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Fot. Józef Kunicki

O sesji Rady Powiatu czytaj na s. 4.
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1-3 grudnia 2006 r.

XXVII SZTAMA
 Spotkania ze Sztuk¹
Alternatywn¹
Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate zaprasza na kolejn¹ edycjê SZTAMY. W tym roku oprócz wernisa¿u oraz spektakli teatralnych bêdziemy mieli
okazjê uczestniczyæ w niezwyk³ym wydarzeniu
 w dniu 3 grudnia (niedziela):
17:00  Wszyscy jestemy Chrystusami
 film Marka Koterskiego  sala widowiskowo-kinowa
19:00  po projekcji  spotkanie z re¿yserem i aktorami  sala widowiskowo-kinowa
Program SZTAMY zamieszczamy na s. 5.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Tygodnik Olecki nr 48 (466)

oraz wspierali nas
w tych trudnych chwilach
Kazimierz i Mateusz Iwanowscy

PIJANI
KIEROWCY

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V73201)

 21 listopada o 11.55 policjanci zatrzymali w Wieliczkach jad¹cego rowerem
czterdziestopiêcioletniego Marka K.
Mia³ on we krwi 2,1 promila alkoholu.
 Niespe³na dwie godziny póniej, o 13.25,
patrol policji zatrzyma³ tego mê¿czyznê jad¹cego rowerem po raz drugi.
Mia³ on we krwi ju¿ 2,3 promila alkoholu. Za jazdê pod wp³ywem alkoholu mê¿czyzna odpowie przed s¹dem
w tzw. sprawie ³¹czonej.
 21 listopada o 14.10 policjanci zatrzymali w Wieliczkach jad¹cego rowerem
czterdziestoletniego Grzegorza R. Mia³
on we krwi 1,2 promila alkoholu.
 23 listopada 0.35 patrol policja zatrzyma³ jad¹ce alejami Zwyciêstwa Audi.
Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nim czterdziestopiêcioletni Henryk S. ma we krwi
1,3 promila alkoholu.
 Tego samego dnia o 20.05 zatrzymano
w Gi¿ach Opla, którym kierowa³ dwudziestoczteroletni Waldemar P. Mia³
on we krwi 2,1 promila alkoholu. Kierowca mia³ równie¿ orzeczony przez
s¹d zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdê po alkoholu.
 24 listopada skrêcaj¹ce w ul. Jeziorn¹
Audi uderzy³o w cianê budynku.
Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nim dwudziestosiedmioletni £ukasz £. mia³ we krwi
2 promile alkoholu.
 25 listopada o 17.50 zatrzymano w Doliwach Fiata 126p. Kieruj¹cy nim trzydziestojednoletni Tomasz G. mia³ we
krwi 2,1 promila alkoholu.

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

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

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI
STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V70703)
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:
 Alicja Jab³oñska
 Krystyna Ko³odziejska
 Ryszard Marciniak
 Mariusz Naruszewicz
 Anna Pokartyk
 Micha³ Ró¿añski
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

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 20 listopada o 16.50 jeden oddzia³ JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar
mietnika kontenerowego.
 20 listopada o 19.50 jeden oddzia³ JRG
PSP uczestniczy³ w fa³szywym alarmie
po¿arowym zg³oszonym w dobrej wierze.
 21 listopada o 14.40 jeden oddzia³ JRG
PSP gasi³ przy ul. Kociuszki po¿ar
mietnika kontenerowego.
 22 listopada o 2.29 jeden oddzia³ JRG
PSP usuwa³ konar drzewa tarasuj¹cy
jezdniê w okolicach Sedrank.
 23 listopada o 12.35 jeden oddzia³ JRG
PSP gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar
mietnika kontenerowego.
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska
(K30801)

W tych trudnych
chwilach ³¹czymy siê
w smutku z Rodzin¹

ANNY
IWANOWSKIEJ
.P.

i sk³adamy wyrazy
g³êbokiego wspó³czucia
Burmistrz Olecka
i pracownicy
Urzêdu Miejskiego
Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 28.11-3.12.2006r.  Pl. Wolnoci 25
 4-10.12.2006r.  ul. Kolejowa 15

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V69304)

.P. Anny Iwanowskiej

(V78543)

Serdeczne podziêkowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

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

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

Profilaktyka nie prelekcja
22 listopada br. o godz. 9 i 12 w sali
widowiskowej Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate
odby³y siê dwa bezp³atne koncerty pod
wspólnym tytu³em Broñ siê -nie traæ wiary.
Profilaktyka nie prelekcja . Uczestnikami widowiska muzycznego by³a m³odzie¿
ze szkó³ gimnazjalnych z terenu gminy
Olecko. Na dwugodzinnym koncercie
m³odzi ludzie mogli zobaczyæ spójne dzie³o
traktuj¹ce o narkomanii, alkoholizmie, prze-

Wypadek

17 listopada oko³o 15.10 na drodze
wyjazdowej z Olecka w kierunku Gi¿ycka dosz³o do tragicznego w skutkach
wypadku drogowego. Jad¹cy z Olecka
VW Golf kierowany przez mieszkañca gm.
Olecko, trzydziestopiêcioletniego Narcyza
S., zjecha³ na zakrêcie na przeciwleg³y
pas ruchu i zderzy³ siê czo³owo z nad-

mocy, pocigu za pieni¹dzem, stresie,
samotnoci czy niezaradnoci ¿yciowej.
Dodatkowym atutem tego wystêpu by³a
wiarygodnoæ wykonawcy-wokalisty,
gitarzysty i autora tekstów, Piotra Lubertowicza, który przekaza³ publicznoci
swoje dowiadczenia.
Organizatorem przedsiêwziêcia by³a
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
www.olecko.pl
je¿d¿aj¹cym z naprzeciwka ¯ukiem. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ by³a bardzo z³a
widocznoæ podczas mg³y. Kierowca
zgubi³ drogê. Jad¹cy VW poniós³ mieræ
na miejscu, a pasa¿er i kierowca ¯uka
zostali przewiezieni na obserwacjê do
szpitala w Olecku. Od kierowców pobrano
krew do badania na obecnoæ alkoholu.
Policja ustali³a bezspornie, ¿e sprawc¹
wypadku by³ kierowca VW.

Fot. Arciwum Komendy Policji w Olecku

(V73301)

SAND WITCH PROJECT
zapraszamy na pyszne:
 QEBABY  6 z³
ul.
 QANAPKI  4 z³

Kolejowa 7

!
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OLECKI TERMINARZ

28 listopada
9.00  14.00  Walka Urzêdu Bezpieczeñstwa z opozycj¹ polityczn¹ wystawa w Nadlenictwie Oleckim, ul. Kociuszki 32  czynna codziennie
16.45  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
19.30  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
29 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
30 listopada
10.00  przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego, Spó³dzielnia Mieszkaniowa,
ul. Zyndrama 4 (informacja TO 47/465,
s. 13)
1 grudnia
10.00  Regionalny Turniej Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych  hala
sportowa Zespo³u Szkó³ Technicznych,
plac Zamkowy 3
17.00  wernisa¿ wystawy fotografii Stanis³awa Wosia, Galeria im. A. Legusa
(SZTAMA06)
17.45  Metro-Ekstraspekcja  spektakl
teatru tañca, sala widowiskowa ROK
(SZTAMA06)
19.00  Patrz mi przez usta  spektakl
teatralny, sala AGT (SZTAMA06)
20.00  spektakl multimedialny, sla widowiskowa ROK (SZTAMA06)
2 grudnia
11.00  Towarzyski Turniej Siatkówki o
puchar Dyrektora LO im. Jana Kochanowskiego.
17.00  Anio³y  spektakl teatru tañca,
sala widowiskowa ROK (SZTAMA06)
18.00  pokaz projektu, sala kinowa
(SZTAMA06)
19.30  sen SORRY  koncert  sala
kinowa (SZTAMA06)
22.00  Dzisiaj s¹ moje urodziny  performance, klub Arts (SZTAMA06)
3 grudnia
17.00  Wszyscy jestemy Chrystusami, film, kino ROK (SZTAMA06)
7 grudnia
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, Kolejowa 32.
20 grudnia
 up³ywa termin sk³adania wniosków w
konkursie dla m³odzie¿y Kunia Umiejêtnoci (informacja TO 46/464, s.9)
31grudnia 2006 / 1 stycznia 2007
20.00  pocz¹tek Balu Sylwestrowego,
dom weselny Eden, ul. Gdañska

"
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Nowe twarze w powiecie. Na Przewodnicz¹cego Rady wybrano Mariana wierszcza, a na wicestarostê - Mariê Wandê Dzienisiewicz.

Sesja Rady Powiatu
W dniu 24 listopada o godz. 11. rozpoczê³a siê pierwsza w trzeciej
kadencji sesja Rady Powiatu, przy lekko mglistej i d¿d¿ystej za oknami
pogodzie. Powodowa³o to nie najlepszy nastrój, jakby natura sama
pamiêta³a o tragicznej mierci 23. górników z kopalni Halemba.
Sesja rozpoczê³a siê od wys³uchania hymnu narodowego oraz minuty ciszy za poleg³ych górników. Sesjê prowadzi³ najstarszy radny,
69-letni Józef Sofiñski. Przyj¹³ on z 13. radnymi rotê lubowania wraz
z przysiêg¹ lubujê. Mo¿na by³o przy tym dodaæ Tak mi dopomó¿
Bóg. Jako ciekawostkê chcê donieæ, ¿e ze zdania Tak mi dopomó¿
Bóg na czterdziestu radnych nie skorzysta³o a¿ piêciu. Wród nich
dwóch by³o z PSL, dwóch dwóch PiS i jeden z PO. Refleksja z tego jest
taka, ¿e powodowali siê zbytni¹ skromnoci¹, intymnoci¹, albo jeszcze siedzi w nich homosowietikus z czasów PRL.
Dalszy ci¹g sesji powiêcony by³ wyborom w Radzie. I tak w
drodze tajnego g³osowania wybrani zostali: Przewodnicz¹cy Rady Marian
wierszcz przy 10 g³osach za i 4 przeciw; wiceprzewodnicz¹cym zo-

sta³ Andrzej Malinowski (przy 11 za i 2 przeciw oraz
1 wstrzymuj¹cy). Starost¹ zosta³ Stanis³aw Lucjan
Ramotowski (dotychczasowy starosta) przy 11 za i
3 przeciw. Krytyczne uwagi o kandydaturze ww. wyrazi³
radny Leszek Ga³czyk mówi¹c g³ównie o wielkim
zad³u¿eniu powiatu. Wicestarost¹ zosta³a wybrana
Maria Wanda Dzienisiewicz (osobowoæ roku 2006
Olecka) przy 11 g³osach za i 3 przeciw.
Ponadto w g³osowaniu uzupe³niono Zarz¹d Powiatu, do którego poza starost¹ i wicestarost¹ weszli: Andrzej Stanis³aw Kisiel (przy 11 g³osach za)
oraz Krzysztof Locman z Kowal Oleckich (przy 13
g³osach za).
Rada w g³osowaniu jawnym wybra³a Komisjê
Rewizyjn¹ w czteroosobowym sk³adzie: Kazimierz
Iwanowski, Andrzej Dunaj, Miros³aw Matusiak,
Krystyna Wawrzyn.
Sesja, z uwagi na nie najlepsze jej przygotowanie, mia³a niepotrzebne d³ugie przerwy.
wk

Sukces grupy teatralnej SNAC

W dniu 17 listopada 2006 r. w Centrum Kultury i Turystyki w Mr¹gowie
odby³ siê X Wojewódzki Przegl¹d Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal Mr¹gowo 2006. W przegl¹dzie bra³o udzia³
8 teatrów amatorskich z terenu województwa warmiñsko-mazurskiego. Wród nich
nie zabrak³o teatru z Olecka. Dzieciêca
Grupa teatralna SNAC, prowadzona przez
Renatê Dunaj, Regionalnego dzia³aj¹ca
przy z Regionalnym Orodku Kultury w
Olecku Mazury Garbate wyst¹pi³a ze
spektaklem Tygrys Piotrek, za który
zdoby³a II nagrodê w Przegl¹dzie.
Jest to ju¿ trzecia nagroda, jak¹ zespó³ SNAC zdoby³ w tym roku. Poprzednie

spektakle grupy SNAC to Zielona Gê oraz
Melpomena. Obecnie Renata Dunaj wraz z
grup¹ przygotowuje spektakl pt. Gdzie jest
Hosi. ¯yczymy wiêc równie¿ sukcesów na
deskach teatralnych.

Uwaga

Jeli czujesz w sobie ¿y³kê aktorsk¹, przyjd
do Regionalnego Orodka Kultury w Olecku
Mazury Garbate i zg³o siê do pani Renaty
Dunaj. Zale¿y nam na aktorach doros³ych, a w
szczególnoci mê¿czyznach. Aktorzy ci wystêpowaliby w Teatrze 6 i pó³, który w tym roku
przedstawi³ ciesz¹c¹ siê ogromnym powodzeniem sztukê teatraln¹ Portret Rodzinny.

#
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Jest to najstarszy festiwal sztuki w pó³nocno-wschodniej Polsce. Idea imprezy:
· w formie spotkañ (prezentacjekonfrontacjeintegracje), w ramach których odbywaj¹ siê prezentacje spektakli teatralnych, sztuk plastycznych, koncertów muzycznych itp.;
· prezentujemy: sztukê awangardow¹, alternatywn¹, dzia³aj¹c¹ poza medialnym obiegiem
i sztukê otwart¹, zaanga¿owan¹, kieruj¹c¹ siê charyzmatycznym pos³annictwem
twórcy;
· Adresaci: m³ode i rednie pokolenie mieszkañców Olecka i regionu.

XXVII SZTAMA

 Spotkania ze Sztuk¹ Alternatywn¹
Pocz¹tki Sztamy siêgaj¹ 1979 roku,
kiedy to grupa m³odych adeptów sztuki
scenicznej stworzy³a grupê teatraln¹ AGT.
Pierwsza premiera zosta³a zagrana w lutym 1979 roku. Wystawiono Wêdrowanie wed³ug tekstów Edwarda Stachury. Póniejsze amatorskie akcje sceniczne olecczan wspiera³a Grupa Balladowa
Po drodze. Obie inicjatywy artystyczne by³y kierowane od pocz¹tku przez Marka
Ga³¹zkê.
SZTAMA jako spotkania z teatrem
amatorskim, póniej z teatrem, ze sztuk¹
teatru, ze sztuk¹ ekologii, ze sztuk¹ prowincji czy te¿ ze sztuk¹ alternatywn¹ zawsze
mia³a charakter interdyscyplinarny i integracyjny. Spotkania prezentowa³y ró¿ne
dyscypliny sztuki  od teatru, poprzez
literaturê, plastykê, do muzyki.
Podczas kolejnych SZTAM mielimy
kontakt z najciekawszymi wydarzeniami
w teatrze otwartym i alternatywnym z Polski i zagranicy. Spotkania opiera³y siê o
formu³ê: prezentacje-konfrontacje-integracje, którym nierzadko towarzyszy³y warsztaty twórcze i seminaria z udzia³em arty-

stów,
animatorów,
krytyków
i publicznoci.
Dotychczasowe osi¹gniêcia, a nawet
legenda, jaka otacza SZTAMÊ, umo¿liwi³y ukszta³towanie siê interesuj¹cego
rodowiska kulturalnego w Olecku i regionie. Akcentowana przez twórców i
organizatorów koncepcja teatru jako
miejsca spotkania wszystkich dziedzin
sztuki, a tak¿e sztuki i ¿ycia, znajduje
niezwykle ¿ywy odbiór wród licznej,
bardzo m³odej widowni.
Widzowie niespodziewanie staj¹ siê
aktorami a Olecko na kilka dni przemienia siê w teatralny przystanek. Tradycja
za zobowi¹zuje do kontynuacji i dalszego wzbogacania dzia³añ teatralnych.
Rok 2006 to ju¿ XXVII edycja tego
przedsiêwziêcia.
Za³o¿enia programowe
XXVII SZTAMY
Spotkania ze Sztuk¹ Alternatywn¹

w Olecku Mazury Garbate
Propozycje spektakli:
1 grudnia (pi¹tek)
17:00  Wystawa fotografii Stanis³awa
Wosia Z ciemnoci i ze wiat³a 
wernisa¿  Galeria Prawdziwej Sztuki
im. Andrzeja Legusa
17:45  Teatr Tañca WPS  spektakl pt.
Metro-Ekstraspekcja  sala widowiskowo-kinowa
19:00  Teatr Patrz mi na usta, Krzysztof
Leon Dziemaszkiewicz  Królestwo
Szambali  sala AGT
20:00  teleTRANSIS PLASTIYQUE
dod; spektakl multimedialny, wystêpuj¹: taniec: Magdalena Jêdra, muzyka: Zbyszek Zibi Bieñkowski  sala
widowiskowo-kinowa
2 grudnia (sobota)
17:00  pokaz warsztatowy oleckiej grupy SAURION i Goci pt. Anio³y 
sala widowiskowo-kinowa
18:00  Projekt : Daniel Odija - Emiter 
sala widowiskowo-kinowa
19:30  senSORRY  koncert laureata
Fiesty Borealis 2006 z wizualizacj¹
 sala widowiskowo-kinowa
22  Teatr Patrz Mi Na Usta, Krzysztof
Leon Dziemaszkiewicz, Dzisiaj s¹ moje
urodziny  performance solowy  Klub
ARTS (sala dolna)
- po spektaklu  jam session - Klub
Festiwalowy ARTS

3 grudnia (niedziela)
Niezwyk³e wydarzenie SZTAMOWE!!!
17:00  Wszyscy jestemy Chrystusami  film Marka Koterskiego  sala
Czas: 1-3 grudnia 2006r.
widowiskowo-kinowa
Miejsce: Regionalny Orodek Kultury
19:00  po projekcji  spotkanie z re¿ywódzki Turniej Tenisa Sto³owego
Olimpiad
Specjalnych.
Da³
serem i aktorami
 sala
widowiskowoPragnê zwyciê¿yæ.
on
pocz¹tek
kolejnym
imprezom
sportowym
organizowanym
kinowa
Je¿eli nie bêdê móg³ zwyciê¿yæ
wspólnie przez Warsztat i Stowarzyszenie
Rodziców osób
Spotkania nieformalne
Niech bêdê dzielny w swym wysi³ku
Niepe³nosprawnych i Osób Wspieraj¹cych
przy WTZ ARTS
w Olecku.
 Klub Festiwalowy
W
tym
roku
przyjad¹
zawodnicy
z
Kó³
Olimpiad
SpecjalRegionalny Turniej
nych z naszego regionu oraz miêdzy innymi zawodnicy poruTenisa Sto³owego
szaj¹cy siê na wózkach: z Bia³egostoku  2 zawodników, z
Sejn  4 oraz z Poznania  1 zawodnik. £¹cznie w Turnieju
Olimpiad Specjalnych
wemie udzia³ 15 reprezentacji, czyli 61 zawodników.
Olimpiady Specjalne Polska to Stowarzyszenie zajmuj¹ce
siê organizacj¹ treningów i zawodów sportowych dla osób z
Serdecznie zapraszamy na Regionalny Turniej Tenisa
niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Olimpiady Specjalne to
Sto³owego Olimpiad Specjalnych pod honorowym patronanajwiêksza na wiecie organizacja sportowo-rekreacyjna dla
tem Burmistrza Olecka - Wac³awa Olszewskiego.
osób niepe³nosprawnych, skupiaj¹ca ponad milion sportowTermin: 01 grudnia 2006 r., godz. 10.00, hala sportowa
ców w 145 krajach wiata, w tym równie¿ w Polsce.
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku, Plac Zamkowy 3.
Sekcja Olimpiad Specjalnych przy Warsztacie Terapii Zajêciowej w Olecku zosta³a powo³ana 05.09.1996 r. i jest jedn¹
W uroczystej ceremonii otwarcia Turnieju w ramach Olimz dwudziestu dwóch sekcji w województwie warmiñsko - mapiad Specjalnych wemie udzia³ dwukrotny olimpijczyk i mezurskim. Dzia³alnoæ swoj¹ prowadzi w oparciu o wspó³pracê
dalista z Atlanty i Barcelony  Tadeusz Bogusz.
z placówkami, instytucjami, organizacjami sportowymi i osoZ powa¿aniem
bami wspieraj¹cymi nasz¹ dzia³alnoæ w Olecku. Dziêki temu
Maria W. Dzienisiewicz, kierownik WTZ
uda³o siê zorganizowaæ wiele imprez sportowych o zasiêgu
lokalnym i regionalnym.
WTZ: 0-87 / 520 49 45 lub kom. 609 181 326
W 2002 roku po raz pierwszy odby³ siê w Olecku Wojee-mail: wtz-olecko@tlen.pl

$
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Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji, Aleje Lipowe 1 A, 19-400 Olecko
www.goliat-olecko.pl
WIATOWA NOWOÆ W OLECKU
- fotoepilacja
- fotoodm³adzanie skóry
- zamykanie naczynek krwiononych
Zapraszamy Pañstwa
do korzystania z naszej
bogatej oferty obejmuj¹cej zabiegi odnowy biologicznej, rehabilitacji
oraz unikalny zestaw zabiegów kosmetycznych.
Co miesi¹c oferujemy Pañstwu korzystne promocje, zachêcaj¹ce do korzystania z naszych nowoczesnych
us³ug i poznania ich dobroczynnego wp³ywu
na organizm.
Dzi chcemy przybli¿yæ Pañstwu mo¿liwoci naszego urz¹dzenia, którym jest CERRI
LIGHTWAVE ADVANCE przeznaczonego do
zabiegów: fotoepilacji, fotoodm³adzania skóry,
zamykania naczynek krwiononych.
Nowy system do epilacji umo¿liwia wykonanie bezpiecznych i skutecznych zabiegów bez ryzyka wyst¹pienia skutków ubocznych takich jak poparzenia. Jest to ³atwa w
zastosowaniu i bezbolesna metoda progresywnego
usuwania zbêdnego ow³osienia.
Advance wykorzystuje do epilacji technologiê wiat³a pulsacyjnego. Energia wietlna zmienia siê w energiê ciepln¹, która jest
poch³aniana przez melaninê we w³osach, prowadz¹c do zniszczenia mieszka w³osowego
(zasada fototermolizy). G³owica aparatu oddzia³uje na powierzchniê 10 cm2 , umo¿liwiaj¹c szybk¹ pracê na wiêkszych partiach skó-

ry. Aparat umo¿liwia zastosowanie dwóch metod
depilacji przed zabiegiem fotoepilacji:
1) metoda tradycyjna  przed zabiegiem golimy w³osy i stosujemy fotoepilacjê,
2) przed zabiegiem woskujemy w³osy i stosujemy fotoepilacjê  jeli skóra jest podra¿niona po woskowaniu, zaleca siê stosowaæ
fotoepilacjê dzieñ póniej.
Dodatkowa soczewka jest przeznaczona
do zabiegów na naczynka krwionone. Zabieg
ten okrela siê jako progresywny. Sposób progresywnego wykonania zabiegu zapewnia bezpieczeñstwo. Przy ka¿dym zabiegu stopniowo obkurczane s¹ naczynka.
Aparat umo¿liwia równie¿ przeprowadzanie zabiegów fotoodm³adzania skóry. Zabieg
polega na delikatnej biostymulacji tkanek. Dzia³a
rewitalizuj¹co i tonizuj¹co. Skutki fotoodm³adzania:
- dzia³anie fotochemiczne  reaktywacja tkanki
i stymulacja w³ókien elastyny,
- dzia³anie fotoelektryczne  repolaryzacja
membran komórkowych i wzmocnienie w³ókien,
- rezonans  stymulacja aktywnoci komórkowej.
Aparat zosta³ wyprodukowany i przetestowany przez firmê Cerri, posiadaj¹c¹ dowiadczenie w produkcji aparatów kosmetycznych od 1958 roku.
Wszystkich Pañstwa serdecznie zapraszamy
do skorzystania z naszej oferty.
Specjalna oferta na solaria wa¿na do koñca
2006 roku:
- stoj¹ce: do 1500  0,70z³/min, po 1500
 1z³/min / le¿¹ce: ca³y dzieñ: 1 z³/min

ZAPRASZAMY NA BADANIA
KOMPUTEROWE METOD¥ VOLLA
(TESTEM FLEETA)
BADANIE WYKONUJE PANI
mgr pielêg. DANIELA GOLUBSKA
W czasie jednego badania:
1) zostaje oceniony ogólny stan zdrowia ca³ego organizmu;
2) ocena stanu zdrowia dokonana jest wed³ug funkcjonowania nastêpuj¹cych organów
i uk³adów: krwioobieg mózgowy, system odpornociowy, uk³ad limfatyczny, oddechowy, naczyniowo sercowy, trawienia, moczowo-p³ciowy, wydzielania wewnêtrznego,
stan krêgos³upa;
3) istnieje mo¿liwoæ okrelenia: alergii, szczepów bakterii, wirusów i paso¿ytów.
Badanie zapewnia oszczêdnoæ czasu i pieniêdzy. Teraz Kosztuje tylko 70 z³.
Rejestracja i dodatkowe informacje:
Goliat Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji , Al. Lipowe 1 A,
Olecko, tel. 087 520 42 59,
www.goliat-olecko.pl
Podczas badania komputerowego opracowany jest
osobisty program suplementacji, oparty na naturalnych
produktach niemieckiej firmy
TRISANA vital.
Badaniu mog¹ poddaæ siê
dzieci od lat 3 i doroli. 2
godziny przed badaniem nie
nale¿y spo¿ywaæ ¿adnego posi³ku.
Najbli¿szy termin badania : 29.11.2006r.
(roda).
(V72303)

(V63618)

(K6904)

Bezp³atnie i anonimowo mo¿esz przebadaæ siê na obecnoæ
wirusa HIV w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Olsztynie.
NIKT NIE OPRÓCZ CIEBIE NIE POZNA WYNIKU BADANIA!
Punkt znajduje siê w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 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. 1500  1800
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.
1500 do 1800

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

 Przyjmujemy zamówienia na przyjêcia weselne  rabat

(V65603)

 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.

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

32 9339 0006 0000 0007 5516 0001

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

LAS I OGRÓD

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

(V68804)

BAL SYLWESTROWY 2006/2007

(V68904)

RATUJ SWÓJ KRÊGOS£UP  nie czekaj

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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Wystawa WALKA UB
Z OPOZYCJ¥ POLITYCZN¥

Stanis³aw Wacholski Kret  organizator PSL na Bia³ostocczynie, pe³ni³
funkcjê sekretarza Zarz¹du Wojewódzkiego PSL w Bia³ymstoku od X 1945 r.
do czasu aresztowania w XII 1946 r.

dowych, doznali szeregu innych represji ze strony komunistycznych w³adz tylko
dlatego, ¿e nie zgodzili siê na rz¹dy komunistów i mieli odwagê oficjalnie domagaæ siê utworzenia demokratycznego
systemu w³adzy w powojennej Polsce.
Ze wzglêdu na specyfikê dokumentów, które posiada IPN, prezentujemy
materia³y dotycz¹ce przeladowañ cz³onków opozycji skupionej g³ównie wokó³
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zwiedzaj¹cy zapoznaj¹ siê z metodami
walki i skal¹ represji komunistycznej policji
politycznej w stosunku do dzia³aczy ludowych, tzw. niepokornych cz³onków
Polskiej Partii Socjalistycznej oraz osób,
które na w³asn¹ rêkê zak³ada³y organizacje opozycyjne. Na tablicach zamieszczono te¿ fotografie kierowników WUBP
w Bia³ymstoku, którzy byli odpowiedzialni
za realizacjê akcji wymierzonych przeciwko
organizacjom opozycyjnym do w³adzy.

Zygmunt £ukaszewicz  wiceprezes
bia³ostockiej PPS, Dyrektor Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku (1945  1948)
 inwigilowany przez funkcjonariuszy
UB, jako element niejednolitofrontowy;
próby usuniêcia z szeregów partii zakoñczy³y siê niepowodzeniem.

Zdjêcie propagandowe, ¿o³nierz LWP rozklejaj¹cy plakaty wyborcze.
Wystawê mo¿na zwiedzaæ w siedzibie oleckiego Nadlenictwa, ul. T. Kociuszki 32, od 27 listopada do 11 grudnia 2006 r. w godz. 9.00  14.00.
Serdecznie zapraszamy

Projekt finansowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej

(V71203)

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego
dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie, chorych
psychicznie oraz ich rodzin
Miejsce: Warsztat Terapii Zajêciowej
w Olecku, ul. Kopernika 6, tel. (0-87) 520 49 45
Czynne: wtorek - roda 1400 - 1700
psycholog, socjoterapeuta
pi¹tek - sobota 1400-1800
porady prawne, doradca zawodowy

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Tel. (087) 520-22-33

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

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

(V69404)

Wystawa zosta³a przygotowana przez
oddzia³owe Biuro Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Bia³ymstoku. Prezentowane materia³y pochodz¹
g³ównie z zasobu OBUiAD w Bia³ymstoku. Fotografie pochodz¹ tak¿e ze zbiorów: Biura Udostêpniania i Archiwizacji
Dokumentów IPN w Warszawie, Archiwum Zak³adu Historii Ruchu Ludowego
przy PSL w Warszawie, Muzeum Wojska w Bia³ymstoku oraz Okrêgowej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku.
Prezentowana wystawa zosta³a powiêcona pamiêci dzia³aczy powojennej
opozycji politycznej na Bia³ostocczynie
 wszystkim tym, którzy prze¿yli upokorzenia w ubeckich aresztach i wiêzieniach,
byli ofiarami sfingowanych procesów s¹-

&
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Azyl dla bezdomnych

Przyjmiemy ka¿dego,
który zapuka
Orodek Markotu we wsi Garbas to dwa dwupiêtrowe bloki,
otoczone p³otem, w dawnym osiedlu popegeerowskim. W pobli¿u
w¹ska brukowana droga, ok. 5 km. do Miruniszek. Pekaesy
rzadko kursuj¹. Zim¹, jak nieg zasypie, jest jeszcze gorzej,

Za porednictwem Tygodnika Oleckiego zwracamy siê do
wszystkich ludzi dobrej woli. Dajmy tym dzieciom szczêliwe
i radosne wiêta. Potrzebne jest wszystko. ¯ywnoæ, zabawki, ubranka i buciki dzieciêce. Orodek Markot przyjmuje tak¿e wp³aty pieniê¿ne.

nawet komórki maj¹ kiepski zasiêg. Orodek istnieje od 1997r.
Budynki wyremontowali i przystosowali do mieszkania pierwsi jego lokatorzy.
Tak jak w ca³ej Polsce orodek boryka siê z wieloma
k³opotami. Zbli¿a siê zima, a dwa spore budynki trzeba
ogrzaæ, zap³aciæ za pr¹d, wodê i wywóz nieczystoci.
Skromne dotacje na utrzymanie uzupe³nia siê wp³atami
w³asnymi, pochodz¹cymi z rent, emerytur i zapomóg,
czêci lokatorów, inni nie maj¹ nic. Ostatnio znacznie
skróci³a siê lista sponsorów. Ma to zwi¹zek z nie¿yciowymi przepisami fiskalnymi. /G³ona sprawa piekarza z
Legnicy, który oddawa³ niesprzedane pieczywo orodkom pomocy spo³ecznej/. Sklepy i hurtownie, które do
tej pory przekazywa³y potrzebuj¹cym produkty bêd¹ce
na granicy przydatnoci, dzi wol¹ je wyrzuciæ, lub zniszczyæ.
Mieszkañcy to ludzie bezdomni, samotne matki, wrêcz
ca³e rodziny z dzieæmi. Ka¿dy, który zapuka do drzwi,
dostanie jedzenie i k¹t do spania. Jedyny warunek to
zero alkoholu. Czêæ pensjonariuszy latem i tak odejdzie. - W chwili obecnej przebywaj¹ u nas 133 osoby,
w tym ok. 50 dzieci. I to w³anie los dzieci jest nie do
pozazdroszczenia. Te starsze chodz¹ do pobliskiej szko³y,
m³odsze ca³y dzieñ s¹ z nami  mówi Danuta Czupryñska, kierowniczka orodka. Te najm³odsze, które nie chodz¹
do szko³y, latem bawi¹ siê na dworze, maj¹ tak¿e skromn¹
wietlicê, w niej trochê zabawek. Ale i tak jest to tylko
namiastka prawdziwego domu.
Tomasz Kosiorowski.
Zdjêcia: Ewa Koz³owska

DANE:
Dom Dla Osób Bezdomnych i Najubo¿szych
Monar  Markot
Garbas II/18, 16-424 Filipów, woj. podlaskie
Tel./fax 087- 569  62  40
Bank PKO S.A. I/o Suwa³ki
72-1240-1848-1111-0000-2076-0067
NIP 844-22-49-396
REGON 000 97 2654-01200
Kierownik Danuta Czupryñska

'
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Konkurs modelarski w E³ku

E³k jest miejscowoci¹ po³o¿on¹ w pó³nocno-wschodniej
Polsce. To informacja dla tych co mog¹ nie kojarzyæ sobie
tego miasta. Konkursy i wystawy modelarskie na tych terenach to rzadkoæ. Jednym z cyklicznych spotkañ jest Konkurs Modeli Kartonowych przy E³ckim Centrum Kultury. Impreza jest bardzo kameralna, bo gromadzi nieliczne grono
hobbystów i modelarzy z tych terenów. G³ówn¹ osob¹ krêc¹c¹ ca³oci¹ jest instruktor modelarski z ECK  Krzysztof Stolecki. Od wielu lat prowadzi modelarniê przy tym domu kultury, w której powstaj¹ nie tylko modele kartonowe, ale równie¿
p³ywaj¹ce, pojazdy i lataj¹ce.

Nagrodê za najlepszy model w skali 1:50 otrzyma³ Artur
Osiñski za model samolotu myliwskiego Corsair.
Nagrodê za najlepszy model okrêtu w skali 1:300 otrzyma³
Kamil Domys³owski (Olecko) za model lotniskowca USS Essex.

Jak co roku jesieni¹ jest konkurs, a po nim wystawa modeli kartonowych. W tym roku spotkanie odby³o siê ju¿ po
raz dziesi¹ty. Jurorami X Konkursu Modeli Kartonowych w
E³ku byli: Janusz Domaga³a  przewodnicz¹cy, Leszek Kozikowski i Andrzej Miszczuk.

Nagrody za modele w skali 1:50 i 1:300 ufundowa³o oleckie Wydawnictwo WIR.
Nagrodê ufundowan¹ za najlepszy model przedstawiaj¹cy
polsk¹ myl techniczn¹ otrzyma³ Rafa³ Kiszko z Bia³egostoku
za samolot PZL-23B Kara.
Uczestników by³o ma³o, ale z uwagi na region, gdzie modelarstwo kartonowe raczej jest hobby indywidualnym, to i
tak mo¿na uznaæ, ¿e z roku na rok jest coraz lepiej.
Sympatyk i sta³y bywalec-obserwator konkursu
Marek Pacyñski
(Tekst i fotografie)
Jury przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody:
 w kategorii wiekowej do 13 lat:
I miejsce  Kamil Murawski (E³k) - w³oski czo³g lekki
II miejsce  Daniel Stolecki (E³k) - mig³owiec Sikorski R-4B
III miejsce  Domys³owski Kamil (Olecko) - Motor YAMAHA
 w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat:
I miejsce  Micha³ Szade (Suwa³ki) - samolot myliwski ZERO
II miejsce - Tylkowski £ukasz (Gi¿ycko) - pojazd szturmowotra³owy MINENRAUMER
III miejsce  Uci³owicz Kacper (E³k) - samolot Fokker DR 1
 w kategorii wiekowej powy¿ej 18 lat:
I miejsce  Dani³owski Marcin (Bia³ystok) - czo³g Leopard
II miejsce  Tylkowski Mariusz (Gi¿ycko) - czo³g PANZER IV
III miejsce  Nowicki Grzegorz (E³k) - za dzia³o p.lot. Szi³ka
Nagrodê GRAND PRIX za wóz techniczny BERGEPANTHER otrzymuje Jerzy Andryka (Go³dap)
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Sesja Rady Miejskiej
Sesja rozpoczê³a siê 24 listopada o
godz. 16. Jako pierwsza w pi¹tej kadencji Rady Miejskiej przy lekko d¿d¿ystej i
mglistej pogodzie. Ponuroæ koñcz¹cego siê ju¿ o tej porze dnia rozwietla³y
wiat³a latarñ ulicznych i ich odbicie w
mokrym asfalcie ulic. Sesja rozpoczê³a
siê  jak zwykle pierwsza w pierwszej
kadencji  od wys³uchania hymnu pañstwowego. Do momentu wyboru nowego Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej sesjê
prowadzi³ najstarszy jej cz³onek  Zdzis³aw Mioduszewski. Na wstêpie zaproponowa³ powstanie z jednominutow¹ cisz¹
dla uczczenia pamiêci tragicznie zmar³ych
górników z kopalni Halemba oraz odczyta³
rotê przysiêgi i przyj¹³ lubowanie rad-

nych. Na dwudziestu radnych tylko dwóch
pominê³o w lubowaniu s³owa Tak mi
dopomó¿ Bóg. Byli to radni z PiS i Ma³ej
Ojczyzny.
Dalszy ci¹g sesji powiêcony by³ ju¿
wy³¹cznie wyborom nowych w³adz Rady.
Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej w
Olecku zosta³ Karol Sobczak, przy 17
za i 3 wstrzymuj¹cych siê. Kontrkandydatów nie by³o. Wiceprzewodnicz¹cym
zosta³ Romuald Krzysztof Wojnowski
(przy 14 g³osach za). Mia³ kontrkandydata w osobie Zbigniewa Jana Aksienionka, który jednak otrzyma³ tylko 6
g³osów za. Dla wiêkszej wyrazistoci
sprawy, zarówno przewodnicz¹cy, jak i
wiceprzewodnicz¹cy z wykszta³cenia s¹
magistrami wychowania fizycznego. Pierwszy z nich jest trenerem pi³ki no¿nej, a
drugi trenerem lekkiej atletyki. Obydwaj
maj¹ spore sukcesy, szczególnie ten drugi.
W dalszej czêci sesji wy³oniono
sk³ady 5. komisji Rady, z których trzy

s¹ sta³e a dwie dorane. Przewodnicz¹cych tych¿e komisji poznamy póniej.
Z refleksji, jakie nasuwaj¹ siê z przebiegu ca³ej sesji to to miêdzy innymi, ¿e
wybory wczeniej by³y wyre¿yserowane przez radnych z Komitetu Wyborczego
Wyborców Ma³a Ojczyzna, skrótowo
nazywanego Komitetem Burmistrza Olszewskiego, z którego na radnych zosta³o wybranych a¿ 10 na 21. Taki wybór i wybory w Radzie jeszcze nie przes¹dzaj¹ o niczym. Jedno jest pewne  w
tej sytuacji opozycji nie bêdzie, a to ju¿
dobrze nie wró¿y. Obym siê myli³. ¯ycie
wszystko zweryfikuje.
wk

Fot. Józef Kunicki

W pierwszej turze g³osowania w
wyborach burmistrza radny Wac³aw Olszewski zosta³ wybrany na Burmistrza
Olecka. W oparciu o przepisy wynikaj¹ce z ustawy o samorz¹dzie gminnym,
funkcji burmistrza nie mo¿na ³¹czyæ z
cz³onkostwem w organach jednostek
samorz¹du terytorialnego. Natomiast na
podstawie przepisów ustawy  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek wyboru na burmistrza. W zwi¹zku z
powy¿szym Pan Wac³aw Olszewski traci mandat radnego, dlatego te¿ Rada liczy 20 radnych.
Uzupe³nienie sk³adu Rady nast¹pi na
nastêpnej sesji.
Radni, którzy z³o¿yli lubowanie:
1. Zbigniew Jan Aksienionek
2. Jaros³aw Bagieñski
3. Marek Chlebus
4. Renata Dunaj
5. Jan Fabczak
6. Waldemar Witold Gajewski
7. W³adys³aw Józef Gawroñski
8. Jan Grzyb
9. Wac³aw Klejmont
10. Wies³aw Konopko
11. Mariusz Mi³un
12. Zdzis³aw Mioduszewski
13. Gra¿yna Obuchowska
14. Leszek Stanis³aw Olszewski
15. Marian Prusko
16. Karol Sobczak
17. Alicja Teresa Szczodruch
18. S³awomir Karol Szerel
19. Romuald Krzysztof Wojnowski
20. Grzegorz Wróblewski
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M³odzi ekolodzy nie mogli porozumieæ siê z mieszkañcami Augustowa.

Rêce precz od Rospudy

budzi zastrze¿enia ekologów. Do planu
przebiegu estakady w tym miejscu zastrze¿enia ma te¿ wielu fachowców. Teren tam jest ma³o stabilny, bagna i torfowiska i niewykluczone ¿e konstrukcja
zacznie osiadaæ.

Pod takim has³em w niedzielê 19 listopada, wczesnym popo³udniem, do
Augustowa przyjecha³ poci¹g specjalny z Warszawy z ok. 200 m³odymi aktywistami i dzia³aczami ekologicznymi. Celem
przyjazdu by³o przekonanie mieszkañców
Augustowa do zmian w projekcie przebiegu
obwodnicy augustowskiej, bêd¹cej czêci¹ planowanej drogi Via Baltica. Droga ta w przysz³oci ma ³¹czyæ po³udnie
Europy przez Warszawê do Helsinek. Wed³ug
projektu rz¹dowego obwodnica augustowska
mia³aby mieæ d³ugoæ 17 km, a przebiegaæ
bêdzie miêdzy innymi przez dolinê rzeki
Rospudy. W jej najwê¿szym miejscu, na
d³ugoci ok. 500 m, ma byæ wybudowana
estakada.

Mieszkañcy Augustowa nieprzychylnie
przyjêli delegacjê. Dosz³o do kilku drobnych incydentów, czasami musia³a interweniowaæ policja. Augustowianie s¹
zmêczeni wieloletnimi sporami. Dla nich
potrzebna jest przede wszystkim obwodnica. Przez miasto rocznie przetacza siê
ok. 1200 tys. ciê¿arówek, które powoduj¹ ha³as, wibracje i zanieczyszczenie
rodowiska. Na drodze gin¹ ludzie a dzia³ania ekologów opóniaj¹ tylko rozpoczêcie inwestycji.
Tekst i zdjêcia
Tomasz Kosiorowski

Dolina Rospudy jest naturalnym schronieniem wielu cennych gatunków ptaków i zwierz¹t. Ekolodzy do Augustowa
przywieli w³asny projekt przebiegu drogi,
który przewiduje ominiêcie Rospudy szerokim ³ukiem, w stronê E³ku, a nastêpnie przez Raczki do Suwa³k. Wad¹ tego
projektu jest wybudowanie dodatkowych
41 km drogi. Ekolodzy twierdz¹ ¿e pieni¹dze na wyd³u¿enie jej przebiegu wy³o¿y UE, która jest zainteresowana ochron¹
dziewiczych miejsc w Europie. Do Unii
zreszt¹ i tak bêd¹ siê odwo³ywaæ, w razie niekorzystnych dla nich decyzji. W
marcu tego roku Minister Ochrony rodowiska Jan Szyszko zaproponowa³ plan
kompromisowy. Zamiast estakady, bêdzie tunel pod Dolin¹ Rospudy. I to tak¿e
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (9)
Autobusem do Sao Paulo

Urodzajne gleby
Dzieñ s³oneczny i radoæ wróci³a. W
hostelu jak zwykle od rana byle jaka g³ona muzyka, w nocy te¿ co gra³o. Dziwiê siê tym ludziom, którzy potrafi¹ godzinami siedzieæ przy stoliku i spijaæ kawê
lub jakie tam drinki, i rozmawiaæ w kó³ko o tym samym.
O godz. 11.40 wyjecha³em z hostelu
na dworzec autobusowy w Puerto Iguazu. Dworzec podobny jak w Olecku. Kilka
byle jakich stanowisk, ale tutaj chocia¿
jest okap i w razie deszczu nie pada na
g³owê! Odda³em swój paszport panu w
okienku, ¿eby wypisa³ mi bilet. Okaza³o
siê, ¿e musi on najpierw powiadomiæ
przejcie graniczne, ¿e konkretnie ten a
nie inny autobus bêdzie mnie przewozi³.

Brazylijskie krajobrazy

Z podró¿y po Argentynie,
Urugwaju, Paragwaju,
Brazylii  Andrzej Malinowski.
I jak na z³oæ zepsu³ siê program komputerowy, wiêc pan mia³ problem. Po 20.
minutach oczekiwania podstawiono komfortowy du¿y autobus, wtedy te¿ jakim
sposobem program zadzia³a³. Bilet kosztowa³, w przeliczeniu na polskie pieni¹dze, 155 z³otych. O godz. 12.30 wsiad³em do autobusu i pojecha³em do Sao
Paulo w Brazylii, pomimo ¿e autobus mia³
kurs do Rio de Janeiro. Na granicy po
stronie argentyñskiej czeka³em 40 minut.
Pogranicznik mia³ inny numer mojego
paszportu. I by³ problem. Widaæ pan z
dworca le go przedyktowa³. Oby³o siê
jednak bez kontroli baga¿u. Przejecha³em przez rzekê Rio Urugwaj i znalaz³em
siê po stronie brazylijskiej. Nale¿a³o
wysi¹æ z autobusu i przejæ przez matê
odka¿aj¹c¹, a nastêpnie udaæ siê do
odprawy paszportowej, która polega³a
tylko na tym, ¿eby ustawiæ siê w kolejce i w odpowiedniej chwili podaæ pasz-

Po³udnie Brazylii to tereny uprawne
port odpowiedniej osobie. Brazylijczyk
obejrza³ mój dokument i przybi³ pieczêæ
wjazdow¹ (Polacy nie potrzebuj¹ wizy
do Brazylii).
W autobusie mi³a obs³uga, jedzenie
i kawa z automatu. Mia³em przed sob¹
a¿ 16 godzin jazdy. Przez szybê podziwia³em brazylijskie krajobrazy, w zasadzie pola uprawne i zachód s³oñca. Dominuje tu kukurydza i trzcina cukrowa.
Na pierwszy rzut oka Brazylia wyda³a mi
siê biedniejsza od swojej s¹siadki Argentyny. I tak jest w rzeczywistoci.
Kiedy w 1500 r. na ziemie dzisiejszej
Brazylii przybyli pierwsi Portugalczycy,
¿y³o tam oko³o 6 mln Indian. Byli oni
bardzo silnie zró¿nicowani pod wzglêdem rozwoju spo³ecznego, podzieleni na

!
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tysi¹c plemion. Z pocz¹tku Portugalczycy
nie byli zbytnio zadowoleni z tubylców,
bo ci nic szczególnego nie wytwarzali,
co by im siê przyda³o. Dostrzegli jednak
zalety pau-brasil (brezylka) drzewa farbiarskiego, zawieraj¹cego czerwony
barwnik. Wkrótce kolonizatorzy, wykorzystuj¹c tani¹ si³ê robocz¹ i korzystaj¹c z bezsilnoci Indian, uczynili z nich
niewolników na ich w³asnej ziemi. Na
pomoc Indianom pospieszyli Jezuici, ale
sami, w 1759 roku, zostali wygnani z
Brazylii.
Portugalscy osadnicy wykorzystywali
dobr¹, brazylijsk¹ glebê pod uprawê trzciny
cukrowej i kawy. W XVII w. Indian zast¹pili na plantacjach niewolnicy z Afryki.
W latach 90. tego samego wieku wybuch³a gor¹czka z³ota, a wraz z ni¹ kolejne
poni¿anie podbitej ludnoci. Brazylia
pozosta³a na d³ugie lata koloni¹ portugalsk¹.
W koñcu XX wieku ponad 50 milionów Brazylijczyków ¿y³o w ubóstwie. Teraz
te¿ miliony z nich ¿yje w fawelach 
dzielnicach nêdzy. Brazylia boryka siê z
przeludnieniem miast, systemem ochrony zdrowia, zachwianiem równowagi ro-

NACZELNIK

URZÊDU

Tym autobusem pojecha³em do Brazylii
dowiska naturalnego. To wielki kraj, zajmuje 8,5 mln km2 powierzchni, pi¹ty pod
wzglêdem liczby ludnoci na wiecie. Ja,

SKARBOWEGO

W

niestety, nie bêdê móg³ zobaczyæ wszystkiego. Zwiedzê tylko po³udniowo-wschodni¹ czêæ tego pañstwa.
C.d.n.

OLECKU INFORMUJE

Od 3 lipca 2006 r. Ministerstwo Finansów uruchomi³o

KRAJOW¥ INFORMACJÊ PODATKOW¥
Jest to nowoczesny system informacji
dla wszystkich osób chc¹cych uzyskaæ
odpowiedzi na w¹tpliwoci dotycz¹ce
zagadnieñ podatkowych.
Krajowa Informacja Podatkowa jest
kierowana do wszystkich obywateli, na
których ci¹¿y obowi¹zek podatkowy.
Obejmuje ona zakres podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i us³ug, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków od
spadków i darowizn, procedur obowi¹zuj¹cych w administracji podatkowej oraz
przesy³ania deklaracji w formie elektronicznej. W razie koniecznoci zakres
udzielanych informacji bêdzie rozszerzany.
Dziêki jednemu numerowi telefonicznemu podatnik ma mo¿liwoæ sprawdziæ:
jakie w danej sytuacji obowi¹zuj¹ przepisy, na jakich deklaracjach ma z³o¿yæ
rozliczenie, jaka jest procedura postêpowania w danym przypadku. Us³uga dostêpna jest w wyd³u¿onych godzinach od 7.00 do 18.00  tak aby wszyscy mogli
z niej skorzystaæ.
Nale¿y wybraæ nr 0 801 055 055

(koszt po³¹czenia 35 gr/min) lub dla po³¹czeñ z telefonów komórkowych 022 330
0330 (koszt po³¹czenia zgodny z taryf¹
operatora).
Po po³¹czeniu z Krajow¹ Informacj¹
Podatkow¹ operator poprowadzi podatnika po menu.
Tym niemniej udzielanie wi¹¿¹cych
interpretacji dotycz¹cych indywidualnej
sytuacji podatnika (art. 14a Ustawy Ordynacja podatkowa) nadal pozostaje w
kompetencjach urzêdów skarbowych.
Informacja udzielana przez operatorów KIP jest jednolita w ca³ym kraju.
AKCJA EDUKACYJNA
Sk¹d mamy na te wydatki? - Wszyscy p³acimy podatki.
Pod takim has³em w miesi¹cu grudniu 2006r pracownicy Urzêdu Skarbowego
w Olecku przeprowadz¹ w klasach szóstych szkó³ podstawowych z gminy Banie Mazurskie, Dubeninki, Wieliczki,
wiêtajno i Kowale Oleckie pogadanki
na temat korzyci p³yn¹cych z uczciwego rozliczania siê z fiskusem. W miesi¹cu styczniu 2007r powy¿szym progra-

mem zostan¹ objêci równie¿ uczniowie
z miasta Olecko oraz miasta Go³dap.
Inicjatorem akcji jest Ministerstwo
Finansów we wspó³pracy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej i Sportu. Programem
s¹ objêci uczniowie klas szóstych szkó³
podstawowych w ca³ym kraju.
Ide¹ akcji jest zaszczepienie obowi¹zku
p³acenia podatków oraz uczulenie m³odego pokolenia na to, aby w przysz³oci nie uchylali siê od uczciwego rozliczania siê z fiskusem.
Uczniowie bêd¹ mogli dowiedzieæ siê
co to jest podatek, jakie s¹ jego rodzaje
i dlaczego trzeba go p³aciæ. Dowiedz¹
siê równie¿, ¿e podatki maj¹ swe korzenie w odleg³ych dziejach i s¹ potrzebne
dla prawid³owego funkcjonowania pañstwa.
Jest to kolejna akcja prowadzona przez
pracowników Urzêdu Skarbowego w
Olecku. Pierwsza akcja zosta³a przeprowadzona w okresie od marca do maja
2005r we wszystkich klasach pi¹tych
szkó³ podstawowych z terenu dzia³ania
tut. Urzêdu i zakoñczy³a siê sukcesem.
Naczelnik US w Olecku

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

* Alkohole wiata, konkurencyjne ceny, plac Wolnoci
24, tel. 0-87-520-23-02
K30102
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K28006
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
V58219
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K25110
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7602
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V64807
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-4242
V73401

BIURO RACHUNKOWE

(V69804)

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

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8301
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K27307
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V188367
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V71103
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V72202
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V59710
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V62909
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
(K24710)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V65612
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V65622
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V64907
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V64507
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V54910
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V63508
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V50210
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V59510
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K446
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V72002

KOMINKI

(V73001)

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

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V71203

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

(V65107)

(V63408)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V72901)

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

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V66305
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K30502
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K25909

us³ugi
weterynaryjne
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V69104)
* rosyjski: matura, korepetycje, t³umaczenia, tel. 0-503-681910
K30901
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L5708
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6, tel. 0-605-192-330
K27407
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L6805

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V73101)

gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3827
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V63808
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60011
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V63708
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V59610
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2545

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

(V64607)

(V69704)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V69724
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L7702
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V61409
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L6008
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V66605

(61310)

US£UGI

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K346
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2246
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L7403
* transport, tel. 0-508-192-094
V59620
* transport betonu, 6 m. szeciennych, tel. 0-604-514-845 V71812
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K71802
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73451

#

(V69004)

US£UGI C.D.
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WYNAJEM

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
* wyjazdy na Okêcie, przewozy, tel. 0-600-579-096
K30603
(V64707)

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2349
Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny
(K61710)

WYWÓZ MIECI

Tel. 0-601-094-364

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
V63608
* lokal 36 m2 do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55, 0-600-273-713 L7204
lokal do wynajêcia, centrum, tel. 0-885-441-703
K29004
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L8201
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5218
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L8601
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L6705
* szukam ma³ego mieszkania do wynajêcia, Olecko lub okolice, tel. 0-695-111-123.
K31001

OG£OSZENIA DROBNE

Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V72102)

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

(V69504)

* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V69714
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15717
* siano, sianokiszonkê w balotach, tel. (089) 751-31-24;
0-603-604-127
L8901
* siedlisko ko³o Kowal Oleckich, 2 ha, tel. 0-696-228-513 K30102
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L7502
* wózek wid³owy TCM, udwig 2,5 tony, diesel 2,2., 1996,
19.000+vat, tel. 0-513-012-160
V73211
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
GRÜNLAND
Szkó³karzy Polskich

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Rozpoczêcie
kursu

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

8

stycznia

tel. 520-23-36

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V70603)

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

(V69204)

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L6307
* domek, tel. 0-606-756-380
L8002
* ma³e mieszkanie, tel. 0-660-466-270
K30701
* ma³y domek, budowê, okolice Olecka, tel. 0-665-095-424 K30402
* mieszkanie, domek, tel. 0-506-401-270
K29903
* mieszkanie trzy pokoje, ok. 60 m.kw. tel. 0-665-095-424 K30302
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
K25010
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L8701
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L6107
SPRZEDAM
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L6406
ci¹gnik MTZ 82, 1986, tel. 0-691-518-512
V66404
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L8401
* drewno opa³owe i do kominków, tel. 0-887-144-335 K29503
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K28904
* glazura Opoczno Be¿ 20x25  17,95 z³/m.kw., tel. 0-87-52022-33
L7802
* kombajn Glass Dominator 96, tel. (089) 751-31-24; 0-603604-127
L8801
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L7902
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L8501
* lokal, tel. 0-606-756-380
L8102

$
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KRUS informuje
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

AFORYZMY

I u szczup³ych kobiet przy spince od biustonosza dochodzi
do najwiêkszych spiêæ.
Mi³oæ jest lepa, inaczej nie mo¿na by³oby graæ w ciuciubabkê.
Nie zawi¹zujê sznurówek, a nu¿ bêdzie siê chcia³a przespaæ,
a jeli nie, to po co.
By³ dzieckiem szczêcia w nieszczêciu...

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

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPO£ECZNEGO ODDZIA£ REGIONALNY W
AUGUSTOWIE informuje, ¿e Prezes G³ównego
Urzêdu Statystycznego Komunikatem z dnia 10
listopada 2006r. og³osi³, ¿e przeciêtne miesiêczne
wynagrodzenie w III kwartale 2006r. wynosi³o 2.464,66 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym od dnia 1 grudnia 2006r. zwiêkszy
siê wysokoæ zasi³ku pogrzebowego do kwoty 4.929,32 z³.
Nowa wysokoæ zasi³ku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistnia³ych po dniu 30 listopada 2006r.
Jednoczenie informujemy, ¿e od dnia 1 grudnia 2006r. kwoty
przychodu decyduj¹ce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent wynosz¹:
- 30% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 739,40z³,
- 70 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 1.725,30z³,
- 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 3.204,10z³.
ZASTÊPCA DYREKTORA
G³ówny Ksiêgowy mgr Zofia Zyskowska

Adam
Siemieñczyk

(L7303)

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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Kalendarz imion
28 listopada
Bianki, Blanki, Les³awy, Natalii, Romy,
Zdzis³awy
Gocierada, Gocirada, Grzegorza, Jakuba, Les³awa, Romana, Rufusa, Stefana, Zdzis³awa
29 listopada
Filomeny, Fryderyki, Margerity, Przemys³awy, Saturniny
B³a¿eja, Bolemys³a, Filomena, Fryderyka, Przemys³a, Przemys³awa, Saturnina,
Waltera
30 listopada
Justyny, Konstancji, Maury, Zbys³awy
Andrzeja, Justyna, Konstantego, Ludos³awa, Ondraszka, Zbys³awa
1 grudnia
Bianki, Blanki, Edyty, Elizy, Iwy, Nata-

Nasz przepis
Fl¹dra duszona w winie
1 kg fl¹der
sok z cytryny
4 cebule
sól
mielony pieprz
1/2 szklanki bia³ego wytrawnego wina
2 ³y¿ki mas³a
2 ¿ó³tka
2 ³y¿ki margaryny
Fl¹dry myjemy, sprawiamy i skrapiamy sokiem z cytryny. Pozostawiamy je na oko³o 30 minut.
Cebule obieramy i kroimy w plasterki.
¯aroodporne naczynie nat³uszczamy margaryn¹ i uk³adamy w nim
plasterki cebuli. Na cebuli uk³adamy porcje ryby oprószone sol¹ i pieprzem. Wszystko zalewamy winem i
dusimy oko³o 20-30 minut. Gdy ryba
stanie siê miêkka wyk³adamy ja na
pó³misek i wstawiamy do ciep³ego
piekarnika.
Mas³o ucieramy z ¿ó³tkami trzepaczk¹ i wlewamy do niego powoli
gor¹ce wino, w którym dusi³a siê ryba.
Przyprawiamy sol¹ i pieprzem, a gdy
tak przyrz¹dzony sos zgêstnieje polewamy nim rybê.

Franciszka Siedliska

Urodzi³a siê w rodzinie ziemiañskiej
12 grudnia 1842 roku w Roszkowskiej
Woli ko³o Rawy Mazowieckiej. Otrzyma³a staranne i solidne wychowanie w
domu. Niemia³a, ³agodna, ci¹gle cierpi¹ca w wyniku przebytej w dzieciñstwie
choroby, pragnê³a wst¹piæ do klasztoru. Sprzeciw ojca opóni³ tê decyzjê.
Zakonnic¹ zosta³a dopiero w 1870 roku.
Najpierw jako tercjarka franciszkañska,
potem jako twórczyni i organizatorka
zgromadzenia zakonnego Najwiêtszej
Rodziny z Nazaretu  Nazaretanek (1873
roku). Przyjê³a imiê Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza.
Zgromadzenie podejmowa³o pracê w
szko³ach, sierociñcach, ochronkach, internatach  w Krakowie, Czêstochowie,
Lwowie, Rzymie, Pary¿u, Londynie i Stanach Zjednoczonych.
Zmar³a 21 listopada 1902 roku w Rzymie. Beatyfikowa³ j¹ papie¿ Jan Pawe³ II
w 1989 roku.

F kupiê

 Kwitn¹ drzewa w listopadzie, zima
a¿ do maja bêdzie.
 Na wiêtego Andrzeja dziewkom z
wró¿by nadzieja.
 Pierwszy nie¿ek w b³oto wpada
s³ab¹ zimê zapowiada.
 Kto siê zaleca w adwent ten bêdzie
mia³ ¿onê na wiêta.
 Grudzieñ ziemiê grudzi, a izdebki
studzi.
 Kto w adwencie ziemiê pruje, ten
siedem lat choruje.
 Gdy Barbara siê rozdeszczy, na Gody
(Bo¿e Narodzenie) mocny mróz
trzeszczy.
 Kiedy na w. Barbarê (4 grudnia)
b³oto, bêdzie zima jak z³oto.
 Na Barbórkê mróz, szykuj ch³opie
wóz, a jak odtajanie, to szykuje sanie.
 W wiêto Barbarki najlepsze tarki
(owoce tarniny). Przemro¿enie
dzikich owoców poprawia³o w tradycji ludowej ich jakoæ.

Harmonogram
akcji poboru krwi
organizowanych w Powiecie
Oleckim w 2006r.

Pobór krwi w 2006r. odbywa³ siê bêdzie
w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul.
Kolejowa 32, od godz. 8.15 w poni¿szych terminach:
- 5 padziernika 2006r.
- 7 grudnia 2006r.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka

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 ?



PRZEPRASZAMY

Pana Arnolda Hoci³³o za b³êdne
napisanie jego nazwiska w artykule
Nasz jubileusz p. Danuty Paukszt.
Napisano Arnold Roci³o, a winno byæ Arnold Hoci³³o.

lii, Sobies³awy
Arnolda, Bronis³awa, Edmunda, Eligiusza, Mariana, Platona, Ryszarda, Sobies³awa, Szymona
2 grudnia
Adrii, Aurelii, Balbiny, Bibianny, Bibiany, Blanki, Pauliny
Hipolita, Ksawerego, Paula, Piotra, Rafa³a, Sulis³awa, Zbyluta
3 grudnia
Franciszki, Klaudii, Ksawery, £ucji
Franciszka, Hilarego, Kasjana, Kasjusza,
Ksawerego, Lucjusza, Unimierza
4 grudnia
Balbiny, Barbary, Berny, Bratumi³y, Chrystiany, Krystyny, Lubomi³y
Bernarda, Biernata, Chrystiana, Edmunda, Hieronima, Jana, Krystiana, Piotra

Przys³owia
i powiedzenia

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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K¹cik szachowy (15)
UMYS£ MISTRZA cz.2
Aktywnoæ mózgu mistrzów szachowych ró¿ni siê od obserwowanej u nowicjuszy. W 2001 roku ukaza³ siê raport
z badañ, wykorzystuj¹cych pomiar pól
magnetycznych wywo³anych przez pr¹dy czynnociowe mózgu, nad osobami
graj¹cymi w szachy z komputerem. U s³abszych graczy aktywnoæ mózgu by³a bardziej skoncentrowana w rodkowym p³acie skroniowym ni¿ w korze czo³owej i
ciemieniowej, co sugeruje, ¿e amatorzy
analizowali nietypowe nowe posuniêcia.
Natomiast u arcymistrzów bardziej aktywna
by³a kora czo³owa i ciemieniowa, co wskazuje, ¿e wydobywali informacje z pamiêci
d³ugotrwa³ej.
Uporz¹dkowana wiedza na temat pozycji szachowych pozwala arcymistrzowi
szybko wykonaæ w³aciwe posuniêcie. Pozycja przedstawiona poni¿ej (diagram 1)
pochodzi ze s³ynnej partii rozegranej w
1889 roku miêdzy Emanuelem Laskerem i
Johannem Bauerem. Choæ nowicjusz
musia³by dog³êbnie przeanalizowaæ pozycjê, by dostrzec wygrywaj¹ce posuniêcie
bia³ych, ka¿dy arcymistrz dostrzeg³by je
natychmiast.
Diagram 1. (zad.26, 2p.)

Bia³e: E.Lasker
Czarne: J.Bauer
Wniosek, ¿e eksperci w wiêkszym stopniu opieraj¹ siê na uporz¹dkowanej wiedzy ni¿ na analizie, potwierdza przypadek pewnego s³abego pocz¹tkowego szachisty, który dziewiêæ lat póniej , w 1987
roku, nale¿a³ ju¿ do czo³ówki kanadyjskich
mistrzów szachowych. Choæ si³a gry tego
zawodnika wzros³a, nie analizowa³ on pozycji
szerzej ni¿ w okresie wczeniejszym, natomiast posi³kowa³ siê o wiele lepsz¹ znajomoci¹ pozycji szachowych i zwi¹zanych z nimi strategii.
By staæ siê mistrzem w jakiejkol-

wiek dziedzinie potrzeba oko³o 10 lat
ciê¿kiej pracy! Tak mówi regu³a dekady, prawo psychologiczne sformu³owane przez A. Simona. Zgodnie z tym pogl¹dem urodzaj na m³ode talenty szachowe w ostatnich latach jest po prostu konsekwencj¹ wprowadzenia komputerowych
metod szkolenia, które pozwalaj¹ dzieciom
analizowaæ o wiele wiêcej mistrzowskich
partii i du¿o czêciej mierzyæ siê z przeciwnikiem na miarê mistrza, ni¿ by³o to
udzia³em poprzednich pokoleñ. Fischer
wywo³a³ sensacjê w 1958 roku, kiedy w
wieku 15 lat siêgn¹³ po laury arcymistrza...dzisiejszy rekordzista  Siergiej Karjakin z Ukrainy  uzyska³ ten tytu³, maj¹c
12 lat i siedem miesiêcy. Ericsson twierdzi, ¿e liczy siê nie tyle dowiadczenie
jako takie, ile wytê¿ona nauka, wymagaj¹ca bezustannego zmagania siê z wyzwaniami, le¿¹cymi tu¿ poza zasiêgiem
mo¿liwoci ucz¹cego siê. Dlatego zdarza
siê, ¿e entuzjaci danej dziedziny powiêcaj¹
dziesi¹tki tysiêcy godzin szachom, golfowi lub grze na instrumencie muzycznym, nigdy nie wybijaj¹c siê ponad poziom amatorów, gdy tymczasem w³aciwie szkolony uczeñ jest w stanie w krótkim czasie ich wyprzedziæ! Co ciekawe,
wygl¹da na to, ¿e iloæ czasu spêdzonego na grze w szachy  nawet podczas
turniejów  ma mniejszy wp³yw na postêpy zawodnika ni¿ odpowiednia nauka.
Najwa¿niejsza korzyæ z rozgrywanych
partii to wychwycenie s³abych punktów,
wymagaj¹cych dalszej pracy. Nawet nowicjusz oddaje siê wytê¿onej nauce i dlatego w³anie pocz¹tkuj¹cy tak czêsto szybko
osi¹gaj¹ postêpy w nauce na przyk³ad
gry w szachy..., jednak po osi¹gniêciu
zadowalaj¹cego poziomu  pozwalaj¹cego na przyk³ad rozegraæ ze znajomymi
wyrównan¹ partiê  wiêkszoæ przestaje
siê staraæ. Zaczynaj¹ dzia³aæ automatycznie,
co uniemo¿liwia dalszy postêp. Natomiast
d¹¿¹cy do mistrzostwa ca³y czas zachowuj¹ otwarty umys³, dziêki czemu mog¹
na bie¿¹co ledziæ, poddawaæ krytycznej
ocenie i ugruntowaæ swoje umiejêtnoci,
tym samym zbli¿aj¹c siê do norm ustanowionych przez liderów w danej dziedzinie. Szachy daj¹ najlepsze porównanie zmian w czasie. Przeprowadzone badania potwierdzi³y, ¿e wspó³czeni zawodnicy graj¹ o wiele precyzyjniej. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e Capablanka i jemu
wspó³czeni nie dysponowali komputerami ani bazami partii. Sami musieli szukaæ  podobnie jak Bach, Mozart czy
Beethoven  i chocia¿ nie dorównuj¹
dzisiejszym mistrzom w technice, przewy¿szaj¹ ich o g³owê kreatywnoci¹.

Wiêkszoæ danych psychologicznych
wskazuje, ¿e mistrzem cz³owiek siê staje, a nie rodzi! Motywacja pe³ni zatem o
wiele istotniejsz¹ rolê w rozwijaniu specjalistycznych umiejêtnoci ni¿ wrodzony talent. Ponadto sukces napêdza sukces, gdy¿ ka¿de osi¹gniêcie jeszcze bardziej motywuje dziecko.
Nauczyciele przedmiotów sportowych,
muzyki i innych dyscyplin zwykle uwa¿aj¹, ¿e wa¿ny jest talent i ¿e potrafi¹ rozpoznaæ utalentowanego ucznia. Najczêciej jednak myl¹ wybitne zdolnoci z
wczenie ujawnionymi! Capablanka, uwa¿any do dzi za najwiêkszy samorodny
talent szachowy, twierdzi³ z dum¹, ¿e nigdy nie uczy³ siê tej gry. W rzeczywistoci wylecia³ ze studiów miêdzy innymi z
tego powodu, ¿e tak wiele czasu powiêca³ grze w szachy! Jego legendarna b³yskawiczna orientacja by³a wynikiem intensywnych æwiczeñ, nie za ich substytutem. Zatem mo¿liwoæ wyuczenia dziecka
na mistrza w szachach, muzyce czy innej
dziedzinie jest oczywistym wyzwaniem dla
szko³y i trenerów, przy czym jednak nie
nale¿y zapominaæ o roli, jak¹ odgrywa tu
podejcie rodziców, opiekunów, a nawet
samych uczniów.
Pe³na wersja artyku³u w miesiêczniku
wiat Nauki Nr 9(181) z wrzenia 2006
roku.
Prezentujemy Pañstwu rozwi¹zanie
zadania z K¹cika szachowego nr 9 (Zad.18)
1. Wc8!! W:c8 2. W:c8 G:c8 ( je¿eli 2. ...
H:c8, to 3. He7 mat) 3. H:d8 mat.
Jednoczenie informujemy, ¿e dnia 16
grudnia b.r. odbêd¹ siê I Otwarte Mistrzostwa Szachowe Rodzin  Olecko
2006, na które ju¿ teraz serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych bez wzglêdu na wiek i poziom gry (dzieci, rodziców, dziadków...). Mamy nadziejê, ¿e turniej
ten stanie siê piêkn¹ now¹ tradycj¹ oleckich szachów J
Marta & Czes³aw Spisak

KUPON KONKURSOWY
Szachy nad Leg¹
Zad. 26. ..................................................
Imiê i nazwisko .....................................
.................................................................
.................................................................
Adres .....................................................
................................................................
................................................................
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Makroregionalne Mistrzostwa Polski M³odzików w Taekwondo
Olimpijskim, Olsztyn, 08.10.2006

WOREK MEDALI

AZS UWM Olsztyn by³ gospodarzem tegorocznych Makroregionalnych
Mistrzostw Polski M³odzików. Na matach tych zawodów rywalizowa³y dziewczyny ch³opcy z roczników 91-92 z naszego województwa oraz z Mazowieckiego. S¹ to najsilniejsze regiony w Polsce, przez co i poziom zawodów by³ bardzo wysoki.
Zawodnicy z Olecka przygotowywali
siê bardzo solidnie do tych zawodów.
Treningi odbywa³y siê 5 razy w tygodniu po dwa treningi dziennie. Okres przygotowawczy zosta³ bardzo zachwiany
zmian¹ terminu zawodów  o trzy tygodnie wczeniej ni¿ planowano. Zmusi³o
to kadrê trenersk¹ do zmiany cykli szkoleniowych i wyniki by³y trochê wielk¹
niewiadom¹.
Olecko reprezentowa³y na tych zawodach dwa kluby:
LUKS HIDORI Olecko przy Zespole Szkó³ na Siejniku w sk³adzie:
Sztab szkoleniowy: Dorota Miszczak,
Tomasz Miszczak
oraz MLKS Czarni Olecko
Najlepiej wypad³ Andrzej Perkowski z LUKS HIDORI Olecko zdobywaj¹c w imponuj¹cym stylu z³oty medal
i wygrywaj¹c wszystkie walki przed czasem. Jest to jego kolejny z³oty medal.
Srebrny medal wywalczy³a Martyna
Kotowska i Iza Gorlo. Obie zawodniczki

bez problemów dotar³y do fina³u, gdzie
po wyrównanych pojedynkach uleg³y:
Iza zawodniczce z Olsztyna a Martyna
Zawodniczce z Warszawy, posiadaczce
czarnego pasa, wynikiem 6:7.
Br¹zowe medale zdobyli:
Daniel Olszewski  by³ to jego debiut na zawodach, tym cenniejsze
jest zdobycie medalu. Walczy³ bez
kompleksów z dowiadczonymi zawodnikami.
Przemek Ryszkiewicz  do pó³fina³u dotar³ bez problemów odprawiaj¹c zawodników z kwitkiem
jeden za drugim. Walka pó³fina³owa to za¿arty bój z póniejszym zwyciêzc¹ tej kategorii, zakoñczony dopiero po dogrywce.
Micha³ Leniewski (na co dzieñ
trenuj¹cy w Wieliczkach) uleg³ po
wyrównanej walce pó³fina³owej póniejszemu z³otemu medalicie.
Jestemy bardzo zadowoleni z
osi¹gniêtych wyników  mówi¹ zawodnicy. Dodatkowo ciesz¹ trzecioklasistów z gimnazjów dodatkowe
punkty do rekrutacji na wybrane
szko³y rednie. Mo¿na by³o ich zdobyæ nawet 20.
- Pomo¿e to im, mam nadziejê,
na uczenie siê w wybranej szkole
Andrzej Perkowski  z³oto na Makroremówi  Micha³ Leniewski, szczegionalnych Mistrzostwach Polski M³odzigólnie, ¿e do tych najlepszych konków w Taekwondo

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
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kurencja jest wielka i taki bonus uspokoi³ moje nadzieje.
Jestemy dumni ze swoich zawodników i ich wyników. Medale bardzo ciesz¹ i dodatkowo mi³e jest to, ¿e nasi podopieczni zajêli 3. miejsce dru¿ynowo za
Warszaw¹ i Olsztynem. Pokonalimy takie miasta, jak: Pisz, Kêtrzyn, Gi¿ycko,
Mor¹g i wiele innych. Udowadnia to, ¿e
chc¹c i maj¹c odpowiednie wiadomoci
i umiejêtnoci jako szkoleniowcy mo¿emy osi¹gn¹æ z naszymi zawodnikami bardzo wiele.
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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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Siedem dni minê³o, czy uby³o nam z
naszego kalendarza. Czy Pañstwo jestecie zadowoleni? Bo ja tak. Jestem cz³owiekiem, którego cieszy wiele rzeczy. Ju¿
tak mam. Mo¿e to nie polskie i nie tutejsze, ale naprawdê przyjemne. Oczywicie,
¿e móg³bym narzekaæ na otaczaj¹c¹ nas
rzeczywistoæ... Tylko ja naprawdê nie widzê
powodów do narzekania. Kto powie, ¿e
jest bieda. Jest! Nie zaprzeczam. Ale czy
nie jest to tak, ¿e jeszcze przed 1989 rokiem te¿ by³a bieda? Nikt nie pamiêta?
By³o po prostu biednie. Nawet ci bogatsi nie mieli lepiej od tych biedniejszych.
Ró¿nice w biedzie by³y tak niewielkie, ¿e
ludzie tego nie zauwa¿ali. Ju¿ zapomnieli,
¿e podstaw¹ wy¿ywienia by³y wszelkiego rodzaju placki i babki ziemniaczane, a
pasztetowa, s³ynne pasztety mazowieckie
i kanapki z pomidorem lub ogórkiem by³y
norm¹. Dzi jest to symbolem biedy. Jak
TV poka¿e biedn¹ rodzinê to przede wszystkim mówi o jej diecie: kanapki z ogórkiem
lub pomidorem i wszelkiego rodzaju potrawy z ziemniaków. A pamiêtacie Pañstwo kartki na miêso? Jeszcze dalej posunê swoje pytanie: czy pamiêtacie to miêso
i wêdliny na kartki? Dzi z obrzydzeniem
wiêkszoæ z nas podchodzi do wêdlin,
jakie by³y NORM¥ ¿ywieniow¹ przed 1989
rokiem. A dzi nawet te wêdliny maj¹ smak
i jakoæ lepsz¹ od tego, co mielimy wtedy. Jest bieda u niektórych? Jest! A nie
jest to wynikiem tego, ¿e ci ludzie po prostu
w swoim ¿yciu nic nie zrobili od roku 1989?
Wtedy ¿yli oczekuj¹c na pomoc i wspó³czucie i dzi robi¹ to samo. ¯yj¹ tak samo
jak 5, 10, 15 czy 20 lat temu. To ju¿ nie
jest forma ani nieudacznictwa ¿yciowego czy braku pracy. To ju¿ jest forma
takiego samego stanu psychicznego, jak
bezdomnoæ, alkoholizm czy inne. Z tego
po prostu trzeba wyjæ. Dzi o pracê nie
jest trudno. Ju¿ dosz³o do tego, ¿e pracodawcy szukaj¹ pracowników i zaczynaj¹ szanowaæ tych, co j¹ maj¹. Najprawdopodobniej skoñczy³ siê ju¿ etap chiñ-

skiego kapitalizmu: pracodawcami przestali byæ w wiêkszoci dawni kacykowie
partyjni, pracownicy przestaj¹ byæ zastêpowalni (dzi ju¿ ciê¿ko zastraszyæ pracownika tym, ¿e na jego miejsce znajdzie
siê 10 innych), coraz wy¿ej cenieni s¹
pracownicy przyuczeni i zaznajomieni z
zawodem. Lepiej zap³aciæ wiêcej pracownikowi ju¿ pracuj¹cemu i znaj¹cemu swoje
miejsce pracy, a wiêc wydajnemu, ni¿
zatrudniaæ i przyuczaæ nowego. Koñcz¹
siê ju¿ czasy kierowników-ekonomów
postrzeganych przez pracowników jako
zbrojne ramiê dyrekcji i czepiaj¹cych siê
o byle co, uwa¿aj¹cych, ¿e krzyk i groby s¹ najlepszym i najefektywniejszym
sposobem zmuszania do pracy. Tzw. Stara
Gwardia w ten sposób myl¹cych ludzi
powoli odchodzi w zapomnienie. Ci co
nie potrafi¹ siê przystosowaæ i zmieniæ
swojej mentalnoci, trac¹ na tym. Dzi
efektywnoæ firmy zale¿y nawet od tego
jak traktuje swoje miejsce pracy pojedynczy
pracownik. Prezesi, dyrektorzy i kierownicy nie rozumiej¹cy tych praw, trac¹. Sukces
ekonomii Japonii czy dzisiejszych krajów
azjatyckich zwanych tygrysami nie polega
na tym, ¿e goni siê tam pracownika ma³o
mu p³ac¹c. Wprost przeciwnie: dzi ceni
siê kwalifikacjê! Nawet legendarne pod
tym wzglêdem Chiny odchodz¹ od tego
modelu wykorzystywania taniej si³y ro-

boczej. Oczywicie, nie wszêdzie, ale wcale
nie mo¿e dziwiæ, ¿e tak wiele produktów
elektroniki czy mechaniki pochodzi z Chin.
Dzi ju¿ nikogo nie razi elektronika Made
in China  jeszcze nie tak dawno przyk³ad tandety, podróbki czy bubla. Dzi
Chiny przygotowuj¹ siê do zalania wiata samochodami, mog¹cymi cenami i jakoci¹ konkurowaæ z najlepszymi producentami i patentami wiatowymi. Dzi co
najwy¿ej mo¿emy mówiæ o chiñskich zabawkach, obuwiu, ubraniach jako przyk³adzie wykorzystywania taniej si³y roboczej wiêniów. Ale dzi przemys³ elektroniczny, mechaniczny czy samochodowy wymaga WYSOKICH KWALIFIKACJI od pracowników, a tego nie zapewni
tania i przymusowa si³a robocza. Wiêc
wcale nie dziwi mnie i to, ¿e podobnie
sytuacja ma siê w Polsce. A kapitalizm
postnomenklaturowy jest zastêpowany
przez normalny kapitalizm wolnorynkowy
 wygrywaj¹ lepsi i ci, którzy potrafi¹ lepiej siê przystosowaæ i dopasowaæ. Po
prostu dzia³aj¹ mechanizmy ekonomiczne, a nie polityczne. I to mnie cieszy.
Pozostaje tylko kwestia oczyszczenia z
resztek odpadków tego systemu. To znaczy
pozbycia siê ludzi, do których w dalszym
ci¹gu nie dotar³o, ¿e minê³y ju¿ czasy gdy
o wielu sprawach rozstrzyga³o siê szanta¿em, znajomociami czy uk³adami. Pod
tym wzglêdem ufam dzisiejszemu rz¹dowi i ludziom, którzy chc¹ to rozwi¹zaæ.
Jeli kto nie wierzy w sytuacjê, ¿e jak
ujawni siê ludzi zza pleców ustawiaj¹cych
swoje figury  to gratulujê wiary w to, ¿e
nadal mamy PRL a nie RP. Mam tylko
proste pytanie: co mo¿e szanta¿ysta, którego dobrze znaj¹ wszyscy i wiedz¹ kim
jest? Staje siê nikim. Zerem. Bo odpada
jego g³ówny atrybut szanta¿u: anonimowoæ. Wtedy dopiero widaæ, ¿e cesarz
jest nagi. Mo¿emy baæ siê duchów, ale
jak ju¿ wiemy, ¿e to tylko bia³a szmata 
to tylko miejemy siê z tego.
PAC

