowo zosta³ zmodernizowany internat
ZSLiZ. Po³o¿ono termoizolacjê i wymieniono okna, wymieniono instalacjê elektryczn¹ oraz podniesiono standard pokoi mieszkalnych. Zbudowano nowe ³azienki oraz wymieniono pod³ogi.
Ca³oæ inwestycji poci¹gnê³a za sob¹
koszty w wysokoci 543 tysiêcy z³otych
oraz budowa Centrum 484 tysi¹ce, w wiêkszoci sfinansowane przez program PHARE.
Przebudowê i modernizacjê pomieszczeñ zrealizowa³a firma Tabex S.A. maj¹ca swoj¹ siedzibê, jak to okreli³ Starosta, po przeciwnej stronie ulicy. S. Ramotowski podziêkowa³ dyrektorowi firmy Cezaremu Rzepeckiemu za solidne
i szybkie wykonanie adaptacji sal oraz

czêciowej przebudowy pomieszczeñ.
Podziêkowania Starosty trafi³y tak¿e
na rêce Beaty Stypu³kowskiej, Krystyny Wiszniewskiej, Waldemara
Snarskiego.
Ca³oæ spotkania prowadzi³a dyrektor ZSLiZ Beata
Stypu³kowska. Podczas otwarcia po raz
pierwszy zosta³y
wrêczone Odznaki
Zas³u¿ony dla Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
Otrzymali je z r¹k wicemarsza³ka Sejmiku
Edwarda Adamczyka, Henryka Bielawskiego i Stanis³awa Mas³owskiego.
W uroczystoci wziê³a udzia³ delegacja zaprzyjanionego zak³adu z Niemiec.
Nie przyby³a natomiast delegacja z Rosji, gdzie zatrzyma³a j¹ klêska ¿ywio³owa  niespotykane od kilkudziesiêciu lat
opady niegu.
Mazurskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych powsta³o w celu rozwijania wspó³pracy
turystycznej w regionach po³o¿onych na wschodniej
granicy Polski,
przygotowania profesjonalnej kadry
obs³uguj¹cej miêdzynarodowy ruch
turystyczny w naszym regionie oraz
tworzenia sieci po³¹czeñ interpersonalnych umo¿liwiaj¹cych sprawne

Fot. Waldemar Snarski

funkcjonowanie systemu obs³ugi turystycznej.
Programowo dzia³alnoæ placówki
bêdzie uwidoczniona poprzez organizowanie konferencji, szkoleñ, kursów, kampanii reklamowych.
Centrum utworzy m.in. internetow¹
bazê danych o regionie i imprezach turystycznych. W bazie tej bêd¹ zamieszczone informacje o hotelach, gastronomii, imprezach oraz punktach informacji
turystycznej. Z punktami informacji Centrum nawi¹¿e cis³¹ wspó³pracê.
Realizacji zadañ bêdzie pilnowaæ Rada
Programowa MCEiIL W jej sk³ad wejd¹ przedstawiciele partnerów projektu:
Powiat Olecki, ZSLiZ w Olecku, Rejon
Gusiewski (Rosja), Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina, Stowarzyszenie Twórców Ludowych Mazur i
Suwalszczyzny, Stowarzyszenie Pracodawców Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie
Powiatów, Miast i Gmin Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej.
MCEiIL jest otwarta na wspó³pracê
z innymi organizacjami.
Opracowa³
Bogus³aw M. Borawski
(V58509)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Tel. (087) 520-22-33

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

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

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

(V69402)

(V78541)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

$
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Biblioteka
bli¿ej czytelników

8 listopada odby³o siê uroczyste otwarcie oleckiej filii
Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie
w nowej siedzibie przy ul. Armii Krajowej. Jest to ju¿ siódma
lokalizacja tej placówki w grodzie nad Leg¹ w ci¹gu 50 lat jej
dzia³ania.

Kierownik biblioteki El¿bieta Rowiñska zaprosi³a na to
otwarcie m.in. swoj¹ prze³o¿on¹ z Olsztyna  dyrektor Sylwiê
Czachorowsk¹ i oleckich notabli: Starostê Olecka dra Stanis³awa Ramotowskiego, sekretarza Starostwa Powiatowego w
Olecku Edwarda Adamczyka, Burmistrza Olecka Wac³awa
Olszewskiego, dyrektorów szkó³ oleckich.
Biblioteka przyjmuje ju¿ swoich czytelników, chocia¿ jej
pe³ne otwarcie wraz z bezp³atnym dostêpem do internetu planowane jest na 20 listopada br.
Biblioteka otrzyma³a bardzo du¿¹ powierzchniê i zajmuje
niemal ca³y parter budynku po by³ych warsztatach Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Olecku.
Najwiêcej pomocy przy przenosinach biblioteka otrzyma³a
od w³adz powiatu oleckiego, oleckich stra¿aków oraz kadry
pedagogicznej i uczniów ZST Olecko.
D. Josiewicz
Espalda  Fizykoterapia
Jedyna terapia lecz¹ca skutecznie:
 bóle krêgos³upa  rwê kulszow¹  dyskopatie
Chiroterapia  bezbolesne ustawianie krêgos³upa
dyplomowani fizjoterapeuci Aldona i Piotr Stêpieñ
Dybowo 24, 19-411 wiêtajno, tel. 0-503-308-955

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

32 9339 0006 0000 0007 5516 0001

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 -

Dom Weselny Eden ul. Gdañska 1,
tel. (087) 520-40-50; 0-600-431-203

 Przyjmujemy zamówienia na przyjêcia weselne  rabat

(V65602)

 Solistka z zespo³em, du¿a przestrzeñ do tañca.
Cena: 280 z³ para! W cenie: 3 dania gor¹ce, 5 przystawek, 0,5 l alkoholu na parê, szampan dla 6 osób, ciasta,
owoce, napoje, herbata, kawa.

(L5908)

LAS I OGRÓD

Trwa zbiórka publiczna na budowê pomnika Jana Paw³a II w
Olecku. Wszyscy, którzy sw¹
ofiarnoci¹ pragn¹ przyczyniæ siê
do ufundowania Pomnika, mog¹
dokonywaæ wp³at na za³o¿one w
Banku Spó³dzielczym w Olecku specjalne konto

BAL SYLWESTROWY 2006/2007

(V68802)

(V68902)

RATUJ SWÓJ KRÊGOS£UP  nie czekaj

Fot. Marek Pacyñski

%
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Nasz jubileusz

Nasze Przedszkole ma ju¿ 20 lat. Z tej
okazji w dniu 28 padziernika w sali ROK
Mazury Garbate odby³a siê uroczystoæ,
w której udzia³ wziêli zaproszeni gocie,
rodzice, dzieci, byli pracownicy a tak¿e
emerytowane nauczycielki i dyrektorki
przedszkoli. Jako pierwsze wszystkich goci
powita³y dzieci wdziêcznym wierszykiem,
którego zakoñczenie brzmia³o: 20 lat to
du¿o, czy ma³o? Chcemy aby to wspomnienie w waszych i naszych serduszkach na d³ugo w pamiêci pozosta³o.
Pani Dyrektor Ma³gorzata Puchalska
powita³a wszystkich goci: Burmistrza
Wac³awa Olszewskiego, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Leszka Ga³czyka,
Kierownik wydzia³y Edukacji, Kultury i
Sportu El¿bietê Rêkawek, wszystkich zaproszonych pracowników Urzêdu Miejskiego, radnych Komisji Owiaty, ksiêdza Paw³a Markowskiego, wizytator
Kuratorium Owiaty i Wychowania w
Olsztynie Delegatura E³k Danutê ¯yliñsk¹, Stanis³awê Toczy³owsk¹  d³ugoletni¹ dyrektorkê tego przedszkola, Rektora Wszechnicy Mazurskiej Józefa Krajewskiego, dyrektorów i kierowników placówek owiatowych, konsultanta Warmiñsko-Mazurskiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Filia E³k
pani¹ Ma³gorzatê Burba, przedstawicieli oleckich mediów.
Pani dyrektor przypomnia³a krótk¹
historiê przedszkola, o obecnoci w³adz
miasta Mar³y podczas ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej w przedszkolu, to, ¿e do
przedszkola w pierwszych latach uczêszcza³o 135 dzieci do piêciu oddzia³ów, o
pracownikach zatrudnionych w tym czasie.
W tej chwili do placówki uczêszcza

185 dzieci do siedmiu oddzia³ów, zatrudnionych jest 16 nauczycieli, 2 pracowników administracji, 11 osób obs³ugi
(wone, kucharki).
Przedszkole to bardzo wa¿ny etap w
¿yciu dziecka. To okres, jak twierdz¹ naukowcy, w którym siê wszystko zaczyna. Jeden z autorytetów wychowania
przedszkolnego powiedzia³: Wszystkiego,
czego naprawdê trzeba wiedzieæ, nauczy³em siê w przedszkolu, jak ¿yæ, co robiæ, jak patrzeæ, odczuwaæ, myleæ, marzyæ i wyobra¿aæ sobie lepszy wiat.
Nasza placówka to przede wszystkim miejsce, gdzie dzieci bawi¹c siê poznaj¹ ró¿ne wartoci, ucz¹ siê wspó³dzia³ania, rozwijaj¹ swoje umiejêtnoci, zdolnoci. Bardzo ciep³o i przyjanie o pracy przedszkola wypowiadali siê gocie:
Burmistrz Wac³aw Olszewski, pani wizytator Danuta ¯yliñsk¹, rektor Wszechnicy Mazurskiej  pan Józef Krajew-

ski, który podkreli³ wspó³pracê z przedszkolem, pani Cecylia Romanowska, by³a
opiekun praktyk pedagogicznych, w imieniu Starosty Olecka  pani Katarzyna
Radzewicz, Danuta Zaniewska  kierownik
DPS, która wczeniej jako nauczyciel
SN w Olecku wspó³pracowa³a z przedszkolem. Na rêce pani dyrektor przekazano listy, kwiaty, oraz wspania³e prezenty dzieciom (zabawki). By³y to podziêkowania wszystkim pracownikom:
dyrekcji, nauczycielom, paniom kucharkom, wonym za ich pracê.
Wrêczono równie¿ statuetki Przyjaciel
Przedszkola dla tych, którzy nie sk¹pi¹
nam swojej pomocy. I tak statuetkê otrzymali: Burmistrz Wac³w Olszewski, Kierownik Wydzia³u Edukacji i Sportu E.
Rêkawek, d³ugoletnia dyrektor przedszkola  Stanistawa Toczy³owska, pani Barbara Burba, Wioletta Kempisty, Marta
Milewska, Dorota Tymoszuk.
Najwa¿niejszym jednak momentem
uroczystoci by³y wystêpy dzieci, które
ju¿ niecierpliwie domaga³y siê swojego g³osu. Tañce, piosenki, piêkne stroje, rozemiane buzie dzieci, zatroskany
wzrok rodziców czy wszystko dobrze
wypadnie, wiadczy³y o udanej imprezie.
To w³anie szczególnie rodzicom dziêkujemy za czynne zaanga¿owanie w przygotowanie uroczystoci. Dziêkujemy równie¿: Katarzynie Bagiñskiej, Ma³gorzacie
Zmys³owskiej, Pañstwu Bielenicom,
Arnoldowi Roci³o, Jerzemu Skorupskiemu, Cezaremu Kielichowi, Hurtowni
GO, Dorocie Maj, Annie Kwiatkowskiej
Andrzejowi Milewskiemu, Marcie Milewskiej, Dorocie Tymoszuk, Pañstwu
Krzy¿akom, w³acicielom hurtowni warzyw i owoców  pañstwu Skorupskim.
Serdecznie dziêkujemy.
Danuta Paukszt  nauczyciel

&
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CO KOMU W DUSZY GRA

2 listopada o godz. 9.00 w przestrzeni biblioteki otwartej Zespo³u Szkó³
Licealnych i Zawodowych mia³o miejsce
niecodzienne spotkanie rodzinne.

m³odym recytatorom, wspominaj¹c, jak
to w szkole jej czasu wyuczano siê obowi¹zkowo i na blachê klasyki w ramach prac domowych.

Na dwa g³osy: autorka Teresa Kaczorowska i uczennica Dorota Szpunar
prezentuj¹ wiersz Z jaminem i s³owikami.
Z Ciechanowa zawita³a do nas dziennikarka, reporterka, pisarka i poetka 
Teresa Kaczorowska. Towarzyszyli jej
najbli¿si: mama  Wanda Chmielewska,
siostra  Zofia, m¹¿  Leszek i inni cz³onkowie rodziny, która z tej ziemi wywodzi
siê, a konkretnie z Zaj¹czkowa pod Baka³arzewem. Prezes Ciechanowskiego Oddzia³u ZLP, reporterka dokumentuj¹ca
polskie rodowody od Ameryki po Katyñ
i Syberiê, propagatorka barokowego, s³awnego na ca³¹ Europê, ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i biografka urodzonego na Ziemi Lwowskiej pod zaborem austriackim  z pochodzenia Polaka
i Niemca, a z wyboru Amerykanina: Herodota Polonii  Mieczys³awa Haimana, zaprezentowa³a tym razem swój znacz¹cy dorobek poetycki, wydany w tomach Dotyk prawdy i Ze s³owikiem w
duszy. Jeszcze zanim zawita³a u nas
poetka, piêkne wiersze wziê³a na warsztat miêdzyszkolna grupa parateatralna
Doroty W³odarskiej z Gimnazjum nr 2
i Romualdy Muchy-Marciniak z Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych, by
powitaæ gocia w ogrodzie ¿ywego s³owa, przekazywanego z zaciêciem i przejêciem. Nieliczne zaciêcia dos³owne
autorka wspania³omylnie wybaczy³a

Na spotkaniu obecna by³a jej Pani
od matematyki i dyrektorka Szko³y Podstawowej w Golubkach, do której znana dzi w kraju i za granic¹ pisarka przed
laty chodzi³a  Weronika Sawicka. Autorka skromnie przemilcza³a swoje sukcesy, ale od czego prowadz¹ce spotkanie? Odkry³y w s³ownikach i na skrzyde³kach wydañ, ¿e Kaczorowska zosta-

³a nagrodzona i odznaczona m. in. przez
Ministra Kultury odznak¹ Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury (1995), Nagrod¹ Starosty
Ciechanowskiego (2000), nagrod¹ IV
Salonu Ksi¹¿ki Polonijnej (Bruksela 2003),
dwiema statuetkami Z³ote Pióro (ZLP
Ciechanów, 2004, 2006), nagrod¹ Kongresu Polonii Amerykañskiej (2005),
Medalem Za Zas³ugi dla Ciechanowa
(2006). Otrzyma³a te¿ w drodze wyró¿nienia stypendium Fundacji Kociuszkowskiej w Nowym Jorku (2003/2004)
i Ministerstwa Kultury RP (2005).
Po prezentacjach recytatorów wybrane
liryki czyta³a sama Autorka. £zy wzruszenia w oczach wielu s³uchaj¹cych pojawi³y siê po strofach bardzo osobistych,
dedykowanych p. Ojcu (Po trzydziestu latach) i Janowi Paw³owi II. By³o
to w Dniu Zadusznym, obcowania ¿yj¹cych z duszami drogich zmar³ych, uwiecznionych w pamiêci i poetyckim s³owie.
Poetka pe³na by³a uznania dla naszej
regionalnej inicjatywy Cudze chwalicie,
swego nie znacie, z której wyrós³ oryginalny konkurs recytatorski, popularyzuj¹cy twórczy dorobek Ma³ej Ojczyzny
o¿ywaj¹cej w s³owie, oraz kolejne cykle
spotkañ z osobn¹ prób¹ s³ownikowego
i biobibliograficznego zapisu dorobku coraz
to m³odszych ludzi pióra. Pochwali³a tych,
którzy przyznali siê na sali, ¿e te¿ pisz¹
do szuflady. £owcy autografów, wród
których nie mog³o zabrakn¹æ Jadwigi
Wasilewskiej, Wac³awa Klejmonta i ks.
Cezarego Rozmusa, otoczyli ciasnym
krêgiem autorkê Ze s³owikiem w duszy
tak, ¿e prawie brak³o czasu na po¿egnaln¹
kawê z rodzin¹ i przyjació³mi, do których

Na koniec spotkania kwiaty od

Marcina Wiosny.

'
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równie¿ zalicza siê dyrektor Zespo³u Szkó³
Licealnych i Zawodowych Beata Stypu³kowska.
***
A w Gimnazjum nr 2 czekali ju¿ m³odzi entuzjaci poezji na drugie spotkanie. Zapamiêtajmy to obcowanie serc
i dusz z tajemnicz¹ si³¹ s³owa, wpisuj¹c
w poetyckie okienko biblioteki otwartej ZSLiZ jeden z wielu piêknych liryków Teresy Kaczorowskiej de domo
Chmielewskiej:
Po trzydziestu latach
Ojcu

wie¿e
ledwie zielone p¹ki bukszpanu
na Twojej mogile
przywracaj¹ tamt¹ wiosnê
gdy jako dr¿¹ca piêtnastolatka
w bia³ej bluzce i granatowej spódniczce
tuli³am siê do Ciebie
w drodze na ¿yciowy egzamin
Tuli³am siê ukradkiem
niby to os³aniaj¹c siê przed wiatrem
a niby ze strachu przed nowym
bo przytulanie pierworodnej córki
nie nale¿a³o
do Twoich ulubionych zajêæ

opuci³am swoje okulary

Lecz ja wtula³am siê w Ciebie
ca³ym swoim jestestwem
ze wszystkich si³
obejmuj¹c mocno rednicê
Twojego szczup³ego cia³a
motocyklisty

Jednak str¹cone szk³a
nie zamieni³y siê w okruchy
widaæ na nieszczêcie
bo podobnego radowania siê
z mego wiadectwa dojrza³oci
ju¿ nie doczeka³e
Olecko, 15 maja 2004

I pod¹¿alimy tak o poranku
w wonnej ciszy mazurskiej wiosny
do sielskiego miasta poetki
od krasnoludków i sierotki Marysi
rzeki powiew
wichrzy³ jasne loki
moj¹ krótk¹ spódniczkê
moje obawy
I stanê³am dr¿¹ca
w carskich jeszcze
murach alma mater
we wspólnym z Tob¹
niepokoju
wród zapachu akacji
i pracuj¹cych pszczó³
Oczekuj¹c pokornie w t³umie
us³yszelimy nagle g³os
podawa³ kilkunastu liderów
przyjêtych bez egzaminów
i w radoci wielkiej unios³e
mnie mocnymi rêkoma do góry
a¿ zaskoczona
ze ³zami

Romualda Mucha - Marciniak
nauczyciel - bibliotekarz ZSLiZ

Ju¿ w gocinnych progach
pó³otwartej biblioteki Gimnazjum nr 2.

(L7301)

Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin Stowarzyszenie EGO KRAINA BOCIANA zosta³o wybrane przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Warszawie do
prowadzenia na obszarze powiatów e³ckiego i oleckiego Konkursu dla m³odzie¿y  Pracownia Umiejêtnoci.

Konkurs dla m³odzie¿y
Pracownia Umiejêtnoci

Dziêki wspólnym staraniom Stowarzyszenia EGO i Starostwa Powiatowego w E³ku ju¿ po raz trzeci program prowadzony bêdzie na terenie powiatów
e³ckiego i oleckiego. Stowarzyszenie
pozyska³o na jego realizacjê grant w
wysokoci 20 000z³, która to kwota powiêkszona o 15 000z³ z³otych z bud¿etu
powiatu e³ckiego bêdzie przekazana w
formie grantów na realizacjê najlepszych
projektów m³odzie¿owych.
Celem Konkursu jest wspieranie dzia³añ w zakresie nauki, edukacji, owiaty,
wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dzia³alnoci wspomagaj¹cej rozwój wspólnot
i spo³ecznoci lokalnych oraz ekologii
poprzez dofinansowanie minimum 20 projektów realizowanych przez grupy m³odzie¿owe w ³¹cznej kwocie 35 000,00 z³
(wysokoæ pojedynczej kwoty dofinansowania 500-3000 z³).

W roku ubieg³ym Konkurs og³oszony by³ dla m³odzie¿y z powiatu e³ckiego
i oleckiego  m³odzie¿ zrealizowa³a 35
autorskich projektów rozwijaj¹cych ich
zainteresowania i talenty.

Og³oszenie

PRACOWNIA UMIEJETNOCI
 KONKURS DLA M£ODZIE¯Y
Z POWIATU E£CKIEGO i OLECKIEGO
Jeste w wieku od 15 do 24 roku ¿ycia?
Masz POMYS£?
Masz SZANSÊ!!! STARTuj!!!
SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE
(zasady udzia³u, formularze wniosków,
kryteria oceny):
www.pracowniaumiejetnosci.pl
www.ego.mazury.pl
www.powiat.elk.pl
www.transgranica.pl

PUNKTY INFORMACYJNE
E£K  Maciej Juchniewicz, Starostwo Powiatowe w E³ku, ul. Pi³sudskiego 4, pok. nr 90 (II p.), tel. 621 83 36 fax
621 83 39, www.powiat.elk.pl, e-mail: maciej.juchniewicz@powiat.elk.pl
OLECKO  Ma³gorzata Jasiñska,
Stowarzyszenie EGO  ul. Kolejowa 31,
tel. 520 21 59, www.ego.mazury.pl
e-mail: biuro@ego.mazury.pl
REGULAMIN, FORMULARZ WNIOSKU równie¿ w sekretariacie twojej szko³y
PLANUJEMY SPOTKANIA INFORMACYJNE W TWOJE SZKOLE!!!
BARDZO WA¯NE!!!
TERMIN SK£ADANIA WNIOSKÓW:
8 listopada - 20 grudnia 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU:
29 grudnia 2005 r.
WYBRANYCH ZOSTANIE
minimum 20 projektów
KWOTA POJEDYNCZEJ DOTACJI:
OD 500Z£ DO 3000z³
Realizacja wybranych projektów:
styczeñ  czerwiec 2007
Szczegó³owe informacje, Kontakt w
sprawie: Maciej Juchniewicz  koordynator lokalny programu, pracownik Starostwa Powiatowego w E³ku, tel. 621 83
36, fax 621 83 39, www.powiat.elk.pl,
e-mail: maciej.juchniewicz@powiat.elk.pl
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Nieoficjalny sk³ad Rady Miejskiej
Najwiêcej g³osów zdoby³ Wac³aw Olszewski (336), ale ze wzglêdu na to, ¿e kandyduje na Burmistrza i przeszed³ w pierwszej
turze g³osy jego przechodz¹ na listê Komitetu Wyborczego Wyborców Ma³a Ojczyzna Olecko.
Z listy Komitetu Wyborczego Wyborców
Ma³a Ojczyzna Olecko do Rady Miejskiej dostali siê:
Marek Chlebus ........................................................ 118
Wies³aw Konopko ................................................... 118
Grzegorz Wróblewski .............................................. 110
Leszek Olszewski ..................................................... 110
Karol Sobczak ............................................................ 98
S³awomir Szerel ............................................. 88 g³osów
Marian Prusko ........................................................... 84
Wac³aw Klejmont ...................................................... 72
Jan Grzyb ................................................................... 71
Krzysztof Fidler ......................................................... 69

Z listy Prawa i Sprawiedliwoci:
Roman Wojnowski .................................................. 141
Jaros³aw Bagieñski .................................................. 102
W³adys³aw Gawroñski .............................................. 74
Zdzis³aw Mioduszewski ............................................ 59
Waldemar Gajewski ................................................... 44
Z Komitetu Wyborczego Wyborców Dobro Wspólne:
Zbigniew Aksienionek .............................................. 91
Renata Dunaj ............................................................. 70
Alicja Szczodruch ...................................................... 69
Jan Fabczak ............................................................... 56
Z listy Platformy Obywatelskiej:
Gra¿yna Obuchowska ............................................... 78
Mariusz Mi³un ........................................................... 76

Nieoficjalny sk³ad Rady Powiatu
Dariusz Marian Andruczyk (PSL)
Andrzej Dunaj (KWW Dobro Wspólne)
Maria Wanda Dzienisiewicz (KWW Ma³a Ojczyzna Olecko)
Leszek Ga³czyk (PO)
Janusz Marek Hendzel (PiS)
Kazimierz Iwanowski (PiS)
Andrzej Stanis³aw Kisiel (PSL)

Centrum Odnowy
Biologicznej
i Rehabilitacji
Aleje Lipowe 1 A,
19-400 Olecko
www.goliat-olecko.pl

Medycyna naturalna (holistyczna) + suplementacja
= alternatyw¹ na zdrowe i d³ugie ¿ycie
W XXI wieku rozwój techniki i nauki sprawi³ ogromne
zapotrzebowanie, a wrêcz powsta³a moda na zdrowy styl
¿ycia. Ca³y XX wiek sprzyja³ rozwojowi tzw. konwencjonalnej medycyny, czyli faszerowaniu pacjentów chemi¹, która
jedno leczy a drugie niszczy. Lekarze próbuj¹ znaleæ z³oty
rodek na ka¿d¹ chorobê, skupiaj¹c siê na leczeniu objawowym. Koncerny farmaceutyczne produkuj¹ coraz wiêksze iloci rodków przeciwbólowych, które maj¹ nam zapewniæ dobre samopoczucie i zag³uszyæ ból. Pojawiaj¹ siê coraz
to nowe diety i produkty, które maj¹ nam pomóc w utracie
zbêdnych kilogramów. Jednak nikt tak naprawdê nie zastanawia siê jak to wszystko dzia³a na nasz organizm, co przez
takie dzia³anie tracimy bezpowrotnie.
Nasz sposób od¿ywiania siê, a w zasadzie ¿ywnoæ wysoko przetworzona, któr¹ spo¿ywamy, posiada znikome wartoci
od¿ywcze tak bardzo potrzebne dla naszego organizmu. Nasze organizmy nie potrafi¹ same siê broniæ, a uk³ady odpornociowe s¹ za s³abe aby zwalczyæ bakterie i wirusy, a co za
tym idzie jestemy coraz mniej odporni na choroby cywilizacyjne. Brak witamin i minera³ów oraz innych sk³adników od¿ywczych wynika z ubogiej diety.
Dzi, w dobie rozwoju technicznego i naukowego, szu-

Jaros³aw Wies³aw Kuczyñski (KWW Dobro Wspólne)
Krzysztof Locman (KWW Ma³a Ojczyzna Olecko)
Andrzej Malinowski (PSL)
Miros³aw Matusiak (KWW Ma³a Ojczyzna Olecko)
Stanis³aw Lucjan Ramotowski (PSL)
Józef Sofiñski (KWW Ma³a Ojczyzna Olecko)
Marian wierszcz (PiS)
kamy nieszkodliwych metod leczenia (medycyna naturalna) oraz substancji uzupe³niaj¹cych niedobory
w sk³adniki od¿ywcze nasze organizmy (suplementacja). Obie te
metody sprawiaj¹,
¿e nasz organizm
zostaje oczyszczony i wraca do swego naturalnego
biorytmu. Narz¹dy
regeneruj¹ siê, a
organizm potrafi
zwalczyæ wszystkie nasze choroby.
Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji GOLIAT
ma dla Pañstwa alternatywê, a mianowicie:
- suplementy firmy TRISANA - dostêpne codziennie;
- doktor Oyun Myagmar (medycyna tybetañsko-mongolska); przyjmuje: roda (1500- 2000)  sobota (1000-1500)
- masa¿ysta z Tybetu: poniedzia³ek 1000-2000 / roda 1500-2000
/ sobota 1000  1500.
Fachowa wiedza poparta dowiadczeniem sprawia, ¿e odnosimy znacz¹ce sukcesy w leczeniu i zapobieganiu ró¿nym
schorzeniom i chorobom.
Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy.
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Rodzina razem przeciw AIDS
Witaj!
Nie znamy siê, ale mylê, ¿e jestem takim samym rodzicem jak Ty. Mam podobne do Twoich problemy: brak czasu, ci¹g³e zmêczenie, gonitwa w pracy.
Kocham swoje dzieci i troszczê siê o nie.
Chcia³bym je dobrze wychowaæ, pragnê,
by by³y zdrowe i szczêliwe. Nie przysz³o mi jednak do g³owy, ¿eby porozmawiaæ z nimi na trudne tematy, np. HIV.
Myla³em, ¿e tak¹ wiedzê otrzymaj¹ w
szkole, z gazet lub ksi¹¿ek, ¿e kto inny
im o tym powie. Jednak moje dzieci oczekuj¹
tego ode mnie.
Nie jest ³atwo rozmawiaæ na trudne tematy i mówiæ o seksualnoci cz³owieka,
ale zdajê sobie sprawê, ¿e nie podejmuj¹c tematyki zwi¹zanej z HIV/AIDS, nara¿am moje dzieci na niebezpieczeñstwo.
Zastanawiaj¹c siê nad tym, próbowa³em
odpowiedzieæ sobie uczciwie na kilka
pytañ:
· Kto rozmawia³ ze mn¹ na trudne tematy, kiedy by³em w wieku mojego
dziecka? Czy by³ to kto z rodziny?
· Ile mia³em wtedy lat?
· Jakie wra¿enia pozostawi³a ta rozmowa?
· Czy to, co us³ysza³em, przyda³o mi siê
w ¿yciu?
· W jakim wieku pozna³em swoj¹ pierwsz¹ sympatiê?
· Jak spêdzalimy czas?
· Czy bra³em pod uwagê mo¿liwoæ zaka¿enia HIV, lub innymi chorobami prze-

noszonymi drog¹ p³ciow¹?
· Czy móg³bym co zmieniæ w swoim
postêpowaniu sprzed lat?
W moim podsumowaniu odpowiedzi nie
wypad³y najlepiej. Przypomnia³em sobie,
¿e w moim domu unikano trudnych tematów. Zrozumia³em, ¿e nikt mnie nie
przygotowa³ do ¿ycia w tym zakresie, a ja
równie¿ dzi pope³niam ten sam b³¹d wychowuj¹c swoje dzieci. Zdecydowa³em siê,
by to zmieniæ i zacz¹³em dzia³aæ. A Ty?
Czy wiesz, ¿e statystycznie:
· na wiecie co 15 sekund osoba pomiêdzy 15. a 24. rokiem ¿ycia zaka¿a siê
wirusem HIV?
· w Polsce 2 osoby dziennie dowiaduj¹
siê o swoim zaka¿eniu HIV?
· w Polsce prawie 60% osób zaka¿aj¹cych
siê to osoby poni¿ej 30. roku ¿ycia?
Nie zwlekaj z rozpoczêciem rozmowy ze
swoim dzieckiem. Nie myl, ¿e ten temat
Was nie dotyczy. Jego ¿ycie to nie tylko oceny w szkole i codzienne obowi¹zki
domowe. To równie¿ pierwsza mi³oæ,
presja kolegów, pierwszy kontakt z alkoholem lub narkotykami. To podobnie
tak, jak wtedy, gdy sami bylimy nastolatkami. Nie pozostawiaj swojego dziecka samego z jego problemami.
Wyci¹gnij rêkê pierwszy, nie krytykuj,
postaraj siê zrozumieæ, ale te¿ nie porównuj swojego ¿ycia do jego. Pomó¿
mu rozwi¹zywaæ problemy. Zakazami i
krzykiem niczego nie zmienisz, nie zahamujesz emocji.

Co z tego, ¿e Twoje dziecko skoñczy dobr¹
szko³ê, bêdzie zna³o jêzyki obce i bêdzie
wysportowane, je¿eli pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub za namow¹ drugiej
osoby podejmie niew³aciw¹ decyzjê. Byæ
mo¿e, Twoje dziecko bêdzie mia³o do Ciebie ¿al, ¿e go przed tym nie ostrzeg³e,
nie uwiadomi³e mu zagro¿enia, jakie niesie ze sob¹ wirus HIV i nie powiedzia³e
jak mo¿na zapobiec zaka¿eniu.
Je¿eli chcesz lepiej przygotowaæ siê do
tej wa¿nej rozmowy, odwied stronê internetow¹ www.aids.gov.pl lub zadzwoñ
na numer 022 692 82 26. To telefon
zaufania dotycz¹cy problemów HIV/AIDS.
Mo¿esz równie¿ skorzystaæ z pomocy
poradni psychologiczno-pedagogicznej
w³aciwej dla miejsca zamieszkania. Ja
rozmawiam ze swoim dzieckiem. Ty te¿ z
tym nie zwlekaj.
Rozmawiaj! Rozmawiaj! Rozmawiaj!
W ten sposób osi¹gniesz najwiêcej.
Pozdrawiam,
Rodzic taki, jak Ty
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Bóg, Honor, Ojczyzna

zdziwiony so³dat przepuci³ ca³¹ rodzinê. Na granicy, po cichu, babcia porozdawa³a innym polskim rodzinom swoje
pierzynowe skarby i tak pomog³a wieBardzo czêsto s³ychaæ tu i ówdzie to kolejce do rewizji, zaszy³a obrazki i me- lu rodzinom wróciæ do Polski.
jak¿e wymowne has³o. Dobr¹ lekcj¹ hi- daliki w rodku pierzyny. Owe obrazki
Z opowieci babci dowiedzielimy siê
storii, dreszcz emocji, a i te¿ niejedn¹ ³zê by³y przepustk¹ do przekroczenia gra- tak¿e, ¿e ci, którzy przy przekraczaniu
dostarczy³ dzieñ 9 XI 2006r. o
granicy z Polski do Rosji ³agodz.11 w sali kina oleckiego
mali krzy¿e, rwali obrazki, zryRegionalnego Orodka Kultuwali medaliki z szyj (myleli,
ry. Tam w³anie, na dwa dni Ku Pamiêci Zmar³ej Mamy
¿e przez to zas³u¿¹ na co lepprzed obchodami Dnia Niepod- W Ho³dzie Sybiraczce Irenie Raczy³o
szego) umierali mierci¹ g³oleg³oci, zosta³y wrêczone Krzypij spokojnie w polskiej ziemi. dow¹ wydaj¹c przy tym nie¿e Zes³añców Sybiru. Przyzna³
Córka ziemskie dwiêki  okreleje Prezydent Polski, a odznanie mamy zas³yszane uszami
Kochana Mamo daj znak od Boga
cza³ Wojewoda Warmiñskodziecka.
Czy jest Ci dobrze, czy ju¿ nie boli Ciê noga
Mazurski.
Pewnego zimowego poCzy nas widzisz i poczynania oceniasz z góry
19 osób mog³o odebraæ je
ranka
mama by³a bardzo zdziCzy Bóg pozwala z ukrycia kochaæ nas przez chmury.
osobicie, jeden Sybirak le¿y
wiona, ¿e babcia uklêk³a z ca³¹
w szpitalu. Niestety, dwie osorodzin¹ i modli³a siê dziêkuKochana Mamo daj znak od Boga
by nie do¿y³y chwili, w której
j¹c Bogu za to, ¿e wczoraj
Czy od Niego na Sybir daleka droga
doceniono ich zmarnowane dziezabrak³o im chleba, a przeCzy widzisz tê tajgê i ³¹kê po której drepta³a
ciñstwo, lata niepewnoci o jucie¿ codziennie modlili siê proCzy ju¿ pojmujesz to czego jako dziecka nie pojmowa³a.
tro, lata przetrwania, a szczesz¹c, aby im go nie zabragólnie wytrwa³oci w patriotyk³o. Dopiero po wnikliwych
Kochana Mamo daj znak od Boga
zmie i mi³oci do Ojczyzny, do
pytaniach dowiedzia³a siê, co
Czy wokó³ Ciebie jest spokój cisza b³oga
Polski.
siê sta³o.
Czy zobaczy³a ¿e s³u¿ba Bogu to cud wybawienia
Ze wspomnieñ mojej mamy,
Otó¿ dwie siostry mamy,
która jest jedn¹ z tych, która
Czy Twoje cia³o z boleci dozna³o ukojenia
nastolatki, które chodzi³y do
nie do¿y³a tej tak wymownej
ciê¿kiej pracy do tajgi, otrzychwili, do³o¿ê do lekcji historii
mywa³y chleb czarny i kwaKochana Mamo kocham Ciê dalej i szczerze
jej prze¿ycia towarzysz¹ce przy
ny dla ca³ej rodziny (oprócz
A ten wiersz ku pamiêci sk³adam Ci w ofierze.
wyjedzie do Rosji, pobycie i
Krystyna Ko³odziejska mamy by³o 3 braci). Malupowrocie. Mama mia³a 2 latka,
chy z niecierpliwoci¹ wygl¹gdy z Lubelszczyzny zabrano ich na ze- nicy z deportacji do Polski. Mama ju¿ da³y przez okno baraku na wracaj¹ce siostry
s³anie. Przy wjedzie do Rosji wszyst- jako 6-letnia dziewczynka zapamiêta³a z kator¿niczej pracy, które zawsze przykim zabierano to, co dotyczy³o wiary: ob- zdanie rosyjskiego ¿o³nierza Poka¿, ¿e nosi³y chleb. Jednak tego w³anie dnia
razki wiête, krzy¿e, medaliki, figurki. Mama jeste Polakiem. Babcia wówczas wy- siostry mamy z opónieniem skoñczy³y
mamy na tyle by³a m¹dra, ¿e czekaj¹c w ci¹gnê³a obrazek wiêty i medalik, a pracê i zabrak³o im chleba. Ze ³zami w

Patriotyzm jest trendy

Jury zachwycone
poziomem wykonawców

Ju¿ po raz drugi 8 listopada z inicjatywy Burmistrza Olecka
Urz¹d Miejski w Olecku we wspó³pracy z Regionalnym Orodkiem Kultury Mazury Garbate zorganizowa³ Gminny Konkurs
Pieni Patriotycznej w 3 kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas I-IV szkó³ podstawowych,
uczniowie klas V-VI SP i wszystkich klas gimnazjalnych z terenu gminy Olecko. Po przes³uchaniu 6. podmiotów wykonawczych w pierwszej kategorii, 13. w drugiej i 19. w trzeciej.
Konkurs otworzy³ jego inicjator i organizator  Burmistrz

Olecka Wac³aw Olszewski.
Jury konkursu w sk³adzie: Marta Je¿ewska  przewodnicz¹ca, Maciej Juchniewicz, Andrzej Bomber, Teresa Ga³aszewska,
Weronika Kordowska, Dariusz Josiewicz, Anna Mitin i Elwira Tuchliñska wy³oni³o najlepszych, zdobywców trzech pierwszych miejsc i wyró¿nieñ.
Konkurs prowadzili dwaj druhowie z Komendy Hufca ZHP
w Olecku im. Krystyna Lacha Szyrmy Bartosz Chiliñski i Rados³aw Szczodruch.
Jak zgodnie stwierdzili cz³onkowie jury, poziom tegorocznych przes³uchañ by³ bardzo wysoki, szczególnie w drugiej
kategorii. Na pewno warto zwróciæ uwagê na niebywa³y talent
wokalny Jakuba Kowalewskiego z Zespo³u Szkó³ w Olecku.
Jury zgodnie stwierdzi³o, ¿e nale¿y uhonorowaæ szczególnie wysoki
poziom, jaki prezentowa³ chór szkolny SP 1 Olecko, przygotowany przez Annê Szadkowsk¹.
Mnie osobicie najbardziej ujê³o wykonanie piosenki przez

!
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oczach wraca³y do domu, bo wiedzia³y,
¿e rodzeñstwo i ich mama czekaj¹ na kawa³ek chleba. Wieczorem by³a ogromna
rozpacz. G³odni z burcz¹cymi brzuchami, zachlipani, usnêli. Poranek jednak wyjani³ wszystkim co siê sta³o. W³adze A³tajskiego Kraju (tam by³a zes³ana rodzina
mamy) nie otrzyma³y dotacji do ¿ywienia zes³añców, wiêc zatru³y chleb przeznaczony dla zes³añców pracuj¹cych w
lesie, aby ¿ywnoci starczy³o dla ich rodzin
do nastêpnej dotacji ¿ywnociowej. Proszê
sobie wyobraziæ, jakie to by³o prze¿ycie
dziecka, a zarazem umocnienie wiary, gdy
s³ysza³o ono w baraku, w którym mieszka³o, dziêkczynne modlitwy p³yn¹ce od
rodzin, które prze¿y³y, a lament i modlitwy za zmar³ych tych bliskich, którzy zostali
otruci podstêpnym chlebem, chlebem
hañby w³adz rosyjskich. Zniewa¿ono
symbol polskiej gocinnoci  witanie
chlebem i sol¹. Zacytujê s³owa babci:
O, jak¿e bola³o podwójnie.
Jeszcze jedno zdarzenie utkwi³o w
pamiêci mojej mamy jako 5-letniego dziecka. Której zimowej mronej nocy do
mieszkañ wdzierali siê tzw. obozowi rosyjscy z ¿o³nierzami i wszystkich starców, osoby chore i mê¿czyzn wyci¹gali
si³¹. Rano okaza³o siê, ¿e do wsi podchodzi³y bia³e niedwiedzie, bo wyj¹tkowo mrona zima dawa³a im siê we znaki
i g³odne zwierzêta podchodzi³y do wsi
w poszukiwaniu po¿ywienia. Obozowi
chc¹c chroniæ swoje rodziny, które mieszka³y na obrze¿ach wsi, obawiaj¹c siê
ataków niedwiedzi, za pokarm u¿yli starców, chorych oraz mê¿czyzn Polaków.
Jak¿e rodzina mamy by³a szczêliwa z

jednej strony, ¿e u nich nadaj¹cego siê
na pokarm dla niedwiedzi nie by³o, a z
drugiej strony rozpacz i bezradnoæ, ¿e
tamtym zabranym pomóc nie mog¹. Babcia
i mama doæ czêsto opowiada³y o wydarzeniach z zes³ania. Pomimo tylu prze¿yæ twierdzi³y zawsze, ¿e nie Bóg jest
temu winien (bo Bóg da³ cz³owiekowi
rozum i woln¹ wolê i doda³y: szkoda tylko, ¿e ludzie z wolnej woli uczynili narzêdzie z³a, mordu i sponiewierania godnoci drugiego cz³owieka), tylko sami ludzie bezduszni i bezlitoni.
Wracaj¹c do uroczystoci, nie mogê
nie wspomnieæ o pocztach sztandarowych
Ko³a Sybiraków z Olecka, Ko³a Sybiraków z Augustowa oraz Poczcie Sztandarowym Harcerzy Oleckich, których wprowadzeniem na scenê rozpocz¹³ Pan Andrzej Malinowski, prowadz¹cy tê piêkn¹ i wymown¹ uroczystoæ.
Historiê Zwi¹zku Sybiraków w Polsce przybli¿y³a obecnym na uroczystoci Pani Janina Maciukiewicz  Prezes
Ko³a Sybiraków w Olecku. Prezesi : Ko³a
Sybiraków z Olecka i Augustowa wrêczyli podziêkowania z odznaczeniem Pani
El¿biecie Rêkawek  Kierownik Wydzia³u
Owiaty i druhnie Patrycji Wróblewskiej
za pracê i oddanie na rzecz Sybiraków,
a Pan Wac³aw Olszewski otrzyma³ z r¹k
Prezesa z Augustowa podziêkowania za
wk³ad i pomoc w tworzeniu miejsc pamiêci poleg³ych za Woln¹ Polskê  tablice upamiêtniaj¹ce oraz pomnik na Cmentarzu Komunalnym. Nie brak³o tak¿e podziêkowania harcerzom z Hufca w Olecku, których opiekunk¹ jest harcmistrzyni Teresa Go³aszewska. To oni, m³odzi,

jedn¹ z najm³odszych uczestniczek konkursu  Gabrielê Bañkowski¹ z klasy II Szko³y Podstawowej nr 1 w Olecku w piosence Deszcz jesiennyoraz Annê Jarz¹bsk¹ z SP G¹ski. Oczywicie najwiêcej emocji wywo³a³y prezentacje w wykonaniu
najm³odszych  przedszkolaków.
Konkursowi przywieca³o motto: Naród, który nie zna
przesz³oci, nie ma przysz³oci.
Jak po raz kolejny stwierdzi³o jury, organizator powinien w
kolejnej edycji dokonaæ podzia³u na solistów, zespo³y i chóry,
aby bardziej sprawiedliwie oceniaæ poziom prezentacji wykonawców w tym konkursie. W. Kordowska ze Szko³y Muzycznej
I st. w Olecku zaproponowa³a, aby w przysz³ym roku zamiast
konkursu przygotowaæ przegl¹d pieni patriotycznej, tak aby
unikn¹æ koniecznoci rywalizacji.
Najlepsi wykonawcy w nagrodê wyst¹pili w tej samej sali
podczas wi¹tecznej akademii z okazji wiêta Niepodleg³oci
dla wszystkich mieszkañców gminy Olecko.

pod dobr¹ opiek¹ pe³ni¹ wartê przy tablicach i pomniku w wa¿nych dniach powiêconych pamiêci tych, którzy ginêli
za Wolnoæ Wasz¹ i Nasz¹, Ku Chwale
Ojczyzny. Niech m³odzie¿ w mundurkach piastuje i s³awi has³o BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Aby Wasze grono
m³odych patriotów poszerza³o krêgi. Blask
Krzy¿y Zes³añców Sybiru rozpromienia³,
gdy uroczystoæ uwietnia³y wystêpy dzieci ze Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami
Integracyjnymi w G¹skach i m³odzie¿ z
Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich i Judzikach oraz Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Dzieci te i m³odzie¿ udowodni³y nam, ¿e
zale¿y im na przysz³oci. Recytuj¹c wiersze,
piewaj¹c piosenki, czcz¹c pamiêæ poleg³ych i szanuj¹c barwy narodowe wziê³y do serca cytat Naród, który nie zna
przesz³oci, nie ma przysz³oci. Dzieci
z G¹sek na zakoñczenie zapiewa³y Marsz
Sybiraków, który wszystkich obecnych
postawi³ na bacznoæ i wycisn¹³ niejedn¹ ³zê, bo to zabrzmia³o jak HYMN.
Drodzy Sybiracy. Pan Burmistrz zaakceptowa³ propozycjê nazwania obwodnicy na osiedlu Siejnik im. Sybiraków.
Mam cich¹ nadziejê, ze doczekam tego
momentu. Grono Sybiraków zmniejsza siê
z ka¿dym rokiem. Mylê, ¿e nowy, czy
te¿ nowy-stary burmistrz nie zmieni zdania i jak najszybciej doczekamy siê dokoñczenia tej inwestycji i nadania jej tak
zacnego imienia. Póki jeszcze niektórzy
Sybiracy ¿yj¹ i bêd¹ mogli przeci¹æ wstêgê,
która jest zawsze w barwach bia³o-czerwonych, barwach flagi narodowej. Pamiêtajmy o przesz³oci.
Krystyna Ko³odziejska

Wyniki konkursu:
1) kategoria przedszkolaków: 1. SP 1 Olecko  Paulina Jankowska z chórem, SP G¹ski  zespó³, Przedszkole w Olecku (5latki) - zespó³;
2) kategoria klas I-IV: 1. Zespó³ Szkó³ w Olecku  Jakub
Kowalewski z zespo³em wokalnym, 2. miejsce ex aequo SP G¹ski  zespó³ wokalny i ZS Olecko  Natalia Dwilewska i Jakub
Kowalewski z zespo³em wokalno-instrumentalnym, 3. miejsce
ex aequo SP 1 Olecko  Gabriela Bañkowska i ZS Olecko 
zespó³ Mix;
3) kategoria klasy V-VI SP i gimnazja: ZS Olecko  zespó³
Akolada, 2. SP G¹ski  Justyna Olszewska, 3. ZS Olecko 
Karolina Lisowska i Magdalena Burzyñska.
Dariusz Josiewicz

"
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US£UGI

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V66603

(V69802)

BIURO RACHUNKOWE

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Poleca us³ugi:
- prowadzenia ksi¹g rachunkowych
- ewidencji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
- ewidencji pracowniczych, ZUS
- sporz¹dzania biznes planów, wniosków kredytowych
Kontakt: (087) 520-36-55, kom. 0-600-273-713

* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 K27305
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18835
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V71101
* cyklinowanie, szlifowanie parkietów, pod³ug, TANIO, tel.
0-508-216-250
V57110
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V57510
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V59708
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V62907
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
(K24708)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

KOMINKI

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V65610
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V65620
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V64905
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V64505
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V54908
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V63506
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V50208
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V59508
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K444
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V57610

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L4023
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V61407
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L6006

(61308)

(V65105)

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

(V58409)

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V66303
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K23210
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K25907
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V69102)
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L5706
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6, tel. 0-605-192-330
K27405
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L6803
* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3825
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V63806
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60009
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V63706
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V59608
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2543

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00

(V64605)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K28004
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
V58217
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K25108
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3127
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V64805
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-42-42 K24609
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6209

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K344
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2244
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L7401
* transport, tel. 0-508-192-094
V59618
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K22910
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
V73449
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V64705)

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

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V71201

WYWÓZ MIECI
(K61708)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V69002)

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

(V63406)

gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

(V69702)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V69722
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

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

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46

V2347

#
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OG£OSZENIA DROBNE

INNE
* poszukujê mi³ej, zadbanej kobiety, oko³o 40 lat, cel towarzyski lub matrymonialny, tel. 0-885-588-989 po 17.00 K29702
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* domek, tel. 0-606-756-380
* mieszkanie, domek, tel. 0-506-401-270

L6305
L5910
K29901

PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
K25008
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L6105
* zatrudniê ekspedientkê w sklepie spo¿ywczym, tel. 0-504482-320
K28603
SPRZEDAM
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L6404
* ci¹gnik MTZ 82, 1986, tel. 0-691-518-512
V66403
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L5806
* drewno opa³owe i kominkowe, tel. 0-887-144-335
K29502
* dzia³ki budowlane, Sedranki, tel. 0-514-432-842
K27904
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K28902
* glazura Opoczno Be¿ 20x25  17,95 z³/m.kw., tel. 0-87-52022-33
L5109
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L6503
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035L7102
* lokal + magiel, tel. 0-606-756-380
L6010
Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V59808)
* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V69702
rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15716
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3024
* Ursus 1044, 1998, 4x4, tel. 0-602-407-380
V71001
* zbiorniki do paliwa lub na szambo 5000 i 10000 litrów, tel.
0-887-144-335
K27401

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
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www.olecko.prawojazdy.com.pl

Rozpoczêcie listopada
kursu

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
(V70601)

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

WYNAJEM
* dwupokojowe mieszkanie w E³ku do wynajêcia, tel. 0-600379-769
K29801

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

GRÜNLAND

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

(V58609)

SERWIS OGUMIENIA

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V69502)

* lokal 36 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55, 0-600-273713
L7202
* lokal do wynajêcia, centrum, tel. 0-885-441-703
K29003
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3627
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5216
* pomieszczenia produkcyjno magazynowe do wynajêcia, tel.
0-887-144-335
K29602
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L7002
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L6703

(V69202)

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
V63606

$
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Palisz, bo lubisz,
a mo¿e... musisz?
Palacze wiedz¹ wszystko o szkodliwoci palenia ale nie odnosz¹ tego do
siebie. Im to nie szkodzi. Pal¹, bo lubi¹,
a jednak nikt dobrowolnie nie zaci¹ga
siê spalinami z rury wydechowej, a palenie to w³anie co takiego.
Wszystkiemu winna jest nikotyna,
która zniewala w ten sam sposób co alkohol, narkotyki, ale jest od nich o wiele sprytniejsza: nie wywo³uje natychmiastowego widocznego odurzenia. £atwo
wiêc zlekcewa¿yæ jej si³ê.
Dym tytoniowy zawiera 4 tys. zwi¹zków chemicznych, z czego 40. ma w³aciwoci rakotwórcze. Pal¹c wdychasz
m.in. cyjanowodór  gaz u¿ywany do ludobójstwa w komorach gazowych, amoniak  parz¹ca substancja, tlenek wêgla (czad)  miertelnie truj¹cy gaz, powoduj¹cy zaczadzenie.

pomagaj¹ce przezwyciê¿yæ g³ód nikotynowy.
6. Nagradzaj siê za ka¿dy tydzieñ bez
papierosa: Kup sobie jaki drobiazg
za kwotê, któr¹ kiedy traci³e na palenie.

Chcesz rzuciæ palenie? Oto porady
dla Ciebie:
1. Najwa¿niejsza jest motywacja: Znajd
swój powód zerwania z na³ogiem (zdrowotny, ekonomiczny, estetyczny)  byle
w³asny
2. Wyznacz konkretny termin: Na nic
zmniejszanie palenia o jednego papierosa dziennie, najskuteczniej jest rzuciæ palenie od zaraz.
3. Szukaj wsparcia u bliskich: Rzuæ palenie razem ze znajomymi, za³ó¿ siê z
kim, ¿e wytrwasz, popro o wsparcie blisk¹ osobê.
4. Unikaj sytuacji, w których siêga³e
po papierosa: Zajmij czym rêce, zorganizuj dobrze swój wolny czas (basen, spacer, si³ownia).
5. Popro lekarza lub farmaceutê o leki

Fundacja Promocja Zdrowia organizuje w ramach akcji Rzuæ palenie razem z nami konkurs dla osób
chc¹cych zerwaæ z na³ogiem palenia
tytoniu. Je¿eli przesta³(a) Pan/Pani paliæ
tytoñ w ci¹gu bie¿¹cego roku, to prosimy przes³aæ do nas wype³nion¹ kartê. Do wygrania zdrowie, a tak¿e wiele
nagród rzeczowych. Prosimy o wpisanie poni¿ej swoich danych. Wyniki konkursu podamy do wiadomoci publicznej, a zwyciêzców powiadomimy listownie.
Regulamin konkursu znajdziesz na
stronie internetowej www.promocjazdrowia.pl
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna

Fundacja „Promocja Zdrowia” organizuje w ramach akcji „Rzuæ palenie razem z nami konkurs dla osób chc¹cych
zerwaæ z na³ogiem palenia tytoniu. Je¿eli przesta³(a) Pan/Pani paliæ tytoñ w ci¹gu bie¿¹cego roku, to prosimy przes³aæ
do nas wype³nion¹ kartê. Do wygrania zdrowie, a tak¿e wiele nagród rzeczowych. Prosimy o wpisanie poni¿ej swoich
danych. Wyniki konkursu podamy do wiadomoci publicznej, a zwyciêzców powiadomimy listownie.

Akcja „Rzuæ palenie razem z nami
przesta³em(am) paliæ tytoñ w dniu: .......................... Kod.pocz. i miejscowoæ: ......................................................
Imiê i nazwisko: ............................................................................................................................... P³eæ (M) (K)
Data urodzenia: .................................... Województwo: .........................................................................................
Adres: ........................................................................................ Tel.: .......................... podpis...............................
Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
Dane potrzebne s¹ wy³¹cznie do przekazania nagrody.
Wype³niony kupon przelij na adres: Fundacja Promocja Zdrowia, ul. Sobieskiego 110/7, 00-764 Warszawa

Adam
Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

AFORYZMY

Nie mo¿na mu by³o odebraæ g³osu. Przemawia³ nie swoim.
Têsknota za domkiem z ogródkiem spe³ni³a siê dopiero w grobie.
Têcza jest mostem miêdzy s³oñcem a deszczem.
Czasem ostatni¹ desk¹ ratunku jest deska klozetowa.
Biustonosz niezale¿nie od rozmiarów kryje w sobie wielk¹ tajemnicê.

Bardzo wspó³czesny obraz. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

%
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Kalendarz imion

14 listopada
Agaty, El¿biety, Judyty, Laury
Damiana, Emila, Emiliana, Filipa, Hipacego, Józefa, Lewina, Rogera, Serafina,
cibora, Wawrzyñca, W³odzimierza,
Wszerada
15 listopada
Alidy, Amelii, Gertrudy, Idalii, Marii, S³awy
Alberta, Artura, Artusa, Dymitra, Leopolda,
Przybygniewa, Roberta, Rogera
16 listopada
Agnieszki, Gertrudy, Leonii, Ma³gorzaty, Marii
Ariela, Aureliusza, Dionizego, Edmunda, Leona, Marka, Niedamierza, Radomira
17 listopada
El¿biety, Flory, Salomei, Walerii

K¥PIELE NA PRZEZIÊBIENIE I PRZEMARZNIÊCIE
* 250 g lawendy zaparz w 2 szklankach
wody, odczekaj, przeced, wlej do
wanny;
* 250 g suszonych kwiatów czarnego
bzu zalej 4 szklankami wody, gotuj 5
minut, ostud, odced, wlej do wanny;
* 2 ³y¿ki zmiksowanych szyszek chmielowych zalej 2 szklankami wody, zagotuj, trzymaj kwadrans pod przykryciem, odced, wlej do wanny;
* 12 godzików, kawa³ek kory cynamonowej, suszon¹ skórkê pomarañczow¹ zalej zimn¹ wod¹, zagotuj, trzymaj
na ma³ym ogniu pod przykryciem pó³
godziny, przeced, wlej do wanny;
* w woreczku bawe³nianym umieæ 300
g miêty i rozmarynu w równych czêciach, zwi¹¿ i w³ó¿ do wanny. Wycinij sok z 4 - 5 cytryn. Mocz przez 10
minut. Taka k¹piel wspaniale pobudza kr¹¿enie;
* relaksuj¹c¹ podzia³aj¹ k¹piele w wywarze z rumianku i lipy. 100 g rumianku i 150 g lipy zalej wrz¹tkiem i trzymaj na bardzo ma³ym ogniu przez 20
minut Przeced, wlej do wanny.

Alfonsa, Dionizego, Floryna, Grzegorza,
Hugona, Napoleona, Ottona, Sulibora,
Walerego, Zbys³awa
18 listopada
Agnieszki, Anieli, Filipiny, Karoliny, Klaudyny, Romany
Cieszymys³awa, Odona, Ottona, Romana, Stanis³awa, Tomasza
19 listopada
El¿biety, Faustyny, Matyldy, Mironiegi,
Nieroniegi, Salomei, Seweryny
Faustyna, Felicjana, Maksyma, Maksymiliana, Paw³a, Seweryna
20 listopada
Anastazji, Edyty, Oktawii, Oty
Anatola, Edmunda, Feliksa, Jerona, Oktawiusza, Rafa³a, Sêdzimira

Kreda z Rugii

Ska³y kredowe w kipieli morskiej, stromo opadaj¹cy stok brzegu  taki obraz
zachowuj¹ w pamiêci wszyscy, którzy byli
na wyspie Rugii.
Nie ka¿dy jednak wie, ¿e w³anie na
pó³nocy tej wyspy znajduj¹ siê najwiêksze w Europie zasoby kredy.
Kreda jest ska³¹ osadow¹ pochodzenia organicznego.
Dzisiaj w odró¿nieniu od dawnych
metod wydobywczych, kiedy kredê ³amano kilofem, stosuje siê sprzêt ca³kowicie zmechanizowany.
Kreda ze znakiem trzech koron z VEB
Kreidewerke Rügen jest poszukiwanym
surowcem. S³ynie ona z mia³koci i wyj¹tkowej czystoci i ma wielu odbiorców.
Kredy potrzebuje przemys³ budowlany,
farbiarski, perfumeryjno-kosmetyczny, chemiczny i farmaceutyczny.
Czêæ kredy przeznacza siê do produkcji materia³u pimienniczego, którego u¿ywaj¹ nauczyciele i uczniowie w
szko³ach.

¯urawina jako lek

Kolorowe jedwabie...

nadaj¹ce siê do prania w wodzie zyskuj¹ ¿ywe odcienie, jeli je po praniu
poddamy dzia³aniu 10% ostu rozcieñczonego czterokrotn¹ iloci¹ wody.

F kupiê

 Pogoda i mróz z listopada, mokry styczeñ zapowiada.
 Jeli kret jeszcze póno w listopadzie
ryje, na Nowy Rok komar wpadnie
po bryje.
 Od Salomei  zima w nadziei (17 listopada).
 Kiedy s³ota po Anieli, wkrótce ziemia
siê zabieli (18 listopada).
 Kiedy listopad po niegu brodzi, zbo¿om zaszkodzi.

Nasz przepis
Krupnik

50 dkg wieprzowiny z koci¹
10 dkg kaszy per³owej
3 marchewki
cebula
1/2 selera
pietruszka, 30 dkg ziemniaków
10 dkg wêdzonki
2 ³y¿ki mas³a
2 listki laurowe
pieprz
³y¿ka posiekanej natki pietruszki
sól
Miêso zalewamy 2 litami wody,
dodajemy listki laurowe i gotujemy przez
godzinê.
Cebulê obieramy i przypiekamy.
Marchewki, pietruszkê i seler czycimy. Wszystkie przygotowane warzywa wk³adamy do wywaru i solimy.
Gotujemy je w nim przez pó³ godziny.
Wywar cedzimy, a wybrane warzywa
kroimy w kostkê. Miêso oddzielamy od
koci i rozdrabniamy.
Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkê.
Do wywaru wrzucamy wyp³ukan¹ kaszê i ziemniaki i gotowaæ przez 20 minut, po czym dodaæ do zupy wraz z
warzywami i miêsem. Zagotowaæ. Doprawiæ sol¹, pieprzem i posypaæ natk¹.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:
F x 1 F x 2
F x 3 F x 4 F x ?



Przy infekcji grypowej stosujemy
nastêpuj¹cy preparat: 5 dkg ¿urawin p³uczemy, miksujemy i dzielimy na dwie porcje.
Rano i wieczorem zalewamy je szklank¹
wody i s³odzimy miodem. Jest to doskona³y lek uodparniaj¹cy na wirusy.

Przys³owia
i powiedzenia

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (8a)
By³em wolny!

Z podró¿y po Argentynie,
Urugwaju, Paragwaju,
Brazylii  Andrzej Malinowski.

zatrudnia tak¿e robotników do wyrêbu lasu. Co kilka kilometrów znajduj¹ siê ich osady, które sk³adaj¹ siê z kilku chat
zamieszkiwanych przez ca³e wielopokoleniowe rodziny. Kiedy
zajrza³em do jednej z cha³up, by³em przera¿ony! Warunki okropne!
¯adnych mebli, tylko kilka ³ó¿ek, trochê sprzêtu typu pi³y i
siekiery, brudne garnki, brudne ciany i brudne dzieci. W

Chata robotników lenych w d¿ungli
Karczowanie d¿ungli

Indianka Guarani
Od rana pada³ deszcz i zastanawia³em siê czy wyruszyæ do d¿ungli, czy siedzieæ w hostelu. P³aszcz przeciwdeszczowy mia³em, op³acone szybowanie ponad dachem lasu te¿, wiêc praktycznie
nie mia³em wyboru. Podda³em siê woli
niebios i nawet z niecierpliwoci¹ oczekiwa³em na obiecany rodek transportu.
Ja i jeszcze kilku innych mia³ków 
Argentyñczyków  wyruszylimy ciê¿arówk¹ w poszukiwaniu nowych doznañ
i przygód w dziewiczej, chocia¿ ju¿ przetrzebionej d¿ungli tego rejonu wiata. By³o
mokro i lisko. W pewnej chwili myla³em, ¿e ciê¿arówka siê przewróci i szybko zakoñczymy nasz¹ jeszcze nie rozpoczêt¹ przygodê. Kierowca okaza³ siê jednak
znakomitym znawc¹ argentyñskich dróg
i o ¿adnym niebezpieczeñstwie nie mog³o byæ mowy. A d¿ungla stawa³a siê
coraz bardziej interesuj¹ca. Szkoda tylko, ¿e wycina siê tu tak du¿o drzew (praktykuje siê rolnictwo ¿arowe). Pañstwo

dodatku jeszcze ten deszcz, potêguj¹cy nêdzê ich bytowania!
W zasadzie wszyscy robotnicy najemni to Indianie. Bia³y cz³owiek
nie ubrudzi sobie r¹k takim zajêciem, bo uwa¿a, ¿e biedniejsi i
stoj¹cy na ni¿szym szczeblu spo³ecznym od niego musz¹ to
robiæ. Odwiedzi³em te¿ osadê, w której prowizorycznym sposobem wytwarzano deski. Na wolnej od d¿ungli glebie rosn¹
papaje, drzewa figowe i agawy. Przejmuj¹c siê losem robotników i lasu zapomnia³em, ¿e za chwilê czeka mnie co niezwyk³ego, w³aciwie kolejny karko³omny wyczyn. Jacy ludzie na³o¿yli
mi i moim towarzyszom niedoli kaski na g³owê i dali rêkawice.
A póniej kazali wejæ po drabinie na platformê  gniazdo na
drzewie, które znajdowa³o siê na wysokoci 30 metrów. Wchodzi³em wiêc z dusz¹ na ramieniu. Tak jakbym szed³ na ciêcie!
Nie odczuwa³em w ogóle, ¿e mam cia³o.
C.d.n.

W tej chwili jestem w Argentynie

'
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K¹cik szachowy (13)
Kilka s³ów o tym, jak nale¿y poddaæ
partiê. Zatrzymanie zegara i ucisk d³oni
z gratulacjami skierowanymi do partnera to normalny przejaw kultury wspó³¿ycia sportowego. Zgodny z ustalon¹
tradycj¹ jest zwyczaj analizowania dopiero po zakoñczonej partii. Oczywicie,
jeli regulamin turniejowy tak nakazuje,
nale¿y opuciæ miejsce gry i analizê przeprowadziæ w wydzielonym dla tego celu
pomieszczeniu. Niestety, zdarzaj¹ siê
przypadki odstêpstwa od opisanego wy¿ej
sportowego sposobu poddania partii.
Ograniczenie siê do podpisania blankietu
i oddalenia siê bez s³owa od stolika jest
nietaktem. Chuligañskim wybrykiem jest
rozrzucanie figur. Wyj¹tek stanowi tu
przewrócenie w³asnego króla na znak
poddania partii, co mo¿na zmieciæ w
ramach dopuszczalnego zachowania siê,
jeli po³¹czone jest z gratulacjami (uciskiem d³oni) dla przeciwnika. Doæ czêsto spotykanym nietaktem jest rozpoczynanie analizy od wypowiedzenia twierdzenia o mo¿liwoci wygrania partii w
pewnym jej momencie. Nale¿y stale mieæ
na uwadze, ¿e w walce sportowej najwa¿niejszy jest rezultat koñcowy. Mog³e przeprowadziæ wygrywaj¹c¹ kombinacjê, ale jej nie widzia³e i przegra³e
 twoja wina! Mog³e daæ mata, ale nie
da³e i przegra³e  twoja wina! Przekroczy³e czas w wygranej pozycji  twoja
wina! Uzyska³e przewagê, ale nie potrafi³e jej zrealizowaæ, równie¿ twoja wina!
Nie próbuj wiêc przekonywaæ przeciwnika o swojej przewadze w jakim momencie partii i wyci¹gaæ wniosek, jakoby sprawiedliwym rezultatem winna byæ
twoja wygrana. Pog³êbiasz w ten sposób swoje niedo³êstwo, niedoskona³oæ
gry, a schlebiasz mimo woli przeciwnikowi, który gorsz¹ partiê, a nawet przegran¹ potrafi³ rozstrzygn¹æ na swoj¹
korzyæ. Elementarnym obowi¹zkiem w
czasie analizy post mortem jest obiektywna ocena sytuacji powstaj¹cych po
ka¿dym ruchu, od pierwszego do ostatniego. Nie wolno wiêc uparcie rozpoczynaæ
analizy od pewnej, korzystnej dla siebie
pozycji i na tej bazie budowaæ tezê o
sprawiedliwym lub niesprawiedliwym

wyniku koñcowym. Do dobrych zwyczajów nale¿y pochwalenie w czasie analizy dobrych posuniêæ przeciwnika. Mo¿esz liczyæ wówczas na podobn¹ ocenê
twojej gry przez partnera.
Najwy¿szy szacunek dla przeciwnika nakazuje uznanie jego wy¿szoci w
przypadku w³asnej pora¿ki. W sprzecznoci z normami etyki sportowej jest
usprawiedliwianie pora¿ki (w rozmowie
z partnerem i osobami trzecimi) wy³¹cznie pope³nionymi w³asnymi b³êdami.
Wszak przeciwnik b³êdy te w umiejêtny
sposób wykorzysta³, nale¿¹ mu siê zatem s³owa pochwa³y. Znany powszechnie jest fakt wytworzenia siê wrêcz wrogich stosunków pomiêdzy Alechinem i
Capablank¹ po zdobyciu przez Alechina mistrzostwa wiata w 1927 r. Capablanka w serii artyku³ów, opublikowanych po zakoñczeniu meczu, przeprowadzi³
g³êbok¹ samokrytykê w³asnej gry. Nie
wypowiedzia³ natomiast ani s³owa pochwa³y pod adresem Alechina, co sta³o
siê przyczyn¹ d³ugoletniego konfliktu
i wrêcz wrogich stosunków pomiêdzy
nimi. A jak powinien zachowaæ siê zwyciêzca? Wzorem tu mo¿e byæ postawa
Tartakowera, który trzyma³ siê nastêpuj¹cej zasady: Jeli wygra³em partiê, sk³onny jestem jak najszczodrzej obdarzaæ mego
Zad. 24

( 5p)

przeciwnika pochwa³ami i przyznawaæ mu
w analizie racjê.... Takie stanowisko jest
psychologicznie uzasadnione. Wszak po
zakoñczonej pora¿k¹ lub zwyciêstwem
partii, nastroje partnerów z regu³y s¹ ró¿ne.
Czy¿ nie jest piêknym sportowym gestem okazanie pewnej kurtuazji pokonanemu w czasie analizy? Naruszeniem etyki
sportowej bêd¹ tu wszelkiego rodzaju
przechwa³ki, analiza z pozycji si³y, oznaki (nawet najdrobniejsze) lekcewa¿enie
wobec choæby zdecydowanie s³abszego przeciwnika.
Zad. 25
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Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹
Prezentujemy Pañstwu rozwi¹zania
zadañ z K¹cika szachowego nr 8
(Zad.16)1.W:a6! b:a6 2.Hb6 Ka8 3.H:a6
Wa7 4.H:c8 mat; (Zad.17)1.W8a7! Kb6
2.G:b8 Wb8? 3.W1a6 mat.
Marta & Czes³aw Spisak
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 230

Siedem dni minê³o. Muszê siê do
czego przyznaæ. Spora czêæ mojego
felietonu powsta³a w czasie ciszy wyborczej. Jest mi z tego powodu bardzo
le i muszê o tym g³ono napisaæ: zak³óci³em ciszê wyborcz¹. Nie wiem jak
do tego odniesie siê Pañstwowa Komisja Wyborcza i jak to wp³ynie na ostateczny wynik wyborów, ale musia³em
siê przyznaæ. Przez sobotê pisa³em jak
bêdê popieraæ moich wybrañców i nawet dyskutowa³em o tym z ¿on¹ i przed
lustrem.
A jak u Pañstwa wybory? Uda³y siê?
Bo u mnie tak. Spe³ni³em swój obywatelski obowi¹zek. Da³em po jednym krzy¿yku na ka¿dej z kartek. Taki krzy¿ walecznych z moim namaszczeniem. Bo jak
teraz ja na NICH g³osowa³em to liczê
na wzajemnoæ. Pamiêtajcie! G£OSOWA£EM NA WAS! I ¿eby nie by³o ¿adnych wyg³upów i numerów, bo na drugi raz WAS nie skrelê i bêdzie na tyle.
A WIECIE, ¿e wiele mogê... Czasem mam
wra¿enie, ¿e tylko pomachaæ rêkami, ale
i to wystarczy.
Co siê wydarzy³o w kraju? Nic. Oczywicie ka¿da ze stron wszystko kojarzy
po swojemu i na swoj¹ korzyæ. Czemu? Bo ju¿ to tak siê odbywa, ¿e nasi
zawsze s¹ najlepsi. Tylko nadal pozostaje to pytanie, które nurtowa³o mnie
przez ostatni rok. Czy mamy w Polsce
demokracjê skoro przez tych samych
panów i panie w opozycji przez ca³y
czas krzyczano i opowiadano nam i wiatu,
¿e demokracji w tym kraju nie ma, bo
jest tyrania kaczorów? Czy ci sami Panowie i Panie g³ono stwierdz¹, ¿e to
co pisali i mówili by³o k³amstwem? Czy
bêd¹ uwa¿aæ siê za najbardziej uczciwych i sprawiedliwych wród bagna
polityki? Same pytania i za³o¿ê siê, ¿e
nic takiego nie nast¹pi. Ale przez parê
tygodni bêdzie puszenie siê. Tylko szanowni Panowie i Panie: i w miastach, i
na wsi, i w osadach, i nawet dla ludzi
zamieszka³ych miêdzy miastami, wsiami
i osadami  to jaka partia, nie ma znaczenia. I tak w ci¹gu kilku miesiêcy górê
wezm¹ prywatne sprawy. Tak by³o, jest
i bêdzie. Wiêc podniecanie siê wynikami jest tylko chwilowe, bo i tak za moment bêd¹ musieli oni wzi¹æ siê za pracê dla miasta, czy wsi, a nie dla partii. I
to wtedy bêdzie normalne. Zreszt¹, nie
rozumiem panów i pañ z PO. Polska to

nie tylko kilka du¿ych miast, ale te¿
wiêkszoæ stanowi¹ mniejsze miejscowoci. Po prostu w tym momencie wygl¹da na to, ¿e partia nadaj¹c sobie miano
inteligenckiej i jedynej nadaj¹cej siê do
w³adzy po prostu nie budzi zaufania poza
du¿ymi miastami. Wiêc cieszyæ siê nie
ma z czego, bo poprzednie wybory pokaza³y, ¿e si³a w³anie le¿y tam, gdzie
ma³e i nie mo¿na tego zlekcewa¿yæ. Lekcewa¿enie i stwarzanie pozorów podzia³ów, ¿e du¿e miasta to inteligencja, a
prowincja to je³opy i niedouki  to
siê mci i to ca³kiem niele. Patrz¹c na
dotychczas dostêpne wyniki wyborów
mo¿na powiedzieæ, ¿e PO i PS musz¹
podzieliæ siê w³adz¹. I zarówno jedna,
jak i druga, musz¹ zrezygnowaæ z partyjnoci na rzecz dzia³ania dla ludzi.
Wprowadzanie zasad partyjnych mo¿e
spotkaæ siê z kontrposuniêciami przeciwników politycznych. Co to oznacza?
¯e jest to dobre dla nas: zwyk³ych obywateli. Wiêc jak to bywa i powinno byæ
w demokracji, wygrywaj¹ ludzie! I to
jest bardzo wa¿ne, a nawet najwa¿niejsze.
W wielu miastach pozostaje jednak
do rozstrzygniêcia druga tura wyborów.
Ale to ju¿ ich sprawa. W Warszawie to
ja ¿yczê zwyciêstwa Marcinkiewiczowi.
Podobnie jak starzy warszawiacy. Niewa¿ne jak to siê skoñczy. Po prostu wygra
demokracja. I jest to najwa¿niejsze, bo
chcia³bym us³yszeæ z ust pana Tuska i
Rokity, ¿e w tym kraju jest demokracja
i wygrywa ten co zdobywa wiêksze procentowe poparcie, a nie ci co uwa¿aj¹

siê odpowiedni do w³adzy. Jednak tego
nie us³yszymy i to na pewno. Przyznanie siê do takiego b³êdu nie przejdzie
przez usta krasomówcom.
A jak w naszym miecie? Wiadomo,
kto bêdzie burmistrzem. Tu nie by³o zaskoczenia i nie mog³o mieæ to miejsca.
Cieszê siê, ¿e mamy ju¿ to za sob¹. Choæ
na dnie serca czai siê ¿al wobec wyborców, ¿e nie dali nam, cz³onkom komisji, stan¹æ po raz drugi przed okienkami kasy. Oj... cwaniaczki. Muszê przyznaæ, ¿e nie s¹ to ³atwe pieni¹dze. O ile
samo siedzenie to pryszcz, bo jest to
³atwa czynnoæ  to jednak cz³owiek
odczuwa to brzemiê powagi, jaka na nim
spoczywa. Mimo umiechów i ¿artów
najtrudniejszym etapem jest liczenie
g³osów. Tu ka¿da drobna pomy³a koñczy siê zawsze liczeniem od pocz¹tku.
Zmêczenie bardzo szybko daje siê we
znaki. Ale jest te¿ spora satysfakcja gdy
w protoko³ach i podliczonych g³osach
wszystko gra. Przyjemnie jest uczestniczyæ i dobrze zrobiæ w czym, co jest
elementem takiej wa¿nej sprawy, jak
demokracja. I niewa¿ne kto wygra³.
Wygrali wszyscy.
Jednak na koniec bêdê z³oliwy (bo
nie by³bym sob¹) i zadam pytanie. Czy
by³oby tylu chêtnych do uczestnictwa
we w³adzach lokalnych gdyby nie wi¹za³o siê to na przyk³ad z dietami i musieliby pracowaæ w radach i komisjach
jako spo³ecznicy? Jak wtedy wygl¹da³aby nasza demokracja? Ale to ju¿ tylko moja z³oliwoæ.
PAC

