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Spotkanie w sprawie inwestycji
W ubieg³y czwartek Burmistrz Wac³aw Olszewski spotka³
siê z prezesami spó³ek miejskich w sprawie u³o¿enia harmonogramu inwestycji jakie bêd¹ realizowane w czasie najbli¿szych
czterech lat. Obecny by³ równie¿ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Karol Sobczak.
Do spotkania w tej samej sprawie z Zarz¹dem Powiatu dojdzie
niebawem. G³ównym tematem bêd¹ inwestycje drogowe oraz
ewentualny harmonogram przejmowania przez miasto dróg na
jego terenie.

(73502)

Zarz¹d
Oddzia³u
NSZZ Solidarnoæ
w Olecku ma zaszczyt
zaprosiæ na obchody
25 Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego w Olecku, jakie odbêd¹ siê dnia
10 GRUDNIA 2006r.
Uroczystoci rozpoczn¹ siê Msz¹ w. o godzinie 1000 w kociele
p.w. Podwy¿szenia
Krzy¿a w.
Po Mszy w. o godz.
1130 odbêdzie siê w
sali widowiskowej
Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate czêæ artystyczna powiêcona tej
rocznicy.
Serdecznie
zapraszamy
Organizatorzy

Redakcja

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

MAJSTER

(V71304)

M.Pietraszewski

MARKET

BUDOWLANY MAJSTER
zosta³ otwarty

Wszystkich zapraszamy na zakupy

Aleje Lipowe  CENTRUM HANDLOWE
Gwarantujemy mi³¹ obs³ugê oraz bogaty asortyment!

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
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Janowi i Stanis³awie
Jakimowicz

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia po starcie

Ojca i Tecia

sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu i radni,
Starosta Olecki wraz z pracownikami

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI
STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V70704)

Czy sztucer
naprawdê zgin¹³?

28 listopada leniczy-myliwy Kazimierz K. zadzwoni³ na policjê i zg³osi³
w³amanie do samochodu i kradzie¿ sztucera z lunet¹ oraz czterema sztukami
amunicji.
Podjêto natychmiastowe ledztwo.
Da³o one podejrzenia, ¿e w³amanie zosta³o przez myliwego sfingowane. Zosta³ on czasowo aresztowany. W trakcie przes³uchania leniczy przyzna³ siê
do tego, ¿e w czasie, gdy zginê³a mu broñ,
by³ w ró¿nych miejscach pij¹c tam alkohol. W jednym z tych miejsc tê broñ zgubi³
albo mu j¹ ukradziono. W chwili, gdy
go aresztowano, mia³ jeszcze we krwi 0,7
promila alkoholu.
Wiedzia³, ¿e trac¹c w ten sposób broñ
bêdzie mia³ przykroci. Sfingowa³ wiêc
w³amanie. Broñ zosta³a w miêdzyczasie
odnaleziona. Policja bada okolicznoci
utracenia przez myliwego sztucera oraz
bada co dzia³o siê z broni¹ od momentu
jej utracenia.
Myliwemu zapewne zostanie cofniête
pozwolenie na wszelk¹ broñ. Grozi mu
równie¿ kara za zaniedbania prowadz¹ce do jej utraty.
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 25 listopada o 18.00 zatrzymano jad¹c¹ rowerem ul. Zamkow¹ czterdziestodziewiêcioletni¹ Urszulê S. Mia³a ona
we krwi 2,1 promila alkoholu.
 Równie¿ tego dnia, ale w Sokó³kach o
22.00 zatrzymano trzydziestosiedmioletniego Grzegorza S., który maj¹c we
krwi 1,4 promila alkoholu wjecha³ kierowanym przez siebie Fiatem 126p do
przydro¿nego rowu.
 26 listopada o 1.30 patrol policji zatrzyma³ w Lenartach Fiata 126p. Prowadz¹cy
go dwudziestotrzyletni Karol T. mia³
we krwi 2 promile alkoholu.
 Tego samego dnia o 9.50 zatrzymano
w Godziejewie ci¹gnik prowadzony
przez piêædziesiêcioszecioletniego
Stanis³awa S. Traktorzysta mia³ we krwi
2,3 promila alkoholu i prowadzi³ ci¹gnik bez ¿adnych uprawnieñ.
 26 listopada o 16.00 patrol policji zatrzyma³ w Olecku Skodê Fabiê. Kierowca Pawe³ G. mia³ we krwi 0,7 promila alkoholu.
 29 listopada w Rosochackich zatrzymano rowerzystê trzydziestojednoletniego Tomasza G. Mia³ on we krwi
1,2 promile alkoholu.
 29 listopada o 16.05 równie¿ w Rosochackich zatrzymano Opla Kadeta,
którym kierowa³ czterdziestoszecioletni Wies³aw K. Mia³ on we krwi 0,4
promila alkoholu.

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

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
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PIJANI
KIEROWCY

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78544)

Pañstwu

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

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 29 listopada o 10.55 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y zwisaj¹cy konar drzewa
znad jezdni osiedla Siejnik.
 1 grudnia o 22.22 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki wypadku drogowego w okolicach Babek G¹seckich.
 2 grudnia o 6.26 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul.1 Maja po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 3 grudnia o 15.45 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul.11 Listopada po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Tomasz Schneider

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:
 Anna Jagielska
 Adam Kaperski
 Piotr Klejment
 Jerzy Makal
 Adam Malinowski
 Ewa M. ¯ukowska
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.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

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

Posiedzenia komisji
sta³ych Rady Powiatu
Komisja Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa  06.12.2006r. (roda), godz. 15.00.
Porz¹dek posiedzenia:
1. Analiza materia³ów na sesjê.
2. Analiza projektu bud¿etu na rok 2007  dochody.
3. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
4. Propozycje do planu pracy komisji na rok 2007.
5. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji.
Komisja Bud¿etu, Finansów i Gospodarki  07.12.2006r. (czwartek), godz. 13.00.
Porz¹dek posiedzenia:
1. Analiza materia³ów na sesjê.
2. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
3. Przyjêcie protoko³u z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Propozycje w sprawie planu pracy komisji na rok 2007.
5). Analiza projektu bud¿etu na rok 2007  dochody.
U. Sawicka

BIBLIOTEKA

PEDAGOGICZNA

INFORMUJE

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego
w Olsztynie Filia w Olecku zaprasza nauczycieli historii, geografii oraz wszystkich
zainteresowanych na seminarium z udzia³em Pana Andrzeja Malinowskiego, nauczyciela pracuj¹cego w roku szkolnym 2005/2006 wrod Polaków w Kazachstanie,
powiecone
70. ROCZNICY DEPORTACJI POLAKÓW DO KAZACHSTANU.
W programie:
1. Informacja o deportacji Polaków z Ukrainy i Bia³orusi do Kazachstanu w 1936 r.
2. Przesz³oæ i dzieñ dzisiejszy naszych rodaków w Kazachstanie
3. Otwarcie wystawy Polskie drogi w Kazachstanie.
Spotkanie odbêdzie siê 11 grudnia 2006 r. o godz. 15.30 w nowej siedzibie
Biblioteki przy ul. Armii Krajowej 30.
Jednoczenie informujemy, ¿e nie z naszej winy nie ma z Bibliotek¹ kontaktu telefonicznego.

Sebastian Stasiulewicz...

bêdzie pe³ni³ obowi¹zki kierownika Warsztatów Terapii Zajêciowej. Zast¹pi on na
tym stanowisku Mariê Wandê Dzienisiewicz, która zosta³a Wicestarost¹ Powiatu Oleckiego.

Po alkoholu
i bez prawa jazdy

Mê¿czyzna, który przed dwoma tygodniami zgin¹³ w wypadku za przejazdem kolejowym na drodze do Gi¿ycka,
prowadzi³ samochód pod wp³ywem alkoholu. Ponadto na dwa tygodnie przed
wypadkiem s¹d zabra³ mu prawo jazdy
za jazdê na podwójnym gazie. Mê¿czyzna wraca³ z pracy i mia³ we krwi 3
promile alkoholu.

Akcja

Policja ostrzega, ¿e do 10 grudnia trwa
akcja policyjna pod kryptonimem Pomiar. Polega ona na eliminowaniu z ruchu drogowego nietrzewych kierowców.

Wypadek

1 grudnia o 22.00 w Babkach G¹seckich dosz³o do wypadku drogowego.
Dwudziestopiêcioletni Krzysztof K. straci³
panowanie nad prowadzonym Fiatem 126p
i rozbi³ siê na przydro¿nym drzewie.
Ze z³amanym podudziem i ogólnymi
pot³uczeniami zosta³ przewieziony do szpitala w E³ku. Od mê¿czyzny pobrano krew
do zbadania na obecnoæ alkoholu.

(L9101)

Zdrowych i spokojnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomylnoci w Nowym Roku ¿yczy

Hurtownia Spo¿ywcza GOS,
Olecko, ul. Go³dapska 31

!
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OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e

8.00-15.00  Wystawa fotografii Stanis³awa Wosia Z ciemnoci i ze wiat³a, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A.
Legusa, plac Wolnoci 22
9.00-14.00  Walka Urzêdu Bezpieczeñstwa z opozycj¹ polityczna wystawa
w Nadlenictwie Oleckim, ul. Kociuszki
32  czynna codziennie
***
5 grudnia
9.15 - Sztama Dzieciom, spektakl Tygrysek
Pietrek (Teatr Dzieciêcy SNAC) ROK MG
10.15 oraz 12.15 - Sztama Dzieciom, spektakl
Du¿y zielony problem (dzieciêca grupa
teatralna OSA) - ROK MG
6 grudnia (roda)
15.00  posiedzenie Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa Rady Powiatu  Starostwo Powiatowe
7 grudnia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, Kolejowa 32.
13.00  posiedzenie Bud¿etu, Finansów
i Gospodarki Rady Powiatu  Starostwo Powiatowe
8 grudnia (pi¹tek)
17.00 - Po rozum do mrówek, film, kino
19.00 - Plac Zbawiciela, film, kino
9 grudnia (sobota)
17.00 - Po rozum do mrówek, film, kino
19.00 - Plac Zbawiciela, film, kino
10 grudnia (niedziela)
17.00 - Po rozum do mrówek, film, kino
19.00 - Plac Zbawiciela, film, kino
11 grudnia (poniedzia³ek)
17.00 - Po rozum do mrówek, film, kino
15 grudnia (pi¹tek)
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
17.00 - Clerks - Sprzedawcy 2, film, kino
19.00 - Volver, film, kino
16 grudnia (sobota)
 I Otwarte Mistrzostwa Szachowe Rodzin  Olecko 2006 Gimnazjum nr 2
przy ul. Slowianskiej 1 w Olecku (sala
nr 27  wejcie od boiska)
17.00 - Clerks - Sprzedawcy 2, film, kino
19.00 - Volver, film, kino
17 grudnia (niedziela)
17.00 - Clerks - Sprzedawcy 2, film, kino
19.00 - Volver, film, kino
20 grudnia (roda)
up³ywa termin sk³adania wniosków w
konkursie dla m³odzie¿y Kunia Umiejêtnoci (informacja TO 46/464, s.9)
29 grudnia (pi¹tek)
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
31grudnia 2006 / 1 stycznia 2007
20.00  pocz¹tek Balu Sylwestrowego,
dom weselny Eden, ul. Gdañska

"
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Wybory... i ju¿ po!!!
Ocena zwyciêzców i pokonanych
Wszystko ju¿ przecie¿ wiadomo.
Znaj¹ Pañstwo listy radnych i w gruncie rzeczy wszystko jest jasne. Ale czy
do koñca? Czy nie warto zastanowiæ
siê nad mechanizmami, które kierowa³y nami i naszymi wyborami?
Bezsprzecznym zwyciêzc¹ wyborów
2006 roku w Olecku jest Wac³aw Olszewski  zosta³ ponownie Burmistrzem
za komitet Ma³a Ojczyzna Olecko
wygra³ w cuglach wybory do Rady
Miejskiej (10 na 21 radnych). Do Rady
Powiatu Ma³a Ojczyzna wprowadzi³a czterech radnych. Jest to te¿ du¿y
sukces!
76,01% g³osów oddanych na osobê Wac³awa Olszewskiego wiadczy
niezbicie, ¿e poczynania, jakie podj¹³
w czasie ostatniej kadencji, podoba³y
siê olecczanom. Konsekwentne dzia³ania prowadzone przez cztery lata, system
sprawnej informacji o dzia³aniach, widoczny rozwój miasta, poczynania dotycz¹ce reklamy dzia³añ oraz osi¹gniêæ
poczyni³y swoje. W krótkim sonda¿u
w szko³ach na dwudziestu spytanych
uczniów dziewiêtnastu zna³o nazwisko
Burmistrza Olecka, za tylko szeciu
wiedzia³o, który z braci Kaczyñskich
jest prezydentem. To o czym wiadczy!
Drugi z komitetów regionalnych,
jakim jest Dobro Wspólne, podobnie jak PiS, zajê³o w gruncie rzeczy znacz¹ce miejsce pozwalaj¹ce ugrupowa-

niu wp³ywaæ na kierunek polityki miejskiej
i powiatowej.
Wielkimi przegranymi wyborów jest SLD.
Nikt z tego komitetu wyborczego nie wszed³
do rady. Przepad³a te¿ stara gwardia.
Nie wszed³ do Rady Miejskiej Stanis³aw
Rekæ, Antoni Gorlo, Stanis³aw Nowel.
By wejæ do Rady Powiatu nie zdobyli odpowiedniej iloci g³osów Marek
Ga³¹zka, Andrzej Kamiñski. Przegra³a
te¿ z kretesem Samoobrona i Liga Polskich Rodzin.
Kampania wyborcza
Kampania wyborcza by³a spokojna,
grzeczna i doæ stabilna w rodkach wyrazu. Spokojna  z jednym wyj¹tkiem, jakim by³ List kandydata na Burmistrza
Leszka Ga³czyka do spo³eczeñstwa.
Wszystkie znane mi osoby, które otrzyma³y pismo, by³y, oglêdnie mówi¹c, zbulwersowane. Po pierwsze: list zaistnia³ w
czasie, kiedy ju¿ ¿adna riposta nie mog³a
zostaæ wys³ana, po drugie: treæ pisma
zaprzecza³a wczeniejszym przekazom prasowym, wyjanieniom na komisjach Rady
oraz wyjanieniom na sesjach Rady Miejskiej. ¯e mam racjê, wiadczy dobitnie fakt
przegrania wyborów przez PO oraz s³aby
wynik wyborczy kandydata na Burmistrza.
Bardziej skuteczn¹ kampaniê i z wyranym, pozytywnym, skutkiem przeprowadzi³ PSL. Do rady Powiatu wprowadzi³
wprawdzie tylko czterech radnych, ale maj¹c
pe³ne swoje listy wyborcze sprzeda³a
innym ugrupowaniom swych sympatyków,

co w ostatecznym rozrachunku zaowocowa³o ponownym wybraniem Stanis³awa
Ramotowskiego na Starostê. Wczeniej
sugerowana koalicja Ma³a Ojczyzna Olecko z PiS-em nie przedstawi³a rozs¹dnego kandydata na to stanowisko. Wy¿ej podanej koalicji uda³o siê natomiast
wprowadziæ na urz¹d wicestarosty Mariê Wandê Dzienisiewicz, na Przewodnicz¹cego Rady Mariana wierszcza i
na szefa komisji rewizyjnej Kazimierza
Iwanowskiego. Có¿? Co za co!
U nas partie nie przejd¹
W Olecku wyranie widaæ, ¿e wybory w tak upolitycznionym regionalnie
spo³eczeñstwie, jakim jest powiat olecki,
zaprzeczaj¹ regu³om jakie obowi¹zuj¹ w
Warszawie i ocenianie ich przy pomocy
klucza politycznego jest b³êdem. B³êdem
te¿ jest uto¿samianie wiêkszoci z kandyduj¹cych z jakakolwiek parti¹.
Pragmatyzmem wykaza³ siê tutaj zarówno komitet Ma³a Ojczyzna Olecko
jak i Dobro Wspólne. Pod swoimi skrzyd³ami skupili ludzi o doæ ró¿nych pogl¹dach politycznych, ale myl¹cych w
podobny sposób o rozwoju miasta. Oba
komitety wygra³y. Jest to wskazanie kierunku rozwoju. Tworz¹c wokó³ komitetów ró¿nego rodzaju dzia³ania mo¿na w
ogóle wyeliminowaæ politykê partyjn¹ z
wyborów regionalnych. Skupiaj¹c wokó³ programu ludzi przez okres czterech
lat mo¿na zbudowaæ bardzo mocne komitety.
O braku klucza politycznego w wyborze dokonanym przez olecczan wiadczy chocia¿by s³aby wynik Platformy Obywatelskiej, która w doæ widowiskowy

n@utobus w Olecku
Dnia 12 grudnia 2006 r. (wtorek)
przyjedzie do Olecka Bezprzewodowy
Autobus Internetowy i zatrzyma siê na
Placu Pawlaka, bêdzie czeka³ na goci
w godzinach od 10-18. Zainteresowani
poznaj¹ zasady funkcjonowania Internetu oraz naucz¹ siê jego efektywnego wykorzystania. Od godziny 10.00
do 14.00 odbêd¹ siê szkolenia dla grup
zorganizowanych z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-biznesu itp., a od godziny 15.00 do 18.00
bêdzie wstêp wolny dla wszystkich
zainteresowanych. Ka¿dy bêdzie móg³
dowiedzieæ siê wiêcej o mo¿liwociach
wykorzystania Internetu w ¿yciu codziennym lub w pracy zawodowej, a
tak¿e obejrzeæ cuda techniki i posurfowaæ w sieci.
Zadaniem projektu szkoleniowego

Bezprzewodowy Autobus Internetowy
(n@utobus), jest przybli¿enie Internetu i
jego mo¿liwoci osobom z terenów o ni¿szym poziomie rozwoju gospodarczego. Projekt ten jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Polskie Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej.
Bezprzewodowy Autobus Internetowy
odwiedzi³ ju¿ wiele wiêkszych wsi oraz
ma³ych i rednich miast województwa
warmiñsko-mazurskiego. W ka¿dym z tych
miejsc spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem. W sumie w ci¹gu szeciu miesiêcy
odwiedzi 142 miejscowoci w 56 gminach
województwa warmiñsko-mazurskiego.
n@utobus to autobus zaadoptowany
do potrzeb programu. Co znajduje siê na
pok³adzie internetowego Mercedesa? W
rodku jest jedenacie stanowisk z kom-

puterami, kamera internetowa, monitor
plazmowy i kombajn biurowy. Internet
dostarczany jest do pojazdu przez satelitê, a w odleg³oci do stu metrów od
n@utobusu mo¿na korzystaæ z dostêpu
bezprzewodowego. Dodatkowym wyposa¿eniem jest tzw. mobik, czyli mobilna
szafka ze sprzêtem niezbêdnym podczas
szkolnych prezentacji, a wiêc z odtwarzaczem dvd i video, komputerem, rzutnikiem multimedialnym, wizualizerem oraz
stereofonicznym nag³onieniem. Techno-

#
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sposób zwyciê¿y³a prawie w ca³ym kraju. U nas bowiem g³osowalimy na ludzi. Który komitet mia³ zacniejszych kandydatów, ten wygra³.
Dobro Olecka i powiatu przede wszystkim
Wydaje siê, ¿e tak jest. Jednak nikt,
¿adna z kandyduj¹cych grup partyjnych,
nie porozumia³a siê co do wystawienia
jednego kandydata na radnego Sejmiku
Wojewódzkiego. Nikt z decyduj¹cych o
wyborze (oprócz komitetów Ma³a Ojczyzna Olecko oraz Dobro Wspólne)
nie pomyla³ o dobru miasta, a tylko przez
pryzmat potrzeb swojej partii. I tak zarówno g³osy PiS, jak i PO zmarnowa³y
siê przechodz¹c na ludzi ze szczytu list,
gdzie do E³ku lub Olsztyna. Czas by
nad skutkami takiego rozgrywania sprawy zastanowiæ siê i wyci¹gn¹æ wnioski.
Graj¹c do jednej bramki moglimy mieæ
dwóch radnych, a nie tylko jednego
Edwarda Adamczyka. Co to znaczy dla
powiatu i miasta? Gdy uroczycie otwierano stadiony, szko³y, sale gimnastyczne, ulice czy inne przybytki infrastruktury administracyjnej, wielokrotnie dziêkowano E. Adamczykowi za dopilnowanie spraw Olecka w województwie. By³
on bowiem radnym Sejmiku poprzedniej
kadencji.

szoci lub ¿e s¹ one zbli¿one do standardu. To, ¿e zostalimy wybrani, to ju¿
inna historia. W miecie takim jak Olecko g³osuje siê na ludzi, a nie na partie.
Patrz¹c trzewo na mechanizm wyborczy ka¿dy z kandyduj¹cych powinien
zdawaæ sobie sprawê, ¿e kandyduj¹c jest
siê jednym z podwójnej liczby kandydatów na radnych. Gdyby nawet ugrupowanie kandyduj¹cego wygra³o w cuglach
i zajê³o wszystkie miejsca w radzie, to i
tak po³owa z kandydatów zostanie poza
jej sk³adem, gdy¿ na jedno miejsce wystawia siê przewa¿nie dwa nazwiska. Nie
b¹dmy megalomanami i nie dziwmy siê
mechanizmom demokracji.
Kandyduj¹c powinnimy zdawaæ sobie
sprawê, ¿e ka¿dy oddany na nas g³os,
nawet wtedy, gdy nie zostalimy radnymi, przechodzi na innych i pomaga im.
To system wyborczy, a nie widzimisiê
kogokolwiek.
Rozwi¹zaniem tego problemu by³yby jednomandatowe okrêgi wyborcze, ale
sonduj¹c politykê administracyjn¹ PiS na
taki luksus ju¿ sobie na pewno nie pozwoli. PO wygra³o te wybory doæ wyranie w ca³ej Polsce (tylko nie u nas) i
pragmatyczni a¿ do bólu Kaczyñscy nie
zdecyduj¹ siê na krok, który mo¿e odebraæ w³adzê.

Nie ka¿dy mo¿e byæ radnym
Treæ tego zdania jest oczywista. Wielu
z kandyduj¹cych wiedzia³o o tym. Wielu jednak zdziwi³o to, ¿e ich nazwiska
nie wywo³a³y nale¿ytego rozg³osu. To,
¿e startujemy z jakiej listy, wiadczy tylko
o tym, ¿e reprezentujemy pogl¹dy wiêk-

Prognozy
Wielki wygrany Burmistrz Wac³aw
Olszewski stan¹³ przed wielkim zadaniem.
Przyzwyczailimy siê do tego, ¿e miasto
siê rozwija. To on przyzwyczai³ nas do
tego. Teraz, gdy jego ugrupowanie wygra³o wybory, ma w zasadzie woln¹ rêkê.

Ka¿dy pomys³, ka¿dy projekt mo¿e byæ
realizowany bez przeszkód. Olecko pozna³o standard rz¹dzenia i poni¿ej tego
poziomu nie mo¿na ju¿ zejæ. Teraz nasta³ czas pracy. Wiceburmistrz Henryk
Trznadel powiedzia³: Dobrze siê sta³o.
Nie ma czasu na k³ótnie, gdy jest tyle
pieniêdzy do pozyskania od Unii.
Czas wiêc poka¿e jak okres w³adzy,
prawie pe³nej, zostanie wykorzystany.
Gorzej jest w powiecie i gorzej jest z
powiatem. Tajemnic¹ poliszynela jest to,
¿e miasto nie mog³o siê z powiatem dogadaæ. Ogólnie natomiast wiadomo, ¿e
powiat jest potwornie zad³u¿ony i ciê¿ko bêdzie pozyskaæ pieni¹dze z Unii chocia¿by z tego powodu, ¿e na jak¹kolwiek inwestycjê trzeba mieæ swój w³asny wk³ad pieniê¿ny. A sk¹d pieni¹dze?
Wszyscy kierowcy widz¹ jak wygl¹daj¹ drogi w miecie. Czy co siê zmieni
w tej kadencji jeli to miasto ma pieni¹dze na ich remont, ale one s¹ powiatowe i ponownie powiat nie dogada siê z
Burmistrzem? Czy wicestarosta Maria W.
Dzienisiewicz i Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Marian wierszcz zdo³aj¹ wyprostowaæ relacje? Wszystko wskazuje,
¿e tak! Chcia¿by ostatnie spotkanie kierowników spó³ek miejskich oraz spotkanie
w³adz miejskich i powiatowych w tej
sprawie. U³o¿enie bowiem harmonogramu dzia³añ inwestycyjnych pozwoli na
zbudowanie w nastêpnym czasie wieloletniego programu rozwoju  mo¿e nawet na kilkanacie lub kilkadziesi¹t lat
do przodu. Czego sobie i Pañstwu ¿yczy
Bogus³aw M. Borawski

logiê do pojazdu zapewni³y firmy informatyczne. Wszystkie urz¹dzenia na pok³adzie n@utobusu s¹ zasilane z w³asnego
generatora, mo¿na je tak¿e pod³¹czyæ do
sieci miejskiej.
Bezprzewodowy Autobus Internetowy
mia³ sw¹ premierê podczas czerwcowego Pikniku Naukowego w Warszawie, gdzie
spotka³ siê du¿ym zainteresowaniem 
odwiedzi³o go ponad 1000 osób.
Wiêcej informacji na temat projektu
Bezprzewodowy Autobus Internetowy
mo¿na znaleæ pod adresem: www.nautobus.gov.pl.

n@utobus w Olecku

Inauguracja n@utobusu w Olsztynie. Fot. www.nautobus.gov.pl

12 grudnia 2006 r. (wtorek) od godziny 10.00 do 14.00 odbêd¹ siê szkolenia dla grup zorganizowanych z zakresu e-administracji, e-zdrowia, eedukacji, e-biznesu itp., a od godziny
15.00 do 18.00 bêdzie wstêp wolny dla
wszystkich zainteresowanych.
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Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji, Aleje Lipowe 1 A, 19-400 Olecko
www.goliat-olecko.pl

ZAPRASZAMY NA PROFESJONALNE ZBIEGI KOSMETYCZNE
Nasz gabinet kosmetyczny wyposa¿ylimy w unikalny
w naszym regionie zestaw aparatów wysokiej klasy do pielêgnacji twarzy i cia³a. Dziêki najnowoczeniejszym technologiom, doskona³ym preparatom i wykwalifikowanym pracownikom mo¿emy zaoferowaæ osobom w ka¿dym wieku zabiegi
kosmetyczne idealnie dobrane do ich potrzeb, problemów,
oczekiwañ. Poni¿ej przedstawiamy w skrócie niektóre z nich
 BEZOPERCYJNY DERMOLIFTING (automatyczny lub
manualny), cena: 20  25 z³
Jest to zabieg liftinguj¹cy, ujêdrniaj¹cy, niweluj¹cy zmarszczki, który w widoczny sposób redukuje oznaki starzenia. Oddzia³uje on wielokierunkowo: na uk³ad limfatyczny, naskórek
oraz miênie, przywracaj¹c cerze zdrowy wygl¹d i poprawiaj¹c owal twarzy. Poprawia mikrokr¹¿enie i pobudza syntezê
kolagenu.
 FOTOMASA¯  LASER KOSMETYCZNY, cena: 20 z³
Metoda ta wykorzystuje pozytywn¹ energiê wiat³a, wywo³uj¹c biologiczn¹ fotostymulacjê, która daje widoczn¹ rewitalizacjê skóry, rozjania przebarwienia, wyg³adza zmarszczki.
 MASA¯ ENERGETYCZNY, cena: 30 z³
W zabiegu tym wykorzystuje siê pozytywn¹ energiê RF
(fal radiowych). Energia RF stymuluje zarówno tkanki powierzchniowe , jak i penetruje w g³¹b skóry. Po kilku zabiegach skóra staje siê rozjaniona, nabiera blasku - zmarszczki
sp³ycaj¹ siê, a przebarwienia zaczynaj¹ byæ mniej widoczne.
 PEELING I OCZYSZCZANIE SKÓRY TWARZY ULTRADWIÊKAMI, cena: 10 z³ + 15 z³
 MASA¯ PODSKÓRNY RYTMICZNY, cena: od 30 z³
Polega na rytmicznym i kontrolowanym zasysaniu fa³du
skórnego. Efekty:
- poprawa elastycznoci i jêdrnoci skóry
- wzmocnienie tkanki skórnej

- redukcja cellulitu i tkanki t³uszczowej
- dzia³anie drenuj¹ce
- stymulacja mikrokr¹¿enia
- modelowanie sylwetki
 MASA¯ SS¥CY RYTMICZNY, cena: 20 z³
Polega na delikatnym zasysaniu i zwalnianiu powietrza,
i w ten sposób poddawaniu okrelonych partii cia³a przyjemnej gimnastyce. W rezultacie nastêpuje wzrost mikrokr¹¿enia i objêtoci partii cia³a poddanych masa¿owi. Efekty:
- ujêdrnienie
- zwiêkszenie objêtoci i polepszenie kszta³tu biustu, poladków
 ELEKTROSTYMULACJA, cena: od 20 z³
Stymulacja miêni wykonywana za pomoc¹ elektrod. Zabieg
stymuluje spalanie t³uszczu wokó³ miêni, przyczynia siê
do usuwania nadmiaru wody i toksyn. Efekty:
- modelowanie sylwetki, utrata centymetrów
- rozbijanie nasyconych kwasów t³uszczowych
- przyspieszenie przemiany materii
- wspomaganie likwidacji cellulitu
 BOA MAXI, cena: od 30 z³
Masa¿ uciskowy koñczyn dolnych i/lub górnych. Zastosowanie:
- rehabilitacja po urazach i kontuzjach
- wspomaganie leczenia niewydolnoci limfatycznej
- profilaktyka niewydolnoci ¿ylnej
- obrzêki koñczyn górnych po mastektomii
- odchudzanie
- zwalczanie cellulitu
Ka¿dy kompleksowy zabieg mo¿e byæ zestawiony z tych
wymienionych wy¿ej wed³ug indywidualnych potrzeb klienta.

WYBRANE PROMOCJE WI¥TECZNO-SYLWESTROWE:

1. Kupuj¹c jednorazowo 5 jednakowych zabiegów kosmetycznych o cenie jednostkowej min. 50 z³, szósty
taki sam zabieg otrzymujesz gratis! Mo¿esz zaoszczêdziæ nawet 100 z³ i wiêcej!
2. Kupuj¹c zabieg kosmetyczny za min. 80 z³, otrzymujesz relaksuj¹cy masa¿ na urz¹dzeniu HYDROJET
gratis! Oszczêdzasz 15 z³!
3. Zabieg wyszczuplaj¹cy PIÊKNO PRZEZ CIEP£O - cena: 30 z³ - na który sk³adaj¹ siê:
- na³o¿enie kosmetyku rozgrzewaj¹cego o dzia³aniu antycellulitowym na wybrane partie cia³a,
- zawiniêcie foli¹ kosmetyczn¹,
- sauna na podczerwieñ INFRARED 30 min,
- napój wspomagaj¹cy redukcjê tkanki t³uszczowej firmy OLIMP  L-karnityna
4. Pielêgnacja d³oni  tylko w grudniu tak niskie ceny!
- Manicure: 10 z³
- Malowanie, zdobienie paznokci: 10-15 z³
- Akryl (na tipsie lub na formie): 55 z³
- Akryl (z wtapianymi motywami): 60 z³ Dope³nianie: 30 z³
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
(V72303)

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

(V69405)

Projekt finansowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej

(V71204)

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 - 17 00
psycholog, socjoterapeuta
pi¹tek - sobota 1400-1800
porady prawne, doradca zawodowy
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V Powiatowy Konkurs Wiedzy
o HIV/AIDS Nie daj szansy AIDS

Listy do redakcji
W poprzednim numerze Tygodnika Oleckiego Pan W.K.
by³ uprzejmy poinformowaæ czytelników o przebiegu sesji nowo
wybranej Rady Powiatu. Nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie oburzenie owego Pana, ¿e a¿ piêciu na czternastu
radnych nie wspar³o swojego lubowania odwo³aniem do Boga.
Co za idiota podkusi³ Pana do wyra¿enia tej opinii? Mo¿e
wybiera³ siê Pan na zebranie Rady Parafialnej i pomyli³ budynki?
Pan najnormalniej nie odró¿nia kwestii ustrojowych od
wiatopogl¹dowych. Nadu¿ywaj¹c pojêcia homosowietikus
obra¿a Pan mnie i pozosta³ych radnych pierwszej, historycznej Rady Miejskiej w Olecku, która zosta³a wybrana po obaleniu tamtego systemu. Nikt z nas podczas lubowania nie
odwo³ywa³ siê do Boga i ¿aden obroñca redniowiecznego
porz¹dku wiata nie odwa¿y³ siê na tak¹ sugestiê. Mo¿e nie
wszyscy wiedz¹, ¿e w Polsce jest ju¿ oko³o 40% niewierz¹cych, co dla pewnych rodowisk jest prawd¹ niewygodn¹ i
ukrywaj¹ to. W Czechach jest 80% niewierz¹cych, a w Japonii jeszcze wiêcej. To kwestia postêpu cywilizacyjnego. Polska jest najbardziej zacofanym wiatopogl¹dowo krajem Europy, a tacy jak Pan sa kul¹ u nogi naszego spo³eczeñstwa.
Na szczêcie jest was coraz mniej i nie zmanipulujecie wspó³czesnej m³odzie¿y bajeczkami o piekle i niebie.
Nie odbieraj¹c Panu prawa do ¿ycia w jego religijnym wiecie,
nie wyra¿am zgody na jak¹kolwiek ingerencjê w kwestie wiatopogl¹dowe innych obywateli.
Tak stanowi aktualna Konstytucja RP.
Zdzis³aw Jan Bereniewicz

Wiedza
zmniejsza ryzyko...

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna jako organizator i
Zespó³ Szkó³ w Olecku jako wspó³organizator w dniu 01.12.2006r.
przeprowadzi³y etap fina³owy V Powiatowego Konkursu Wiedzy
o HIV/AIDS Nie daj szansy AIDS.
Etap fina³owy poprzedzono szkolnymi eliminacjami do
konkursu. 29 uczniów z 9 szkó³ gimnazjalnych powiatu oleckiego zakwalifikowa³o siê do etapu koñcowego, maj¹c szansê
na sprawdzenie swoich wiadomoci.
Celem konkursu by³o wzbogacenie wiedzy na temat zdrowego stylu ¿ycia, znaczenia terminów HIV i AIDS, dzia³ania
wirusa HIV, przebiegu zaka¿enia, dróg zaka¿enia, form bezpiecznych kontaktów z zaka¿onymi, zachowañ ryzykownych,
sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na wiecie oraz poradnictwa i diagnostyki HIV.
Komisja konkursowa przyzna³a:
I miejsce  Krzysztofowi Kasickiemu z Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich,
II miejsce  Paulinie Ciszewskiej z Zespo³u Szkó³ w Olecku,
III miejsce  Dorocie Ho³ubowicz z Gimnazjum nr 2 w Olecku,
nagradzaj¹c laureatów m.in. ksi¹¿kami.
Poza tym przyznano 7 wyró¿nieñ, równie¿ nagrodzonych ksi¹¿kami.
Nagrody rzeczowe ufundowa³a Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Olecku, Zespó³ Szkó³ w Olecku oraz Starostwo Powiatowe w Olecku.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

(V63619)

26 93390006 0000 0006 6992 0001

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

 Przyjmujemy zamówienia na przyjêcia weselne  rabat

(V65604)

 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

(V68805)

BAL SYLWESTROWY 2006/2007

(V68905)

R A T U J S W Ó J K R ÊG O S £U P  n i e c z e k a j

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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Warto zobaczyæ ...

Wodzi³ki

Ta niewielka wie, licz¹ca zaledwie
20 domów, znajduje siê w Suwalskim Parku
Krajobrazowym. Zamieszkuj¹ w niej staroobrzêdowcy (starowiery)  10 rodzin.
Spo³ecznoæ ta stanowi od³am Rosyjskiej
Cerkwi Prawos³awnej. Jej wyznawcy nie
uznali przeprowadzanych od 1654 roku
reform w rosyjskim kociele prawos³awnym, które mia³y na celu ujednolicenie
wiêtych tekstów. Sta³o siê to przyczyn¹ póniejszych konfliktów i okrutnych
przeladowañ zwolenników dawnej wiary, ikon, obrz¹dków i starych ksi¹g. Wielu
przeladowanych (byli pierwszymi wiêniami na Syberii) schroni³o siê w Polsce. Za³o¿yli oni kilkanacie wsi na terenie obecnej Suwalszczyzny  w 1778
roku Wodzi³ki, a w 1789 s¹siednie £opuchowo; osiedlili siê tak¿e w okolicy
Suwa³k, Sejn i Augustowa. W XIX wieku przenieli siê czêciowo na Mazury
(Wojnowo, Ga³kowo, Piaski, Osiniak,
Onufryjewo). Podczas I i II wojny wiatowej zostali deportowani do Rosji. Czêæ
z nich wróci³a. W chwili obecnej na Suwalszczynie mieszka oko³o 600 starowierców (w ca³ej Polsce oko³o 1000, przed
wojn¹ by³o ich 100 tysiêcy). We wsiach

Gabowe Gr¹dy i Bór w rejonie Augustowa oraz w Wodzi³kach skupisko staroobrzêdowców jest najwiêksze. W Suwa³kach mieci siê siedziba Rady Naczelnej
Staroobrzêdowców w Polsce.
Staroobrzêdowcy z Polski nale¿¹ do
od³amu bezpopowców  brak duchownych (po mierci ostatniego duchownego wywiêconego przed roz³amem nie
wywiêcali oni nowych kap³anów, a za
przewodnika uznali samego Chrystusa).
Funkcjê tê wype³nia nastawnik, znaj¹cy obrz¹dek liturgiczny i ciesz¹cy siê autorytetem wród wyznawców. Chrzest
dzieci odbywa siê przy
u¿yciu beczki  chrzcielnicy o wysokoci 1 metra
(winien byæ dokonany
w ci¹gu 40 dni od dnia
narodzin, w niedzielê),
wierni nie uznaj¹ sakramentu ma³¿eñstwa, a
zmar³ych chowa siê w
bia³ym ubraniu. Staroobrzêdowcy zachowali
swój jêzyk rosyjski i
niektóre dawne zwyczaje,
kultywowane niemal wy³¹cznie przez starszych.
W domach na honorowym miejscu, stoj¹ ikony, przechowywane s¹
omiokoñczyste krzy¿e
i wiête ksiêgi. Przestrzega siê zakazu picia alkoholu i palenia tytoniu w pomieszczeniu,
gdzie znajduj¹ siê ikony. Starowiercy znani s¹
z solidnoci i gospodarnoci.
Wyznawcy Staropra-

wos³awnej Pomorskiej Cerkwi Rzeczypospolitej Polskiej (nazwa oficjalna) wybudowali w 1921 roku molennê (cerkiew)
w Wodzi³kach  w Polsce s¹ jeszcze 3
takie molenny: w Gabowych Gr¹dach,
Wojnowie i Suwa³kach. Jest ona drewniana, w kolorze szaroniebieskim. Ciekawie wygl¹da omioboczna, niebieska
wie¿a z 1928 roku, ze sto¿kowatym dachem zwieñczonym baniast¹ kul¹. Góruje nad ni¹ omiokoñczysty krzy¿. Wnêtrze
wi¹tyni dzieli siê na trzy czêci: przedsionek, pomieszczenie dla wiernych i pomieszczenie, zwane swiataja swiatych,
w którym nastawnik ze swymi pomocnikami odprawia nabo¿eñstwo. Wyposa¿enie molenny jest skromne i proste:
drewniane ciany, kilka ksi¹g, ikony,
krzy¿e. Wród ksi¹g zachowanych w
Wodzi³kach znajduje siê XVII-wieczny
Psa³tyr.
Wspólna modlitwa w wodzi³kowskiej
molennie odbywa siê rzadko, poniewa¿
nie ma miejscowego nastawnika. Musi
on przyje¿d¿aæ a¿ z Rygi, ze stolicy £otwy.
Polega ona na odpiewywaniu fragmentów
wiêtych ksi¹g przez parafian, których
wskazuje nastawnik. Co pewien czas
wierni padaj¹ na kolana na przyniesionych ze sob¹ barwnych dywanikach i
oddaj¹ pok³ony, którym towarzyszy
dwukrotne chóralne Alli³uja i znak krzy¿a
wykonany dwoma palcami.
Molenna ogrodzona jest niewysokim
kamiennym parkanem. Tu¿ obok niej, po
drugiej stronie drogi, znajduje siê du¿a
stodo³a kryta strzech¹ i budynek gospodarczy. Wie po³o¿ona jest na wzgórzu,
sk¹d rozci¹ga siê przepiêkny widok na
malownicze pagórki, lasy i dolinê rzeki
Szeszupy. Budynki we wsi s¹ w wiêkszoci drewniane, a najstarsze z nich
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pochodz¹ z oko³o 1820 roku. W Wodzi³kach znajduje siê tak¿e bania  ³ania
parowa. To niewielki drewniany domek.
Tu¿ przy nim znajduje siê ma³e bajorko,
w którym po wyjciu z bani mo¿na siê
och³odziæ. Dawny obyczaj nakazywa³
starowiercom k¹paæ siê raz w tygodniu,
przed pójciem do molenny. Kto tego
nie uczyni³, by³ w pewien sposób napiêtnowany. Surowe zasady zakazywa³y tak¿e wspólnej k¹pieli z innowiercami
i niewierz¹cymi, choæ nie broni³y korzystaæ z bani osobom ró¿nej p³ci, o ile
wszystkie by³y staroobrzêdowcami. Obecnie k¹piele w bani odbywaj¹ siê raczej
sporadycznie. Staroobrzêdowcy jednak
bardzo chêtnie udostêpniaj¹ swoj¹ baniê gociom i turystom (tel. 087-568-3582, cena 10 z³ od osoby  poinformowaæ 2 godziny przed przyjazdem).
Starowiercy przenieli na Suwalszczyznê czêæ starej Rosji, zachowuj¹c przy
tym tradycje i obyczaje. Ciekawe i piêkne s¹ ich lady na naszej ziemi. W wyniku procesów asymilacyjnych, staroobrzêdowcy mog¹ jednak nie przetrwaæ jako
grupa. Ale dopóki s¹, warto ich odwiedziæ!
Wodzi³ki znajduj¹ siê na trasie Prze-

rol  Jeleniewo. W miejscowoci Kruszki,
tu¿ za przystankiem autobusowym, po
lewej stronie stoi niewielki pomnik  w
tym miejscu nale¿y skrêciæ nieznacznie
w lewo, a nastêpnie w kierunku na Jeleniewo. Kilka metrów za przystankiem

autobusowym Szeszupka (obok zaczyna siê Rezerwat G³azowisko Bachanowo) trzeba zjechaæ na ¿wirow¹ drogê,
i po przejechaniu 1,5 km bêd¹ ju¿ Wodzi³ki.
Tekst i fot. Andrzej Malinowski

Regionalny Turniej Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych
1 grudnia 2006 r., godz. 10.00 hala sportowa Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku zape³ni³a siê niepe³nosprawnymi sportowcami tenisa sto³owego.
W uroczystej ceremonii otwarcia Turnieju w ramach
Olimpiad Specjalnych wzi¹³ udzia³ dwukrotny olimpijczyk i medalista z Atlanty i Barcelony  Tadeusz Bogusz.
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XXVII SZTAMA

 Spotkania ze Sztuk¹ Alternatywn¹

Tegoroczn¹ SZTAMÊ w dniu 1 grudnia zainaugurowa³ wernisa¿ wystawy fotografii Stanis³awa Wosia pod tytu³em
Z ciemnoci i ze wiat³a.
Póniej mo¿na by³o uczestniczyæ w
spektaklu Metro-Ekstraspekcja Teatru
Tañca WPS, a nastêpnie spektaklu Królestwo Szambali Teatru Patrz mi na
usta.
Ciekawym wydarzeniem zwieñczaj¹cym
ten dzieñ Sztamy by³ spektakl multimedialny teleTRANSIS PLASTIYQUE dod.
Dzieñ drugi rozpocz¹³ siê pokazem
warsztatowym oleckiej grupy SAURION
i ich goci pt. Anio³y.

Nastêpnie odby³ siê Projekt : Daniela Odii - Emiter, po którym mo¿na by³o
uczestniczyæ w koncercie laureata Fiesty Borealis 2006, jakim by³ zespó³ senSORRY, po³¹czonym z bardzo ciekawie
zaprezentowan z wizualizacj¹.
Dzieñ ten zakoñczy³ Teatr Patrz Mi
Na Usta, Krzysztofa Leona Dziemaszkiewicza z solowym performance Dzisiaj s¹ moje urodziny.
Trzeciego dnia mia³o miejsce niezwyk³e wydarzenie. O godz. 17. uczestnilimy w projekcji filmu Marka Koterskiego Wszyscy jestemy Chrystusami oraz
spotkaniu z re¿yserem i aktorami.

Fotoreporta¿
Boles³aw S³omkowski

Do zobaczenia za rok na XXVIII SZTAMIE!



Tygodnik Olecki nr 49 (467)

Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury
Czas jest
najprostsz¹ rzecz¹?

Wiele razy stajemy przed rzeczami,
które na pierwszy rzut oka by³y oczywiste. Chodzilimy obok nich, patrzylimy
na nie i nie wywo³ywa³y w nas ¿adnego
uczucia  by³y nam obojêtne. Zdarza siê
jednak, ¿e przez tê jedyn¹ chwilê, gdy
zwrócimy wreszcie na nie uwagê, staj¹
siê interesuj¹ce lub nierealne, czasami
transcendentne. Tak reagujemy my sami
 czasem jednak uczucia te wywo³uj¹ u
nas dzie³a sztuki.
Wystawa Stanis³awa Wosia prezentowana w Galerii Prawdziwej Sztuki im.
Andrzeja Legusa zmusza nas do takiego zastanowienia, do refleksji, do wpatrzenia siê w nierealnoæ i znalezienia logicznego znaczenia obrazu.
Ca³oæ zagadnienia jakim jest stosunek twórca  odbiorca nie polega w tym
wypadku na realnej relacji. Wszystkie
wypowiedzi rzucane z rozbrajaj¹c¹ szczeroci¹ przez artystê trzeba odbieraæ z
przymru¿eniem oka. Waga tematu jak i
mrówcza praca sugeruj¹, ¿e przedmioty,
które uleg³y obróbce artystycznej, maj¹
dla niego znacznie wiêksze znaczenie emocjonalne i intelektualne ni¿ siê mog³oby

wydawaæ. Ciemne, tajemnicze obrazy wyp³ywaj¹ z ciep³a widzenia, ze s³onecznej
szczeroci i filozoficznej zadumy nad tym co jest istot¹
sztuki.
Ka¿da z prezentowanych
na wystawie fotografii jest
podpisana i w zasadzie
umiejscowiona w przestrzeni
z jakiej pochodzi. Nie utrwala
siê tego co nie jest istotne
w ¿yciu. Nie nadaje siê nazw
nieistotnych. Nazwy s³u¿¹
zatrzymaniu w czasie. Czas
jest jednak dla Stanis³awa
Wosia czym zupe³nie niesta³ym, wydaje siê nawet nieistotnym. Obiekty zmieniaj¹, siê obracaj¹, przenikaj¹

Stanis³aw Wo

siê nawzajem, gubi¹c gdzie po drodze
dzieñ, miesi¹c i rok. S¹ po prostu transcendentne.
Bo, proszê Pañstwa wartoci sztuki
wykraczaj¹ poza jednostkê, poza jej czasy i warunki istnienia. Wyra¿aj¹ idealne
proporcje czy harmoniê, które twórca mo¿e
poj¹æ dziêki twórczej intuicji 1
I ta intuicja ka¿e stan¹æ przed tymi
ma³ymi w formacie, ale wielkimi z ducha
dzie³ami. Ka¿e ch³on¹æ ka¿dy szczegó³ i
poznawaæ rzeczywistoæ i staraæ siê j¹
rozumieæ na taki sposób, na jaki przygotowany jest nasz instynkt i wiedza.
Polecam tê doskona³¹ wystawê.
Bogus³aw M. Borawski
1

Herbert Read, Sens sztuki, t³um. K. Tarnowska, Pañstwowe Wydawnictwo naukowe, Warszawa 1982, wyd. 2, s. 220.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fot. Boles³aw S³omkowski
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (10)

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

Nêdzarze XXI wieku
Do Sao Paulo przyjecha³em przed
godzin¹ 4 rano. Oczywicie nie by³o sensu
ruszaæ siê z dworca autobusowego (olbrzymich rozmiarów  89 stanowisk), bo

2 godzinach przypatrywania siê dziwnej postaci. Wygl¹da³ bardzo miesznie, jak jedziec bez g³owy. Mia³ j¹
schowan¹ w kurtce. W normalnych przy-

Widok na Sao Paulo
na zewn¹trz by³o jeszcze ciemno, a i nie
by³o dok¹d pójæ o tej porze. Z drugiej
strony, w Sao Paulo i Rio de Janeiro
panuje najwiêksza przestêpczoæ na wiecie. W Rio codziennie mordowanych jest
rednio 18 osób, a okradanych, gwa³conych itp. setki! W pewnym momencie
zastanowi³em siê co ja tutaj robiê.
Spokojnie i bardzo czujnie siedzia³em
w du¿ym holu na jednej z kilkudziesiêciu
nawet wygodnych ³awek. Naprzeciwko
mnie siedzia³ bezdomny Murzyn. Ale ¿e
to Murzyn, stwierdzi³em dopiero po

jest roznosicielem prasy, albo jednym z
wielu kombinatorów, od których Brazylia pêka w szwach.
Z ka¿d¹ minut¹ na dworcu pojawia³o siê coraz wiêcej pasa¿erów. W koñcu
otwarte zosta³y dworcowe bary i sklepiki. Przyjrza³em siê cenom towarów i powa¿nie zastanowi³em. By³y wysokie. I sk¹d
tak naprawdê Brazylijczycy bior¹ pieni¹dze
na zaspokojenie podstawowych potrzeb?!
Wszystko jest stanowczo za drogie! Ale
jest jedno ciekawe rozwi¹zanie. Otó¿ w
Brazylii mo¿na kupowaæ jedzenie na kilogramy, przewa¿nie w barach i restauracjach  nak³ada siê sobie na talerz
miêso do wyboru, surówki, ry¿ (ziemniaki
nie s¹ tu popularne), bierze napoje i wêdruje do kasy, przy której jest to wa¿one. Jednak i tak wychodzi drogo, bo takim sposobem owoce i warzywa staj¹
siê diabelnie drogie. Za jednego dolara
mo¿na dostaæ 2,20 reala. Korzystaj¹c z
dworcowego punktu wymiany walut wymieni³em 200 dolarów.
Przed godzin¹ 8. uda³em siê do metra, ale najpierw kupi³em bilet na przejazd, stoj¹c w bardzo d³ugiej kolejce. Metro
zat³oczone, ludzi mrowie  typowe postaci z brazylijskich tasiemcowych seriali typu Esmeralda. I jak na ironiê prze-

padkach na koñcu zamka... zaczyna siê szyja,
a póniej idzie g³owa, a
w tym jej po prostu zabrak³o. Kiedy jegomoæ
wysun¹³ siê ze swojego kokonu, rozejrza³ siê
najpierw uwa¿nie doko³a,
po czym co przek¹si³,
spojrza³ na zegarek i
wyci¹gn¹³ z reklamówki kilkanacie kolorowych gazet. Byæ mo¿e

pi¹cy bezdomny.

Pan bez g³owy.

!
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chodzi³em przez ulicê o takiej samej nazwie. Szed³em przez okropn¹ i bardzo
biedn¹ dzielnicê, bo w³anie w niej s¹
najtañsze hostele w Sao Paulo. Od rana
kropi³ deszcz, niebo by³o zaci¹gniête
chmurami, zimno i jako nieswojo. A
powinno by³o byæ trochê inaczej, poniewa¿ dok³adnie w tym miejscu przebiega Zwrotnik Kozioro¿ca!
Okaza³o siê, ¿e doba w hostelu zaczyna siê od godziny 12.00, wiêc musia³em jeszcze doæ d³ugo koczowaæ, by móc
znaleæ siê w pokoju na twardym drewnianym ³ó¿ku. Zostawi³em plecak, dokumenty i pieni¹dze na portierni i uda³em
siê na zwiedzanie miasta. Od razu natkn¹³em siê na nêdzarzy, którzy koczuj¹
na ulicach, s¹ bezdomni, brudni, bardzo
biedni i bardzo g³odni. W zasadzie wszyscy z nich to Murzyni. Le¿¹ i pi¹ na

Droga brazylijska kie³basa.
baroku i art nouveau.
Kiedy zapad³ zmrok, prawie natychmiast uda³em siê do hostelu, ¿eby nie
kusiæ losu. Zaszed³em jeszcze do sklepu samoobs³ugowego i kupi³em kilka produktów na kolacjê. Temperatura powietrza tylko +180C. Ludzie w swetrach
i kurtkach.
Nogi mam pogryzione przez komary.
C.d.n.

Tak te¿ mozna zarabiaæ na ¿ycie
workach, gazetach, szmatach. S¹ wszêdzie! Na szczêcie nie zaczepiaj¹ turystów, których na razie w ogóle nie widzia³em. O zmroku na 100% ¿aden bia³y
turysta nie wyjdzie sam na ulicê  bandyci, prostytutki, naganiacze i naci¹gacze. Hotele te¿ nie s¹ bezpieczne. Na
pocztówkach i w telewizji Sao Paulo
wygl¹da piêknie. W rzeczywistoci jest
brzydkie i biedne, brudne, domy zaniedbane, ludzkie kupy na chodnikach  a
to ju¿ przesada. Ja rozumiem staro¿ytny
Rzym, gdzie o toaletê by³o trudno, a rzymskimi w¹skimi uliczkami p³ynê³y ludzkie
ekskrementy, ale tutaj..., w XXI wieku...,
w tak s³ynnym miecie?! Sorry, Rzym te¿
by³ s³ynny! Tylko, ¿e tam biedacy krzyczeli: Chleba i igrzysk!. Dla nich to w³adze
organizowa³y bezp³atne rozdawnictwo zbo¿a. Tu, w Brazylii, biedacy umieraj¹ w...
milczeniu, zdani tylko na siebie. 50% obywateli Brazylii to potomkowie niewolników.

Po po³udniu poszed³em do hotelu
Edificio Italia  drapacza chmur i wjecha³em wind¹ (bezp³atnie) na 41 piêtro.
Jest tu taras, z którego rozci¹gaj¹ siê
przednie widoki. Panorama miasta jak na
d³oni. Z wysokoci
165 metrów Sao Paulo
wygl¹da znacznie lepiej. I dopiero wtedy poczu³em, ¿e naprawdê jestem w tym
17-milionowym miecie. Spacerowa³em
te¿ po starym centrum, podziwiaj¹c
chlubê miasta  Teatro Municipal, który ³¹czy tradycjê

Flagê brazylijsk¹ mo¿na kupowaæ na metry.

"
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(V69805)

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

GLAZURA, terakota, drzwi,

(K31001)

armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe
tel. (087) 520-13-87)
Rampa PKP

RATY!

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8302
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K27308
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V188368
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V71104
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V72203
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V75301
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V62910

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V65613
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V65623
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V64908
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V64508
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V69901
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V63509
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V73601
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V75001
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K447
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V72003
(V73002)

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L7703
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V61410

k2okna@vp.pl

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

(V72902)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V65108)

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V71204

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V66306
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K30503
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K25910
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V69105)
* rosyjski: matura, korepetycje, t³umaczenia, tel. 0-503-681910
K30902
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L5709
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6, tel. 0-605-192-330
K27408
* 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

(V73102)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* Alkohole wiata, sklep TOMEK, konkurencyjne ceny,
plac Wolnoci 24, tel. 0-87-520-23-02
K30103
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K28007
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
V58220
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K30701
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7603
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V64808
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-4242
V73402

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

* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3828
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V63809
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60012
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V63709
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V76501
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2546

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

(V64608)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(75201)

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

(V63409)

gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

(V69705)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V69725
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L6009
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V66606

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K347
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2247
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L7404
* transport, tel. 0-508-192-094
V76511
* transport betonu, 6 m. szeciennych, tel. 0-604-514-845 V71813
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K71803
(V69005)

US£UGI

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
V73452

#

US£UGI C.D.
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WYNAJEM
(V64708)

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(K30401)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

(V69505)

* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2350
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
GRÜNLAND
Szkó³karzy Polskich

OG£OSZENIA DROBNE

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
V63609
* lokal 36 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55, 0-600-273-713 L7205
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L8202
* ma³¿eñstwo poszukuje mieszkania dwupokojowego do
wynajêcia, tel. 0-502-051-423
K30501
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5219
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L8602
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L6706
* szukam ma³ego mieszkania do wynajêcia, Olecko lub okolice, tel. 0-695-111-123
K31002

KUPIÊ

* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L6308
* domek, tel. 0-606-756-380
L8003
* ma³e mieszkanie, tel. 0-660-466-270
K30702
* ma³y domek, budowê, okolice Olecka, tel. 0-665-095-424 K30403
* mieszkanie, domek, tel. 0-506-401-270
K29904
* mieszkanie trzy pokoje, ok. 60 m.kw. tel. 0-665-095-424 K30303
PRACA
* praca w firmie kosmetycznej, atrakcyjne zarobki, tel. 0-609600-338
K30601
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L8702
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L9001
* zatrudniê ekspedientkê w sklepie spo¿ywczym, tel. 0-504482-320
K31101
SPRZEDAM
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L6407
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L8402
* drewno opa³owe i do kominków, tel. 0-887-144-335 K31301
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K30801
* glazura Opoczno Be¿ 20x25  17,95 z³/m.kw., tel. 0-87-52022-33
L7803
* kombajn Glass Dominator 96, tel. 0-89-751-31-24, 0-603604-127
L8802
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L7903
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L8502
* krowy, stado lub pojedynczo, wysokocielne, tel. 0-87-52134-65
K30901
* lokal, tel. 0-606-756-380
L8103

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
(V70604)

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

* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V69715
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15717
* siano, sianokiszonkê w balotach, tel. 0-89-751-31-24, 0-603604-127
L8902
* siedlisko ko³o Kowal Oleckich, 2 ha, tel. 0-696-228-513 K30103
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L7503
* wózek wid³owy TCM, udwig 2,5 tony, diesel 2,2., 1996,
19.000+vat, tel. 0-513-012-160
V73212

(V75101)

Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V72103)

$
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Ruszy³a Olecka Halowa Liga Pi³ki No¿nej
To ju¿ IX edycja Halowej Ligi Pi³ki No¿nej. Podobnie jak w
roku ubieg³ym, gospodarzem rozgrywek jest Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
Oto zg³oszone zespo³y: TSV Victory (kpt. Dominik Ga³¹zka) 
zwyciêzcy poprzedniej edycji, The Belfers Olecko (Jerzy Wojnowski), GALAKTIKOS (Bart³omiej Janiszewski), Drink Team (£ukasz
G³owicki), Joga Bandito (Artur Æwikowski), Liderzy Hamasu (Marcin
Pietraszewski), Dynamo Team (Marcin Brynda), Bianconeri (Wojciech
Sakowski), FC Gi¿e (Rados³aw Houbowicz), Bu³a i Spó³a (Piotr
Fiedorowicz) i EKIPA (Robert Jegliñski).
£¹cznie w ci¹gu dziewiêciu niedziel dru¿yny rozegraj¹ 55 meczów oraz szeæ w finale, w którym wyst¹pi¹ cztery najlepsze
zespo³y Ligi.
Oto zestawienie i wyniki pierwszego dnia Ligi:
· TSV Victory  GALAKTIKOS 9:3 (4:1); bramki: Marcin
Walu, Filip Judycki 2, Marcin Rudziewicz, £ukasz Senkowski 3 i
Dominik Ga³¹zka 2  Patryk Witusik, Marek £owczyñski i Jacek
£ukasiewicz.
· GALAKTIKOS  Belfers 3:7 (0:2); bramki: £ukasz Bokuniewicz 2 i Patryk Witusik  Robert Smyk 3, Andrzej Woroniecki,
Adam Wyszyñski i Wies³aw Bukpa 2.
· GALAKTIKOS - Liderzy Hamasu 3:7 (0:3); bramki: Marek
£owczyñski, Jacek £ukasiewicz i Patryk Witusik  Karol Ska³ka 2,
Adam Konopko, Szymon Karkusz 3 i Marcin Pietraszewski.
Kolejna tura rozgrywek  10 grudnia (wstêp na halê od godz.
10.30):
11.00 - Dynamo TEAM - BIANCONERI
11.30 - FC Gi¿e - Bu³a i Spó³a
12.00 - Dynamo TEAM - EKIPA
12.30 - BIANCONERI - FC Gi¿e
13.00 - Dynamo TEAM - Bu³a i Spó³a
13.30 - BIANCONERI  EKIPA
14.00 - Dynamo TEAM - FC Gi¿e
14.30 - Joga BANDITO - Liderzy Hamasu
MOSiR Olecko

Adam
Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

Jego lenistwo by³o tak zapobiegliwe, ¿e nie odpisywa³ nawet
na listy, które jeszcze do niego nie przysz³y.
Spuszczenie z tonu uwa¿a³ za spuszczenie majtek.
Umar³emu wstawia siê klepsydrê. Có¿ ona odmierza?
Za swój upadek wini³ ziemskie przyci¹ganie.

(L7304)

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).

AFORYZMY

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

5 grudnia
Edyty, Geraldyny, Kryspiny, Krystyny,
Prêcis³awy, Sabiny, Saby, Wilmy
Anastazego, Geralda, Gerarda, Henryka,
Kryspina, Krystyna, Norberta
6 grudnia
Dionizji, Dony, Leontyny, Zenobii
Emila, Emiliana, Jaremy, Jarogniewa, Jeremiego, Jeremy, Miko³aja, Zenona
7 grudnia
Agaty, Agi, Dalii, Dalili, Lili
Agatona, Ambro¿ego, Marcina, Nimomys³a, Polikarpa, Sobies³awa, Teodora
8 grudnia
Boguwoli, Delfiny, Elfrydy, Marii, Rozmaryny, Wirginii
Abrahama, Delfina, Klemensa, Klemen-

ta, Makarego, Romaryka, Rozmaryna,
wiatos³awa, wiatozara, Wirgiliusza, Wirginiusza, Zenona
9 grudnia
Anety, Gracji, Joanny, Leokadii, Lody,
Nataszy, Walerii, Wies³awy
Cypriana, Delfina, Gracjana, Grzegorza,
Joachima, Wies³awa
10 grudnia
Danieli, Eulalii, Judyty, Julii, Loretty, Marii
Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Daniela,
Dawida, Grzegorza
11 grudnia
Biny, Danieli, Danuty, Julii, Sabiny
Artura, Chryzostoma, Damazego, Daniela, Stefana, Waldemara, Wojmierza, Wojmira

Nasz przepis

Odmroziny

Odmroziny to zmiany w skórze, wystêpuj¹ce u ludzi szczególnie wra¿liwych,
u osób ze sk³onnoci¹ do pocenia siê
nóg i r¹k, niewydolnoci¹ kr¹¿enia, a tak¿e
u kobiet w czasie przekwitania.
Odmroziny pojawiaj¹ siê nie tylko w
przypadku przebywania w temperaturach
minusowych, ale równie¿ w temperaturach nieco poni¿ej 10°C, przy du¿ej wilgotnoci powietrza.
Odmrozinom mo¿na zapobiec podobnie
jak i odmro¿eniom, tj. chroni¹c przed zimnem wra¿liwe okolice cia³a, przede wszystkim stopy i d³onie. Gdy zmiany ju¿ wyst¹pi¹ nale¿y podawaæ witaminy, stosowaæ
przed snem przemiennie ciep³e i zimne
natryski, a tak¿e, jeli to mo¿liwe, nawietlanie lamp¹ kwarcow¹.

Grzyby

Grzyby przed sma¿eniem nale¿y osuszyæ ciereczk¹, a dopiero póniej obtaczaæ w m¹ce. Nie przylegaj¹ wtedy
do patelni i nie ³ami¹ siê przy przewracaniu.

Ryba zapiekana
w mietanie

1 kg ryby
sól
2 ³y¿ki m¹ki
olej
sos: 2 ³y¿ki m¹ki, 1/2 szklanki mleka, 1
szklanka mietany, sól
do posypania: 2 ³y¿ki tartego sera tyl¿yckiego
Ryby oczyszczamy, sprawiamy, p³uczemy. Odcinamy g³owy i ogony, solimy i oprószamy m¹k¹. Obsma¿amy na
silnie rozgrzanym t³uszczu z obu stron.
Tak przygotowane wk³adamy do naczynia,
w którym je zapieczemy.
Sos przyrz¹dzamy w nastêpuj¹cy
sposób: m¹kê mieszamy z mlekiem i wlewamy do mietany. Solimy.
Ryby zalewamy sosem, posypujemy
tartym serem i zapiekamy w piekarniku
oko³o 15 minut.
Podajemy z ziemniakami z wody i sa³at¹.

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

 Grudzieñ daje siê we znaki, tym co
póno kopi¹ ziemniaki.
 Gdy zamarznie pierwszego grudnia,
wyschnie niejedna studnia.
 W pierwszym tygodniu grudnia, gdy
pogoda sta³a bêdzie zima d³ugo bia³a.
 Je¿eli ca³y grudzieñ suchy i mrony, to ca³e lato bêdzie suche i upalne.
 W pierwszym tygodniu (grudnia)
pogoda sta³a, bêdzie zima d³ugo bia³a.
 Ile niegu przy w. Miko³aju (6 grudnia) tyle trawy da drugi Miko³aj w
Maju.
 Na wiêty Ambro¿y (7 grudnia) poprawi¹ siê mrozy.

WALERY WRÓBLBWSKI

Walery Wróblewski, urodzony w 1836r.
w ¯o³udku na Wileñszczynie, by³ jednym z przywódców powstania styczniowego i Komuny Paryskiej. 15 grudnia
1863 r. awansowany na pu³kownika, zosta³ mianowany naczelnikiem wojennym
w Grodzieñskiern. W po³owie stycznia
otrzyma³ nominacjê na dowódcê korpusu. 19 stycznia 1864 r. ranny w bitwie,
zosta³ przewieziony przez granicê austriack¹ i przedosta³ siê do Francji. Bra³ udzia³
w wojnie prusko-francuskiej w batalionach
Gwardii Narodowej. W 1871 r. powo³any na genera³a Komuny Paryskiej, dowodzi³ obron¹ prawobrze¿nego Pary¿a.
Po klêsce Komuny zosta³ skazany zaocznie na mieræ. Uda³o mu siê wyjechaæ do Londynu, gdzie zosta³ cz³onkiem Rady Generalnej I Miêdzynarodówki.
W 1872 r. by³ jednym z za³o¿ycieli Zwi¹zku
Ludu Polskiego w Londynie. W 1878 r.
podczas pobytu w Szwajcarii zosta³
wybrany do Generalnego Instytutu Narodowego. Zmar³ w 1908 r. w Ouarville
we Francji.

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 ?



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

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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WARSZAWSKA
OLIMPIADA M£ODZIE¯Y

TAEKWONDO
OLIMPIJSKIE

UKS Taebek Bielany by³ gospodarzem Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y w Taekwondo Olimpijskim. W zawodach wziê³o udzia³ ponad 300 zawodników z ca³ego kraju. Wród nich nie
zabrak³o przedstawicieli oleckiego Taekwondo z LUKS HIDORI Olecko
przy Zespole Szkó³ na Siejniku oraz
Czarnych Olecko.
Zawody sta³y na wysokim poziomie.
Rywalizowano w dwóch grupach wiekowych: dzieci 10-13 lat oraz juniorzy
14-17 lat.
Po raz kolejni podopieczni Doroty i
Tomasza Miszczak nie zawiedli i zdobyli worek medali. Zaczê³o siê wymienicie. Rywalizacjê rozpoczê³y dzieci i od
razu wielka niespodzianka. Dwie zawodniczki LUKS HIDORI zdobywaj¹: z³oto  Justyna Szeszko i srebro  Dominika Olszewska (debiutantka). By³y poza
zasiêgiem rywalek w konkurencji nopi chagi (kopniêcie dosiê¿ne). Zawodniczki rywalizowa³y przy ogromnym dopingu kolegów klubowych. W tej samej konkurencji Justyna Miszczak (9 lat) LUKS
HIDORI (dopuszczona do zawodów warunkowo ze wzglêdu na m³ody wiek) zajmuje 4. miejsce tu¿ obok podium w kat
wiekowej 10-11 lat.
Kolejna konkurencja nare chagi (wielokrotne kopniêcia z przeskoku Dollyo
chagi na packi w ci¹gu 10 s.)  tutaj
znowu bardzo dobry wystêp zawodniczek z HIDORI. Z³oto w kategorii 1213 lat zdobywa Justyna Szeszko z naj-

D. OLszewska i J. Szeszko z medalami w Warszawie.
lepszym wynikiem 45 kopniêæ, 7. jest Dominika Olszewska. W kategorii 10-11 lat
br¹zowy medal zdoby³a Justyna Miszczak. W konkurencji poomse, kat. wiekowa 10-13 lat, stopnie 4 kup i wy¿sze, 6.
miejsce, zajê³a Justyna Miszczak, a 7. by³a
Justyna Szeszko (obie z Hidori).
Nastêpnie organizator zawodów przygotowa³ pewn¹ niespodziankê  wyzwanie
dla najm³odszych adeptów Taekwondo
do lat 13. By³a to konkurencja na wykonanie najlepszego szpagatu poprzecznego. Z³oty medal zdoby³a Justyna
Miszczak z HIDORI.
Po zakoñczeniu wystêpów dzieci do
rywalizacji ruszyli juniorzy, a wród nich
medalici Mistrzostw Polski. Tu te¿ by³y
powody do zadowolenia i dumy. W kat.
do 66 kg w finale spotka³y siê dwie olecczanki Martyna Kotowska oraz Iza Gorlo. Zwyciêsko z bratobójczego pojedynku
wysz³a Martyna, która wszystkie walki
zakoñczy³a przed czasem. Srebrny medal zdoby³ Przemek Ryszkiewicz w kat.

Reprezentacja Olecka w Warszawie

55 kg. Walki eliminacyjne Przemek wygrywa³ bez problemów. W finale uleg³
wicemistrzowi Polski z Warszawy.
Bardzo dobrze wypad³ Micha³ Dunaj, który powróci³ do startów w zawodach po d³u¿szej przerwie i by³ to jego
pierwszy start. Bez problemów dotar³ do
fina³u. Fina³ to walka punkt za punkt z
zawodnikiem Gwardii Warszawa, Armeñczykiem z pochodzenia, o imieniu Su³tan. Walka nie zosta³a rozstrzygniêta w
regulaminowym czasie 6 minut. W dogrywce do z³otego punktu sêdziowie
pope³nili b³¹d. W akcji z jednoczesnym
trafieniem obu zawodników przyznali
zwyciêstwo zawodnikowi z Warszawy.
Póniejsza analiza nagrania wideo mówi³a co innego, ale to nie mog³o zmieniæ
wyniku, sêdziowie to tylko ludzie i przy
tak szybko toczonych walkach, gdzie
kopniêcia zadawane s¹ z potworn¹ szybkoci¹ (czas kopniêcia to ok. 0,3 sekundy), mo¿na pope³niaæ b³êdy. W tej samej kategorii Daniel Olszewski zaj¹³ 4.
miejsce, tocz¹c na tych zawodach 4 walki.
Pi¹te miejsce w kat 63 kg zaj¹³ Micha³ Leniewski. Walkê o strefê medalow¹ musia³ poddaæ ze wzglêdu na odniesiony uraz.
W klasyfikacji dru¿ynowej zawodnicy z Olecka zajêli 4. pozycjê.
Jestem bardzo zadowolona z wystêpu moich podopiecznych z LUKS HIDORI  mówi trenerka Dorota Miszczak. 5 medali, w tym trzy z³ote, to powody do dumy i bardzo dobry prognostyk przed koñcówk¹ sezonu i najwiêksz¹ imprez¹ roku, czyli Warsaw CUP, gdzie
na matach stanie oko³o 1000 zawodników z Polski i Europy oraz prawdopodobnie Koreañczycy. Mamy nadziejê, ¿e
w przysz³ym roku podtrzymamy dobr¹
passê i medali z tych najwiêkszych imprez bêdzie coraz wiêcej.

'
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K¹cik szachowy (16)

Po ruchu Tala Gc4+ Adamski zastanowi³ siê przez krótk¹ chwilê, w czasie
której chor¹giewka na jego zegarze opad³a. W sekundê potem Tal podda³ partiê,
zatrzyma³ zegar i z³o¿y³ gratulacje swemu
przeciwnikowi. Obserwuj¹cy przebieg partii
sêdzia rundowy (Z. Ambroziewicz ) nie
zareagowa³. Ale zareagowa³a... ¿ona Tala,
która podbieg³a do swego ma³¿onka g³ono informuj¹c go o tym, i¿ Adamski nie
wykona³ 40 ruchów. W odpowiedzi Tal
owiadczy³, i¿ przekonany jest o tym, ¿e
wykonano wiêcej ni¿ 40 ruchów. W tym
momencie do dyskusji do³¹czy³ sêdzia
g³ówny turnieju (T. Pieprzowski) i wyda³
zawodnikom polecenie uzupe³nienia zapisu, co te¿ obaj uczynili. Pojawi³a siê
jednak rozbie¿noæ. Wed³ug zapisu Tala
ruch Gc4+ by³ czterdziestym posuniêciem,
natomiast wed³ug Adamskiego by³ to
czterdziesty drugi ruch (dwa wtr¹cone
posuniêcia bia³ej wie¿y i czarnego skoczka
prowadzi³y do powtórzenia pozycji). Sê-

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

Podczas X Festiwalu im. PKWN w Lublinie w 1974r. w partii Tal  J. Adamski
zaistnia³ doæ rzadki w praktyce turniejowej i sêdziowskiej przypadek...
Znajduj¹c siê w najwiêkszym niedoczasie, obaj zawodnicy przestali zapisywaæ posuniêcia (nast¹pi³o to po 33 pos.).
Kolejne ruchy obaj zawodnicy wykonywali w tempie b³yskawicznym, przy wisz¹cej chor¹giewce. Na szachownicy
powsta³a pozycja przegrana dla by³ego
mistrza wiata (graj¹cego bia³ymi). Maj¹c pionka mniej, straci³ on jeszcze jakoæ
 bez rekompensaty. Oto ta pozycja.

dzia g³ówny w oparciu o zapis Tala wyda³ orzeczenie, i¿ mia³o miejsce przekroczenie czasu i przyzna³ zwyciêstwo Talowi! J. Adamski jednak z³o¿y³ protest. Poniewa¿ przed rozpoczêciem turnieju nie
zosta³o powo³ane jury dappel  sêdzia
g³ówny zwo³a³ taki organ ad hoc. Jury
podtrzyma³o decyzjê sêdziego g³ównego
i taki wynik zosta³ wpisany do tabeli turniejowej. Adamski zaalarmowa³ telefonicznie
przewodnicz¹cego komisji sêdziowskiej
PZSzach, F. Pochowskiego, który natychmiast zainterweniowa³, sugeruj¹c sêdziemu g³ównemu zmianê decyzji. Jednak
sugestia ta zosta³a odrzucona...
Ten niecodzienny przypadek trafi³ na
obrady komisji sêdziowskiej PZSzach, która
w dniu 3 listopada 1974r. wyda³a orzeczenie (prejudykat), maj¹cy moc wi¹¿¹c¹
dla sêdziów szachowych na przysz³oæ.
Orzeczenie to uzna³o postêpowanie sêdziego g³ównego za b³êdne. B³¹d sêdziego polega³ na formalnym przeprowadzeniu kontroli czasu po poddaniu partii przez
Tala. W opisanym wy¿ej przypadku istota
rzeczy sprowadza siê do rozstrzygniêcia
w¹tpliwoci, co nast¹pi³o wczeniej: przekroczenie czasu czy poddanie partii? Polski
Kodeks Szachowy z 1971r. nie pozostawia ¿adnych w¹tpliwoci. Ptk.3.7.2.3 (str.48)
g³osi: Zawodnik przegrywa partiê gdy
[...] owiadczy³, ¿e poddaje siê... Natomiast ptk.3.7.2.2 mówi: Zawodnik przegrywa partiê, gdy... sêdzia orzek³, ¿e przekroczy³ on czas... Tak wiêc przekroczenie czasu wed³ug polskiego kodeksu szachowego nastêpuje dopiero z chwil¹
wydania orzeczenia przez sêdziego. Skoro orzeczenie takie przed poddaniem partii przez Tala nie zosta³o wydane, rezultat partii nie powinien budziæ w¹tpliwoci  przegrana Tala. Jednak¿e w turnieju g³ównym lubelskiego festiwalu ze wzglêdu
na swoj¹ miêdzynarodow¹ rangê nie obwi¹zywa³ kodeks
PZSzach, lecz przepisy FIDE. Zgodnie
z art. 11. pkt. 2 tych
przepisów, zwyciêzc¹
zostaje uznany ten,
którego przeciwnik
podda³ partiê. Przepis dotycz¹cy przekroczenia czasu
brzmi: Partia jest

przegrana przez zawodnika, który nie
wykona³ w okrelonym czasie wymaganej liczby posuniêæ Z logicznej analizy
brzmienia tego przepisu wynika niedwuznacznie, ¿e konieczne jest tu wydanie
orzeczenia poprzedzonego kontrol¹ czasu. Warto w tym miejscu przypomnieæ
orzeczenie komisji przepisów gry wydane przez FIDE z 1974r., i¿ opadniêcie chor¹giewki (sygnalizuj¹cej przekroczenie czasu)
liczy siê dopiero od momentu ingerencji
sêdziego lub reklamacji. Sprawa nabra³a
rozg³osu wiatowego. Przypadek ten by³
omówiony m.in. na ³amach angielskiego
miesiêcznika Chess oraz zachodnioniemieckiego dwutygodnika Schach-Echo,
gdzie dokonano ró¿norodnej interpretacji. W koñcu Federacja Szachowa Jugos³awi skierowa³a opisany przypadek pod
obrady komisji przepisów gry FIDE, aby
ta dokona³a ostatecznej interpretacji. Na
swym posiedzeniu w Puerto Rico w 1979r.
komisja potwierdzi³a zasadê, ¿e poddanie siê zawodnika koñczy partiê oraz ¿e
opadniêcie chor¹giewki nie koñczy automatycznie partii, lecz wymaga orzeczenia sêdziego o przekroczeniu czasu do
namys³u. Dos³owne sformu³owanie orzeczenia komisji FIDE brzmi: Poddanie partii
lub porozumienie remisowe pozostaje w
mocy, nawet gdyby póniej okaza³o siê,
i¿ opad³a chor¹giewka kontrolna na zegarze zawodnika.
***
Jednoczenie informujemy, ¿e dnia 16
grudnia b.r. w Gimnazjum nr 2 przy ul.
S³owianskiej 1 w Olecku (sala nr 27  wejcie
od boiska) odbêd¹ siê I Otwarte Mistrzostwa Szachowe Rodzin  Olecko
2006, na które ju¿ teraz serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych bez wzgledu na wiek i poziom gry (dzieci, rodziców, dziadków...). Mamy nadziejê, ¿e turniej
ten stanie sie piekn¹ now¹ tradycj¹ oleckich szachów.
Marta & Czes³aw Spisak
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I jak tam u Pañstwa ostatnie siedem
dni? Bo u mnie, jak zwykle, by³o fajnie.
Ju¿ ogólnie wiadomo, ¿e nadchodz¹ czasy
wiêkszego spokoju i stabilizacji. Nie tylko ja tak mówiê, ale mówi to wielu innych ludzi: dziennikarze, politycy, politolodzy, ekonomici itd. Dlaczego? Bo
przez najbli¿sze trzy lata jednak nikt nie
przewiduje zmian, tj. ju¿ wiêcej ¿adnych
wyborów, kampanii wyborczych czy kie³basy wyborczej w ¿adnej postaci. Próba si³ zosta³a zakoñczona i wszystkie strony
poniek¹d obwieci³y zawieszenie broni. Co prawda czasem s³ychaæ jakie radykalne g³osy i okrzyki bojowe, którego z plemion, ale szybko cichn¹ i przechodz¹ do okresu wyczekiwania. Zdecydowa³em i ja, ¿e moja pomoc Kaczyñskim jest ju¿ zbêdna. Po prostu dadz¹
sobie radê beze mnie. Ja mogê zaj¹æ siê
swoj¹ rol¹... przemiewcy. No có¿, a dlaczego nie? Wokó³ dzieje siê tyle miesznych rzeczy, ¿e niejeden Ordynator chodzi³by dumy maj¹c na swoim oddziale
zamkniêtym takich pacjentów. Ot, chocia¿by ostatnie znikniêcie dwójki policjantów. Odwieli jak¹ szychê z MSWiA
do Siedlec, bo spóni³ siê na poci¹g, i
zniknêli. Ju¿ stworzono nawet specjalny wdzia³ do poszukiwania tych taksówkarzy. Nie wiem po co oni ich szukaj¹. Chyba tylko chc¹ spytaæ o to czy
wystawili rachunek za podró¿ s³u¿bowym
samochodem. Policja jest biedna. Mo¿e
wreszcie znajdzie siê wyt³umaczenie jak
potê¿nie iloci paliwa znikaj¹ z baków
policyjnych samochodów. Bo to, ¿e samochody z bia³ym paskiem czêsto s³u¿¹
za taksówki jest ju¿ chyba tajemnic¹
poliszynela. Tych dwoje policjantów
wzbudza jednak doæ sporo sensacji. Bo
gdyby zniknê³o dwóch policjantów lub

dwie policjantki, to by³oby dziwne, ale
tu mamy do czynienia z par¹ koedukacyjn¹. Wiêc chêæ rozwi¹zania tej kwestii wydaje mi siê zupe³nie zrozumia³a.
Choæ pewnie ta historia bêdzie mia³a inny,
i na pewno nie zabawny, koniec.
Inna ciekawostka. Kolejne wró¿enie
o zmianach w rz¹dzie. Celowniki s¹ nakierowane na wicepremiera Giertrycha.
Mimo, ¿e jako minister edukacji przywraca
co, co ju¿ dawno sta³o pod znakiem
zapytania, czy w ogóle istnieje: godnoæ
i cel istnienia szko³y oraz prawo ucznia
do nauki. Bo to przez ostatnie lata stawa³o siê coraz bardziej w¹tpliwe, gdy¿
szko³a zamiast spe³niaæ to, do czego zosta³a stworzona: do nauczania i przekazywania wiedzy, stawa³a siê po prostu
miejscem spotkañ i luzu. Wypaczony
humanizm i przesadzona tolerancja doprowadzi³y do tego, ¿e wiedza sta³a siê
jednym z elementów na licie czym jest
szko³a... i to na odleg³ej pozycji, ze
wskazaniem: niekonieczne. Owszem, przyznajê, ¿e dzi mamy kadrê przygotowan¹, wystudiowan¹, wykursowan¹, wyuczon¹... po prostu: mucha nie siada. Tylko
czasem mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e for-

ma przeros³a mistrza. Minister Giertrych,
mo¿e ma³o popularny, ale zdoby³ siê na
przekierowanie obecnego kierunku owiaty w stronê hierarchii: nauczyciel - uczeñ
- nauka. Przywrócenie najwa¿niejszego
prawa ucznia: prawa do nauki, na najwy¿szy punkt w regulaminach szko³y. Dzi
Giertrych wydaje siê byæ cz³owiekiem na
odstrza³ i nie przez edukacjê, ale przez
swoje doæ dziwaczne zachowanie wobec
koalicjantów. Wielu nazywa to brakiem
lojalnoci. Co jeszcze dziwniejsze  to
zaskoczenie budzi osoba A. Leppera.
Nawet jego przeciwnicy przyznaj¹ mu,
¿e naprawdê sprawdza siê jako minister
rolnictwa. Jak wyczyta³em to w tekcie
pani prof. Staniszkis, to otworzy³em gêbê
ze zdziwienia. Andrzej Lepper sta³ siê
dobrym przyk³adem jak powinien dzia³aæ dobry szef. A dobry szef gromadzi
wokó³ siebie specjalistów i polega na ich
zdaniu, wiedzy i opiniach, a co najwa¿niejsze... s³ucha ich.
Tak ¿e w obecnej chwili pozwalam
sobie tylko na otworzenie ust. Zauwa¿y³em, ¿e podobn¹ figurê robi¹ np.
przeciwnicy polityczni zwani opozycj¹!
Jeszcze wiêksze zdziwienie budz¹ ostatnie wyniki sonda¿owe... Ja rozumiem jeden  to mo¿e byæ przypadek. Ale jest
ju¿ dostêpny inny. A to ju¿ powoduje
opadanie szczêki.
Ale co tu siê dziwiæ. PO kombinuje
co zrobiæ z Rokit¹, SLD (a raczej obecny
zlepek partii lewicowych) ju¿ doæ kategorycznie domaga siê podzia³u ³upów w
zamian za poparcie w wyborach samorz¹dowych. Mimo kategorycznych stwierdzeñ liderów PO, ¿e takiego sojuszu nie
ma, druga strona wymaga realizacji zobowi¹zañ sojuszniczych. W sumie zaczyna siê tylko to co ju¿ mo¿na by³o
przewidzieæ, ¿e do tego dojdzie: afery
seksualne w naszej polityce. A wydawa³o siê, ¿e bêdzie nudno :)
PAC

