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Nie narzucaj drugim swej woli
i nie myl, ¿e tylko od ciebie zale¿y ich pomylnoæ. Baba Sathya Sai
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród
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Cena 1,40 z³

12 grudnia 2006 r .

Prototypowy nowoczesny symulator s³u¿¹cy do nauki jazdy
samochodem znajduje siê w Olecku. Testuje go jako jedyna
w Polsce Szko³a Jazdy Jerzego Miliszewskiego.

Akademickie Mistrzostwa
Polski w Taekwondo
Najnowoczeniejsza szko³a

O nowym urz¹dzeniu testowanym w oleckiej szkole jazdy
czytaj na s. 7.

Sesja Rady Powiatu

28 grudnia 2006 roku (czwartek) godz. 11 00 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku,
przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji zamieszczamy na s. 4.

Sesja Rady Miejskiej

15 grudnia 2006 roku (pi¹tek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji zamieszczamy na s. 3.

Nagrody im. Stefana Kisela

Jak co roku Burmistrz Wac³aw Olszewski i jego zastêpca
Henryk Trznadel uczestniczyli jako zaproszeni gocie w rozdaniu Nagród Kisiela przyznawanych przez tygodnik Wprost.
Olecczan zaprosi³ mieszkaniec powiatu oleckiego znany dziennikarz
telewizyjny i radiowy Jerzy Kisielewski.
O tym zdarzeniu - w nastêpnym numerze TO.

Nowa akcja policji

19 grudnia na terenie powietu policja
planuje przeprowadzenie akcji pod nazw¹
Prêdkoæ. W jej ramach bêdzie sprawdzana prêdkoæ pojazdów przy pomocy
radaru wypo¿yczonego z KPP w E³ku.
Poprzednia taka akcja, w listopadzie br.,
pomog³a wykryæ 90 kierowców, którzy
przekroczyli dozwolon¹ prêdkoæ.

Redakcja

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna
poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)

Medale dla olecczan!!!

O osi¹gniêciach sportowców czytaj na s. 17.

Olecko, Aleje L ipow e 1B
Tel. 087 520 36 92

(73503)

z L w herbie

W zwi¹zku z tym, i¿ w dniu 19 grudnia uka¿e siê podwójny numer Tygodnika Oleckiego prosimy Szanownych Reklamodawców o uwzglêdnienie tego faktu w swoich planach
reklamowych.
Z powa¿aniem  Redakcja

MAJSTER

(V77401)

M.Pietraszewski

Czy odkry³e ju¿ najlepszy sklep
z materia³ami budowlanymi?
Korzystaj z codziennych
SUPER PROMOCJI u MAJSTRA

Aleje Lipowe  CENTRUM HANDLOWE
Gwarantujemy mi³¹ obs³ugê oraz bogaty asortyment!
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Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
³a objazd przez wiêtajno, Sulejki, Po³om i Wronki. Przez ostatni¹ godzinê ruch
odbywa³ siê wahad³owo w obu kierunkach.
Publikujemy zdjêcia obrazuj¹ce tragizm wypadku. Samochód ciê¿arowy
uciekaj¹c przed nadje¿d¿aj¹c¹ z naprzeciwka Nys¹ uderzy³ w drzewo. Drugie
zdjêcie przedstawia resztki spalonego pojazdu (stopieniu uleg³ nawet metal). Droga
w miejscu po¿aru zosta³a wypalona i asfalt
wymaga remontu.
Policja prosi o szczególn¹ uwagê na
tym odcinku drogi.

Zgin¹³ w p³omieniach

Fot. Archiwum PSP Olecko
kowitemu spaleniu. Kierowcy nie uda³o
siê wyjæ z samochodu i zgin¹³ w p³omieniach. Nie mo¿na na razie ustaliæ
to¿samoci kierowcy, jednak przypuszcza siê, ¿e jest nim w³aciciel samochodu, którego to¿samoæ odczytano po
znakach rejestracyjnych. Znaleziono te¿
nadpalone dokumenty, które potwierdza³yby tê tezê. Ruch na trasie by³ wstrzymany do godz. 10.30. Policja zorganizowa-

PIJANI KIEROWCY

trzymano rowerzystê, piêædziesiêcioomioletniego Antoniego B. Mia³ on
we krwi 1,7 promila alkoholu.
 2 grudnia 0 16.10 zatrzymano piêædziesiêcioletniego Miros³awa S. za jazdê
Fiatem 126p po pijanemu. Mia³ on we
krwi 1,8 promila alkoholu.
 2 grudnia o 16.50 zatrzymano jad¹cego
ulic¹ Mickiewicza rowerzystê. Dwudziestosiedmioletni Robert K. mia³ we krwi
2,1 promila.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 12-17.12.2006r.  ul. Sk³adowa 6
 18-23.12.2006r.  ul. Zielona 37

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI
STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V70705)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V69306)

 30 listopada o 16.15 patrol policji zatrzyma³ na ul. Kociuszki jad¹cego pod
wp³ywem alkoholu trzydziestosiedmioletniego Marka K.
 1 grudnia o 5.45 zatrzymano na ul.
Go³dapskiej Forda Mondeo. Prowadz¹cy go trzydziestodziewiêcioletni Jan
S. mia³ we krwi 0,6 promila alkoholu.
 1 grudnia o 18.00 na szosie E³ckiej za-

(V73203)

Oko³o 5.40 na trasie z Olecka do Gi¿ycka, w rejonie Dunajku, dosz³o do gronego w skutkach wypadku drogowego. Na
jad¹cy z Gi¿ycka samochód ciê¿arowy
Volvo najecha³a Nysa. Kierowca Nysy
najprawdopodobniej zasn¹³ za kierownic¹, zjecha³ na lewy pas drogi i zderzy³
siê czo³owo z jad¹cym z naprzeciwka samochodem ciê¿arowym.
W wyniku wypadku Nysa uleg³a ca³-

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

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:
 Jacek Archacki
 Marek Ca³kiewicz
 Teresa Fiedorowicz
 Zbigniew Krzy¿ek
 Anna Mioduszewska
 Norbert Rydzewski
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)

!
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Sesja Rady Miejskiej

OLECKI TERMINARZ

Zapraszam do udzia³u w III Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê w
dniu 15 grudnia 2006 roku (pi¹tek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
g) ustalenia wysokoci miesiêcznej diety
Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej oraz
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
diet radnych;
obrad.
h) ustalenia wysokoci wynagrodzenia
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej seza pracê Burmistrzowi Olecka;
sji Rady.
i) przyjêcia Gminnego Programu Profi3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
laktyki i Rozwi¹zywania Problemów
w okresie miêdzy sesyjnym.
Alkoholowych dla Gminy Olecko na
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
rok 2007;
Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych
j) przyjêcia Programu pomocy de miw okresie od ostatniej sesji.
nimis dla przedsiêbiorców inwestu5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
j¹cych lub tworz¹cych nowe miejsca
pracy na terenie Gminy Olecko;
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
k) przyjêcia Programu pomocy de mi7. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnimis dla przedsiêbiorców prowadz¹nicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce procych praktyczn¹ naukê zawodu na
jektów uchwa³.
terenie Gminy Olecko;
8. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
l) zmiany bud¿etu gminy na 2006 rok.
a) powo³ania Komisji Inwentaryzacyj9. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹nej;
cy .
b) wyra¿enia zgody na wyst¹pienie z
wnioskiem o przekazanie na mienie 10. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Gminy Olecko nieruchomoci SkarKarol Sobczak
bu Pañstwa;
c) ustalenia stawki procentowej op³aty adiacenckiej w zwi¹zku z podzia- K³usownicy
³em nieruchomoci;
28 listopada patrol stra¿y rybackiej
d) nadania nazwy ulicy w miecie Olecko; zatrzyma³ na jeziorze Krzywym trzech k³ue) uchylenia uchwa³y nr XLIII/331/06 suj¹cych sieci¹ mê¿czyzn. S¹ to czterRady Miejskiej w Olecku z dnia 2 marca dziestoczteroletni Jan F. trzydziestoomio2006r. w sprawie podjêcia realizacji letni Zbigniew M. i trzydziestoszeciozadania we wspó³pracy z innymi sa- letni Henryk M.
morz¹dami terytorialnymi oraz zawarcia
Wszystkich mê¿czyzn zatrzymano w
umowy ze Stowarzyszeniem EGO - areszcie do wyjanienia. Okaza³o siê rówKraina Bociana;
nie¿, ¿e sieæ, któr¹ k³usowali, pochodzif) zmiany statutu Miejskiego Orodka ³a z kradzie¿y na szkodê Zak³adu RybacPomocy Spo³ecznej w Olecku;
kiego.

8.00  15.00  Wystawa fotografii Stanis³awa Wosia, Galeria sztuki prawdziwej
im. A. Legusa, plac Wolnoci
9.00  14.00  Walka Urzêdu Bezpieczeñstwa
z opozycj¹ polityczna wystawa w
Nadlenictwie Oleckim, ul. Kociuszki 32  czynna codziennie

(L9102)

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

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

wystawy sta³e

***
12 grudnia (wtorek)
10.00  14.00  n@utobus w Olecku
(szczegó³y TO 49/467, s. 5)
15.00  18.00  wstêp wolny do n@utobusu
14 grudnia (czwartek)
17.00  koncert charytatywny zorganizowany przez SP1 (na paczki wi¹teczne
dla najbiedniejszych dzieci)  sala widowiskowa ROK
15 grudnia (pi¹tek)
13.00  Sesja Rady Miejskiej, Ratusz.
17.00  Clerks  Sprzedawcy 2  film,
kino ROK
19.00  Volver  film, kino ROK
16 grudnia (sobota)
 15.00  Otwarty Turniej Siatkówki o
Puchar Dyrektora SP3 Olecko  hala
sportowa SP3.
 I Otwarte Mistrzostwa szachowe Rodzin  Olecko 2006, Gimnazjum nr 2,
ul. S³owiañska (sala nr 27  wejcie
od boiska)
17.00  Clerks  Sprzedawcy 2  film,
kino ROK
19.00  Volver  film, kino ROK
17 grudnia (niedziela)
10.00  Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora ZST w Olecku
 hala sportowa ZST
15.00  Grudniowa Ballada - koncert
szko³y muzycznej, sala widowiskowa
ROK MG
17.00  Clerks  Sprzedawcy 2  film,
kino ROK
19.00  Volver  film, kino ROK
19 grudnia (wtorek)
12.00  uroczysta Wigilia oraz otwarcie
nowego budynku rodowiskowego
Domu Pomocy Spo³ecznej, ul. Armii
Krajowej
20 grudnia (roda)
 up³ywa termin sk³adania wniosków w
konkursie dla m³odzie¿y Kunia Umiejêtnoci (informacja TO 46/464, s.9)
28 grudnia
11.00  sesja Rady Powiatu  sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32
29 grudnia (pi¹tek)
13.00  Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
31grudnia 2006 (niedziela) / 1 stycznia 2007 (poniedzia³ek)
20.00  pocz¹tek Balu Sylwestrowego,
dom weselny Eden, ul. Gdañska

"
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Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na III Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 28 grudnia 2006
roku (czwartek) godz. 1100 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek Sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania
uchwa³ Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Dyskusja nad raportem o stanie powiatu za okres od 01.01.2003r. do
30.09.2006r. Zamierzenia na czas obecnej kadencji.
5. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Wnioski i owiadczenia radnych.
8. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
9. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Sta³ych Rady Powiatu na rok 2007,
planu pracy Rady Powiatu na rok 2007

oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na rok 2007.
10. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie zasad czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia z odp³atnoci za
posi³ki w sto³ówce ponoszone przez
rodziców dzieci i m³odzie¿y przebywaj¹cych w Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci G³uchych w Olecku.
b) w sprawie uchwalenia Programu Wspó³pracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego na rok 2007
c) w sprawie przyst¹pienia Powiatu Oleckiego do wojewódzkiego projektu pn.
Platforma 112  równoæ szans obywateli Unii Europejskiej w dostêpie
do ratownictwa.
d) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Po-

wiecie Oleckim.
11. Opinia Komisji Bud¿etu, Finansów i
Gospodarki o projekcie bud¿etu.
12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie bud¿etu powiatu
na rok 2007.
13. Stanowisko Zarz¹du w sprawie opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki.
14. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich g³osowanie.
15. G³osowanie nad projektem uchwa³y
bud¿etowej.
16. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
17. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
18. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
19. Zamkniêcie obrad.
Podstawa prawna zwolnienia radnego z pracy zawodowej  art.22 ust.1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U.
Nr 142, poz.1592 z pón. zm./.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

Radni wziêli siê do pracy

Uwaga!

Dnia 23 grudnia 2006 (sobota) Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku bêdzie
nieczynna.

Warsztaty Terapii Zajêciowej

W 2007 roku Warsztaty Terapii Zajêciowej otrzymaj¹ dofinansowanie
z oleckiego powiatu i gminy w równych czêciach po 2,5% poniesionych
kosztów. Taka sumê zagwarantowa³a ustawa, która wesz³a w ¿ycie 21
styczni 2005 roku. W jej wyniku w roku 2008 dofinansowanie samorz¹du
terytorialnego wzronie do 10%, za w 2009 bêdzie to ju¿ 15%.
Pozosta³e koszty w dalszym ci¹gu bêdzie pokrywa³ Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
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 14 00 - 17 00: psycholog, socjoterapeuta
pi¹tek - sobota 1400-1800 porady prawne, doradca zawodowy
Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej

(V71205)

By³em uczestnikiem drugiej sesji RM, kiedy
to lubowanie sk³ada³ burmistrz Olecka Wac³aw
Olszewski. Muszê przyznaæ, ¿e mimo szerokiego
programu dzia³añ, jaki przedstawi³ w swoim expose, gdzie k³ad³ silny akcent na wspó³pracê z samorz¹dem powiatowym, odczu³em wyranie, ¿e nie
bêdzie to ³atwa kadencja.
Zabrak³o mi w tym wyst¹pieniu w³odarza grodu nad Leg¹ jakiej iskry. W koñcu to ju¿ TRZECIA kadencja burmistrza Olszewskiego...
W ostatnich dniach na swoich pierwszych posiedzeniach zebra³y siê wszystkie komisje: sta³e i
dorane, zarówno gminne, jak i powiatowe. Zajê³y siê przede wszystkim wyznaczeniem sobie planu pracy na przysz³y rok, a w gminie dodatkowo
przygotowaniem siê do przyjêcia bud¿etu na 2007
r. Zostali wybrani tak¿e ich szefowie i zastêpcy.
Rada Powiatu Oleckiego bardzo szybko, bo
ju¿ 30 listopada, ustali³a pensjê dla starosty oleckiego Stanis³awa Ramotowskiego, a Rada Miejska to samo uczyni w przypadku pensji burmistrza W. Olszewskiego podczas III sesji RM 15
grudnia.
Dariusz Josiewicz

#
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Nowe parkingi

Fot. Marek Pacyñski

W ubieg³ym tygodniu ukoñczono
modernizacjê dróg i parkingów osiedlowych przylegaj¹cych do ul. Sk³adowej, 11 Listopada i Kopernika. Odnowiono równie¿ przejcie ³¹cz¹ce plac
przy ul. Sk³adowej z placem Wolnoci.

rodowiskowy Dom Samopomocy
8 grudnia ukoñczono rozbudowê rodowiskowego Domu
Samopomocy. Miasto na ten cel ci¹gnê³o z funduszy wojewódzkich ponad 1,5 mln z³otych.

Uroczyste otwarcie bêdzie mia³o miejsce 18 listopada, a
zaraz po nim bêdzie uroczysta Wigilia. W otwarci wemie
udzia³ wicewojewoda warmiñsko-mazurski.
Fot. Marek Pacyñski

Ju¿ od kilku lat w Spó³dzielni Mieszkaniowej trwa
spór o kablówkê  Telewizjê Kablow¹ Marinex
Ampol 2 Sp. z o.o. w Olecku, której udzia³owcem jest m.in. by³y prezes SM Olecko Roman J.

Proces o oszczerstwo

Obecnie w S¹dzie Rejonowym w Olecku trwa proces o
oszczerstwo, jaki wytoczy³ cz³onkowi SM Andrzejowi Pu³eckiemu Roman J.
Zarzuca on oskar¿onemu, ¿e ten na zebraniu przedstawicieli cz³onków obrazi³ jego dobre imiê, oskar¿aj¹c go o
bezprawne nabycie udzia³ów w TK Marinex-Ampol 2
Sp. z o.o.
Odby³a siê pierwsza rozprawa pojednawcza, która nie da³a
rezultatu. Na drugiej jako pierwsi wiadkowie, zg³oszeni przez
oskar¿yciela prywatnego, zeznawali 8 listopada - Gra¿yna
Obuchowska i Zbigniew Malinowski.

Oskar¿ony na kolejny termin  27 listopada jako swojego
wiadka powo³a³ L. Ga³czyka. Nastêpna rozprawa odbêdzie
siê 22 grudnia.
By³y szef Rady Nadzorczej spó³dzielni Leszek Ga³czyk
dwa lata temu zawiadomi³ Prokuraturê Rejonow¹ w Olecku,
¿e Roman J. bezprawnie naby³ od SM Olecko jej udzia³y i w
ten sposób narazi³ cz³onków SM na straty. Prokuratura jednak umorzy³a te sprawê z powodu braku znamion czynu
zabronionego. Spó³dzielczy radni próbowali t¹ spraw¹ zainteresowaæ Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Ten jednak uzna³, ¿e nie mo¿na podwa¿aæ umowy
cywilnoprawnej, która obowi¹zuje do... 2015 r.!
- Gdybymy chcieli wypowiedzieæ te umowy jako spó³dzielcy, to ka¿dy cz³onek musia³by zap³aciæ 200 dolarów
odszkodowania spó³ce, w której udzia³owcem jest miêdzy
innymi by³y prezes J.  komentuje to jeden z by³ych cz³onków RN SM Olecko.
Dariusz Josiewicz

$

Centrum Odnowy Biologicznej
i Rehabilitacji
Aleje Lipowe 1 A, 19-400 Olecko
www.goliat-olecko.pl, tel. 087 523 42 59

(V72305)
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ZABIEGI REHABILITACYJNE OD ZARAZ ZA GROSZE

Tylko wówczas, gdy siê dowiadczy³o choroby, mo¿na ka¿dym miêniem swego cia³a odczuwaæ wielk¹ radoæ z powodu normalnego zdrowia.
John Ching-hsiung Wu
Jak d³ugo ju¿ czekaj¹ Pañstwo na zabiegi rehabilitacji w pañstwowych placówkach zdrowia? Miesi¹c, dwa, pó³ roku?
To zbyt d³ugo dla Pañstwa organizmu,
który oczekuje jak najszybszej pomocy.
Wychodz¹c naprzeciw Pañstwa potrzebom,
oferujemy kompleksowe zabiegi rehabilitacyjne na najwy¿szym poziomie i w bardzo niskiej cenie.
Oto zabiegi wykonywane w naszym
Centrum przez wykwalifikowanego fizjoterapeutê:
1.Nawietlanie lamp¹ BIOPTRON
Biotron jest ród³em spolaryzowanego wiat³a o szerokim zakresie widmowym.
Wieloletnie dowiadczenia w stosowaniu
tego promieniowania w placówkach medycznych w Europie, Azji i Ameryce
wiadcz¹, i¿ rzeczywicie posiada ono bardzo
szerokie spektrum oddzia³ywania leczniczego, przy czym nie wywo³uje nawet
najmniejszych niepo¿¹danych dzia³añ ubocznych. Najbardziej spektakularne efekty
stosowania spolaryzowanego wiat³a uzyskano w leczeniu m.in. takich schorzeñ jak:
- bóle krêgos³upa
- bóle przy zmianach degeneracyjnych w
uk³adzie kostno-stawowym
- halluksy
- krêcz karku
- odle¿yny
- oparzenia i blizny oparzeniowe
- opryszczka
- osteoporoza
- ostrogi piêtowe
- owrzodzenia podudzi
- prostata
- przebarwienia
- rany ¿ylakowate podudzi
- rwa kulszowa i barkowa
- stany ropne skóry
- urazy kostno-stawowe
- zapalenie zatok, jamy ustnej, gard³a, uszu
2. Nawietlanie lamp¹ SOLLUX
Sollux to ród³o promieniowania podczerwonego, którego dzia³anie biologiczne
polega na wp³ywie cieplnym na tkanki.
Promieniowanie podczerwone zmniejsza
napiêcie miêni szkieletowych, dzia³a przeciwbólowo, wzmaga przemianê materii oraz
pobudza receptory cieplne skóry. Wskazania do stosowania to m.in.:
- choroby zwyrodnieniowe
- miêniobóle, nerwobóle
- odle¿yny
- odmro¿enia
- pora¿enie nerwu twarzowego
- pó³pasiec
- przewlek³e zapalenie zatok
- rwa kulszowa i barkowa
- stany po przebytym zapaleniu skóry i
tkanek miêkkich pochodzenia bakteryjnego
- trudno goj¹ce siê rany

- zapalenie uch rodkowego
- pora¿enie nerwu twarzowego

(jonów dzia³aj¹cych leczniczo) bezporednio
do tkanek za pomoc¹ pola elektrycznego.

3. Nawietlanie LASEREM
Promieniowanie laserowe wywo³uje wiele
korzystnych zmian w ustroju, np. zwiêksza syntezê kolagenu, bia³ek oraz kwasu RNA,
stabilizuje poziom hormonów oraz neuroprzekaników uczestnicz¹cych w przekazywaniu pobudzania w strukturach uk³adu
nerwowego. Wskazania do terapii laserowej
to m.in.:
- blizny
- choroba zwyrodnieniowa stawów
- choroby skóry
- infekcje bakteryjne
- liszaje
- nerwobóle
- obrzêki
- odle¿yny
- poparzenia
- przykurcze miêni i ciêgien
- rany pooperacyjne i pourazowe
- reumatoidalne zapalenie stawów
- rwa kulszowa i barkowa
- skrêcenia stawów
- tr¹dzik pospolity
- trudno goj¹ce siê rany i owrzodzenia
- utrudniony zrost kostny
- zapalenie oko³ostawowe

7. Pr¹dy interferencyjne
Interferencja istotnie zwiêksza ruchomoæ stawu.

4.Pole magnetyczne BEMER 3000
Naturalne pole magnetyczne wystêpuje
wszêdzie i towarzyszy powstaniu ka¿dej
formy ¿ycia. Dziêki niemu p³ynie w naszych ¿y³ach krew, funkcjonuje przemiana
materii. Bemer 3000 jest najnowoczeniejszym polem magnetycznym stosowanym
w fizykoterapii. Jest wynikiem 30-letniej
pracy miêdzynarodowego zespo³u naukowców
z renomowanych placówek naukowych. Udowodniono jego skutecznoæ w wielu przewlek³ych chorobach, takich jak:
- astma
- cukrzyca
- dzieciêce pora¿enie mózgowe
- niedow³ady
- marskoæ i inne choroby w¹troby
- mia¿d¿yca
- nowotwory
- osteoporoza
- parali¿
- stany pourazowe koci
- stany pozawa³owe
- stwardnienie rozsiane
- zaburzenia pracy jelit
- zwyrodnienia
5. Galwanizacja
Jest to leczenie za pomoc¹ pr¹du sta³ego. Ma dzia³anie przeciwbólowe, poprawia
miejscow¹ przemianê materii oraz do¿ywienie
tkanek, co wp³ywa dodatnio na ustrój.
Wskazania:
- cukrzyca
- dyskopatie
- nerwobóle, miêniobóle
- rwa kulszowa, rwa barkowa
- utrudniony zrost po z³amaniu koci
- zaburzenia ukrwienia obwodowego
6. Jontoforeza
Zabieg ten polega na wprowadzeniu leku

8. Pr¹dy Kotza
Jest to rodzaj stymulacji s³u¿¹cy do
wzmocnienia si³y i zwiêkszenia masy miênia.
POJEDYNCZY ZABIEG
REHABILITACYJNY - 5,00 Z£
PRZY WYKUPIENIU KARNETU NA MIN.
10 ZABIEGÓW  MO¯LIWOÆ KORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH URZ¥DZEÑ
REHABILITACYJNYCH W CENIE 10 Z£
ZA POJEDYNCZ¥ WIZYTÊ
Zapraszamy równie¿ do korzystania z
naszych pozosta³ych urz¹dzeñ do rehabilitacji:
9. HYDROJET  nowoczesne urz¹dzenie
do masa¿u wodnego na sucho. Zapewnia
g³êboki, leczniczy lub relaksuj¹cy masa¿ bez koniecznoci wizyty u masa¿ysty (15z³/25 min, w karnecie: 10z³)
10. Wanna SPA  lecznicze wykorzystanie si³y wypornoci i silnych strumieni
ciep³ej wody przy dowolnym ustawieniu dysz (20 z³/30 min, w karnecie:
15 z³)
11. Kabina na podczerwieñ  INFRARED  dobroczynne dzia³anie promieni
podczerwonych (10 z³/30 min, w karnecie: 7 z³)
MASA¯ MANUALNY:
 leczniczy  klasyczny
 sportowy  specjalny
 ca³ociowy lub czêciowy
CODZIENNIE! BARDZO NISKIE CENY!

NOWE SOLARIA
REWELACYJNE CENY:
SOLARIUM STOJ¥CE
- do godz. 15.00  0,70 z³/1min
- po godz. 15.00  1,00 z³/1 min
SOLARIUM LE¯¥CE
- przez ca³y dzieñ  1,00 z³/1 min
KARNETY:
SREBRNY  60 min  54,00 z³
(0,90z³/1 min)
- do wykorzystania w ci¹gu 1 miesi¹ca
- solarium le¿¹ce lub stoj¹ce
Z£OTY  90 min  76,50 z³
(0,85 z³/1 min)
- do wykorzystania w ci¹gu 1 miesi¹ca
- solarium le¿¹ce lub stoj¹ce
PLATYNOWY  120 min  96,00 z³
(0,80 z³/1 min)
- solarium le¿¹ce lub stoj¹ce
- bez limitu czasu do wykorzystania

%
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Prototypowy nowoczesny symulator s³u¿¹cy do nauki jazdy
samochodem znajduje siê w Olecku. Testuje go jako jedyna
w Polsce Szko³a Jazdy Jerzego Miliszewskiego.

Najnowoczeniejsza szko³a
z L w herbie

Symulator stoi w sali wyk³adowej orodka. Gdy siadam za
kierownic¹ czuje siê jak pilot samolotu. Przekrêcam kluczyk i
s³yszê jak silnik wyje. Wskazówka obrotów przesuwa siê do
koñca skali i... opada na zero. Silnik ganie. Jeszcze raz, ale
delikatnie. Samochód rusza. Mam przed sob¹ najprostsz¹ symulacjê. Puste ulice przesuwaj¹ siê za szybami. Zachowuje
siê jak pocz¹tkuj¹cy kierowca. S³yszê za sob¹: Jedziesz na
dwójce. Faktycznie! Wszystko jak w prawdziwym samochodzie i nagle s³yszê trzask i ca³a przednia szyba pokrywa siê
drobnymi pêkniêciami. Rzucam cia³o w ty³. Przede mn¹ nie
wiadomo sk¹d wyros³a nagle metalowa bariera. Ale siê przestraszy³e!  pada komentarz z boku.
Wspania³e urz¹dzenie! Nazywa siê EDUKAR. Jest prototypowe urz¹dzenie. Dosta³a je szko³a Jerzego Miliszewskiego. Nowoæ jego polega na usytuowaniu ekranu monitora z
przodu i z ty³u.
Do Olecka przyje¿d¿aj¹ ogl¹daæ symulator instruktorzy szkó³
jazdy z ca³ej Polski, którzy chc¹ kupiæ takie urz¹dzenie.
Dla tych, którzy nigdy nie siedzieli za kierownic¹ jest to
wybawienie  mówi Jerzy Miliszewski  Praca na symulatorze eliminuje u kandydatów na kierowców z³e nawyki. Ci, którzy ju¿ maj¹ prawo jazdy traktuj¹ trening jako zabawê.
Urz¹dzenie kosztuje oko³o 30 tysiêcy z³otych. Chc¹c mieæ
powa¿n¹ firmê to trzeba inwestowaæ  stwierdza J. Miliszewski.
W najbli¿szym czasie do urz¹dzenia zostanie zamontowana
skrzynia biegów, poniewa¿ obecna nie jest dopracowana.

Fot. Marek Pacyñski
Szko³a przy Alejach Lipowych przygotowywa³a do egzaminów w ró¿nych kategoriach oko³o dwunastu tysiêcy kierowców. Tylko w tym roku oko³o 900. Jest to jedyna w miecie szko³a ucz¹ca we wszystkich kategoriach praw jazdy,
posiadaj¹ca w³asne sale wyk³adowe oraz plac manewrowy
dostosowany do wszystkich typów szkoleñ.
Szko³a posiada szeæ samochodów osobowych, dwa ciê¿arowe, autobus, dwa motocykle, lawetê, dwie przyczepy, busa,
motorower oraz wózek wid³owy. W szkole pracuje od szeciu
do trzynastu instruktorów w zale¿noci od intensywnoci
szkolenia.
Szko³a ponadto kszta³ci jako jedyna instruktorów szkó³
jazdy z województw podlaskiego i warminsko-mazurskiego.
Jest to niebywa³y splendor wiadcz¹cy o jakoci oferowanej
nauki.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

(V63620)

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V77101)

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

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

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

 Przyjmujemy zamówienia na przyjêcia weselne  rabat

(V65605)

 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

26 93390006 0000 0006 6992 0001

LAS I OGRÓD

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

(V68806)

BAL SYLWESTROWY 2006/2007

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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13 grudnia mija 25 lat od wprowadzenia wojny polsko-jaruzelskiej

Strach, nikczemnoæ i przyzwoitoæ
w stanie wojennym
W niedzielê, jak zwykle w rocznicê
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w kociele p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a
w. olecka Solidarnoæ zorganizowa³a mszê w. w intencji Ojczyzny. Przy
obecnoci pocztów sztandarowych S
z Olecka, szkó³, policji i stra¿y po¿arnej
eucharystiê poprowadzi³ ks. pra³at dr
Marian Szczêsny, kapelan S Diecezji
E³ckiej. Ponadto brali w niej udzia³ ks.
pra³at Marian Salamon i ks. pra³at Stanis³aw Tabaka. We mszy w. wziê³o udzia³
jedynie dwóch olecczan, którzy byli internowani przez w³adze komunistyczne
w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r.: Romuald Pacyñski i Zygmunt £o.
W³adze lokalne reprezentowa³ Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, Starosta Olecki Stanis³aw L. Ramotowski
i Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Olecku Marian wierszcz (pe³nomocnik powiatowy PiS w Olecku).
Obecni byli tak¿e warmiñsko-mazurscy parlamentarzyci: senator Jerzy Szmit

i pose³ Jerzy Gosiewski z Prawa i Sprawiedliwoci oraz szef warmiñsko-mazurskiej S Józef Dziki.
W jubileuszowej homilii celebrans ks.
dr M. Szczêsny mówi³ o ca³ym le, jakie
przyniós³ Polsce i wiatu komunizm, przestrzega³ te¿ przed tzw. Now¹ Lewic¹.
Kapelan S stwierdzi³, ¿e wprowadzenie stanu wojennego spowodowa³o
w naszej Ojczynie straty, których skutki ponosimy do dzisiaj. Wielu internowanych dzia³aczy zwi¹zku musia³o wyjechaæ za granicê. Olecko opucili wraz
z rodzinami Andrzej Bereniewicz i Stanis³aw Bednarek.
W sali widowiskowej ROK Mazury
Garbate odby³ siê koncert rocznicowy,
przygotowany przez uczniów Szko³y
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, w którym wziêli udzia³
wszyscy gocie oleckich obchodów oraz
mieszkañcy Ziemi Oleckiej.
W pierwszej czêci koncertu jubileuszowego dzieci i m³odzie¿ z SP 1 przed-

stawili genezê i pierwsze dni wprowadzonego 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce. Us³yszelimy m. in.
znane pieni z tamtych trudnych lat:
Ojczyzno ma, Nie widzia³a Ciê d³ugo
matka czy Mury. Program ten przygotowa³y Eligia Bañkowska oraz Teresa i Anna Szadkowskie.
Ponadto piosenki Jacka Kaczmarskiego
i Bu³ata Okud¿awy zagra³ Piotr Matczuk
z E³ku.
W czêci oficjalnej swoimi gorzkimi
refleksjami z okresu stanu wojennego podzieli³ siê senator PiS Jerzy Szmit z Olsztyna, który wspomnia³ o trzech aspektach tamtego czasu: strachu, nikczemnoci i przyzwoitoci.
- Nie wszystkie zbrodnie z tego okresu
zosta³y do tej pory wyjanione  zaznaczy³ senator PiS-u, jednoczenie pe³nomocnik okrêgu olsztyñskiego tej partii.
Jego kolega partyjny  pose³ Jerzy
Gosiewski z Mr¹gowa  podzieli³ siê z
kolei swoimi refleksjami dotycz¹cymi jasnych i ciemnych stron okresu PRL-u i
III RP. Burmistrz W. Olszewski odczyta³
zebranym list wiceszefa Kancelarii Senatu RP Romualda £anczkowskiego.
Dariusz Josiewicz

Szkolenie kadr ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
w zakresie wdra¿ania norm bhp
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
w Bia³ymstoku z/s w Olecku w ramach
swojej dzia³alnoci szkoleniowej zorganizowa³ w dniach 24-25.11.2006r. dla lokalnych przedsiêbiorców seminarium:
Szkolenie kadr ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w zakresie wdra¿ania norm bhp.
Dwudniowe szkolenie odby³o siê w
Orodku Wypoczynkowym Panorama
w Dudkach.
Zajêcia dydaktyczne prowadzone by³y
przez wyselekcjonowan¹ kadrê specjalistów z dziedziny bhp. Pracodawcy mieli
mo¿liwoæ rozwi¹zania w¹tpliwoci zwi¹zanych z wdra¿aniem w swoich firmach
norm bhp, zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi.
Wszyscy uczestnicy otrzymali zawiadczenia o ukoñczeniu okresowego
szkolenia z zakresu bhp oraz pakiety
materia³ów szkoleniowych przydatnych
do prowadzenia dokumentacji bhp we
w³asnym przedsiêbiorstwie.
Wyjazdowa forma seminarium zosta³a
pozytywnie oceniona przez uczestników.
Oprócz korzyci merytorycznych spotkanie stworzy³o okazjê do wymiany dowiadczeñ oraz integracji przedsiêbiorców

powiatu oleckiego. Organizatorzy zapewnili
uczestnikom nocleg i pe³ne wy¿ywienie.
Przedsiêwziêcie by³o realizowane na
zlecenie PARP-u i wspó³finansowane
ze rodków Unii Europejskiej.

Ze wzglêdu na du¿e zapotrzebowanie lokalnego rynku ZDZ w styczniu
lub lutym 2007r. zorganizuje ponownie
tego typu seminarium.

Fot. Archiwum ZDZ w Olecku.

'
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Listy do redakcji
(pisownia zgodna z orygina³em)

Ateizm w ofenzywie

Zacznê od filozoficznego stwierdzenia znanego a czêsto nie uwiadamianego faktu. Czêsto w naszym ¿yciu mamy
zaburzenia w jani i wówczas wszelkie
bodce zewnêtrzne w tym i czyje pisanie przyjmowane s¹ nie tak jakimi s¹ w
rzeczywistoci lecz takimi jakie chcemy
aby dla nas by³y. Jest to rodzaj choroby psychicznej, nieraz krótkotrwa³ej maj¹cej
swoje g³êbokie przyczyny.
Szanowny Panie Zdzis³awie Bereniewicz, Pana ateistyczny atak na moj¹ osobê
w poprzednim Tygodniku Oleckim pragnê w podobnym stylu jak Pañski (chociasz brzydzê siê nim) sprostowaæ pe³ne
k³amstwa stwierdzenia. Na jakiej podstawie
snuje Pan wniosek o mym oburzeniu w
sprawie lubowania radnych z pominiê-

Babskie
pogaduchy
WSZYSTKO
NA SPRZEDA¯

Nie pamiêtam treci tego filmu, ale
jego tytu³ jest  moim skromnym zdaniem  adekwatny do tego, co siê dzieje
w naszej telewizji. Czy pamiêtacie Pañstwo pana Pijanowskiego, jego z³oliwe
czasami uwagi i jego teleturniej Ko³o
fortuny? Chyba ju¿ nie tak dok³adnie.
A to od niego siê bodaj wszystko zaczê³o  od krêcenia ko³em, samog³osek,
pani Magdy i wygranych samochodów.
Marzeniem niemal¿e ka¿dego Polaka by³
udzia³ w owym progranie. Dzisiaj ju¿
dok³adnie tego nie pamiêtamy, gdy¿ telewizja zalana jest dziesi¹tkami najró¿niejszych teleturniei i w niektórych naprawdê potrzebna jest - oprócz szczêcia i opanowania tremy  solidna wiedza. Gwiazdy z pierwszych stron gazet
zabiegaj¹ o ich prowadzenie i mniemam,
¿e nie dla popularnoci lecz z bardziej
prozaicznej przyczyny. Z drug¹ fal¹ przynios³o nam modê na seriale. Najpierw by³y
obcojêzyczne, a teraz ju¿ namno¿y³o siê
pe³no rodzimych. Nie przeczê, ¿e niektóre
ogl¹dam, choæ nie wyrywam sobie w³osów z g³owy, gdy nie us³yszê nietuzinkowej pielêgniarki pani Bo¿enki; historie Lubiczów ju¿ mnie trochê nu¿¹, a babcie
Eleonora dra¿ni (jako aktorka). O reszcie seriali typu g³upawki nie bêdê

ciem: Tak mi dopomó¿ Bóg? Co za idiota
podkusi³ Pana aby dojæ do tak absurdalnego stwierdzenia, które w dalszej czêci
jest zamieniane w moj¹ opiniê. Nie zauwa¿y³ Pan, ¿e w pisaniu moim podane
by³y fakty-prawda, nie do koñca ujawniona. Przyznajê, ¿e w refleksji powo³uj¹c siê na homosowietikusa zachowa³em
siê nie taktownie, za co Pana i obra¿onych z pokor¹ przepraszam.
Szczerze mówi¹c nie mam pojêcia czy
istnieje Rada Parafialna. Jeli istnieje, to
przedewszystkim obra¿a j¹ Pan. W dalszym wywodzie, nie maj¹cym zwi¹zku z
moim stwierdzeniem faktu, snuje Pan
zafa³szowane i wyssane z palca rzekome prawdy, niczym nie potwierdzone,
agituj¹c tym innych na ateizm. Trudno
zrozumieæ dlaczego obra¿a Pan ca³e spo³eczeñstwo polskie, mówi¹c i¿ jest ono
najbardziej zacofane wiatopogl¹dowo w
wiecie? Wiêcej pokory Panie Bereniewicz. Dlaczego razi Pana mój wcale s³abiutki deizm a nie razi wcale nie najlep-

szy Pana ateizm?
Fakty i myli swoje zgodnie z konstytucj¹ mo¿e wyra¿aæ odpowiedzialnie
ka¿dy i nic do tego nawet ateistom. Niejako reasumuj¹c mogê stwierdziæ, ¿e tacy
jak Pan s¹ kul¹ u nogi wiêkszoci naszego spo³eczeñstwa. Jak Pan zapewne
zauwa¿y³ i Pana i mnie ³¹czy wiara. Nie
odbieraj¹c Panu prawa do ¿ycia w jego
ateistycznym wiecie, ¿yczê szczerze
wszystkiego najlepszego, bo zna³em Pana
zawsze z jak najlepszej strony i przy takiej pragnê pozostaæ. Ponadto jeli mo¿na
Pana prosiæ to chcia³bym aby w publikacjach o tych ziemiach i ludziach by³o
co nieco i historyczne polskoci tych
ziem i ludzi.
P.S. Jeli potraktowa³ Pan swój pierwszy
wystêp na mój temat zwi¹zany z deizmem
jako wstêp do propagowania w dalszej
czêci ateizmu to owiadczam, ¿e na niniejszym pozostajê mimo kilku znaków
zapytania.
Wac³aw Koz³owski

wspominaæ. Cieszê siê, kiedy uda mi siê
trafiæ na Taksówkê Jedynki, ale tak naprawdê, to chcia³abym zwróciæ uwagê
na jeszcze jeden nurt w TV  rozmowy.
Uwielbiam Ninê Terentiew, jej dowcip,
delikatnoæ, dobór goci, pytania i zadania, które im stawia, no i w ogóle ca³okszta³t. Istnym majstersztykiem sztuki
dziennikarskiej s¹ programy Moniki Olejnik
i jeszcze kilku innych dziennikarzy. Jednak to jeszcze nie to, co mnie zaczyna
przera¿aæ. Przera¿aj¹ mnie te wszelkie tokszoki, rozmowy w toku, wybacz mi ... itp.
Widzia³am kiedy u p. Szczyg³a parê 60latków zupe³nie nagich i wcale mnie nie
przekonuje to, ¿e byli chlubi¹c¹ siê par¹
nudystów. Nie znaczy to wcale, ¿e mam
ich ogl¹daæ nagich w TV. Przera¿a mnie
to, jak bardzo ludzie chc¹ pokazywaæ siê
milionom widzów i opowiadaæ o swoich
podbojach mi³osnych, krzywdach, jakie

wyrz¹dzili innym ludziom, jak bardzo chc¹
wywlekaæ wszystkie brudy publicznie,
mówiæ o kochankach, nawet o ich dziesi¹tkach. Ju¿ nie tylko sensacja i trup o¿ywia minuty programu. Ju¿ nie wystarczy mówienie o zdradzie, o tym, ¿e tak
bywa, ¿e tak jest. Ju¿ ludzie sami o tym
opowiadaj¹: z kim gdzie, jak, kiedy, ile
razy... a nawet siê pokazuj¹. Czemu to
ma s³u¿yæ? Co ich do tego pcha: czy
jaka suma pieniêdzy, któr¹ byæ mo¿e
otrzymuj¹ za udzia³ w takim programie,
czy najzwyczajniej chêæ zaistnienia w
telewizji za wszelk¹ cenê? Takie piêæ minut
w telewizji, bo przecie¿ nie w historii.
Czy wiêc wszystko dzisiaj jest na sprzeda¿, nawet najwiêksze sekrety? Mam
nadziejê, ¿e a¿ tak nie zwariowalimy.
Przynajmniej nie wszyscy, czego i sobie
¿yczê.
ZOCHA
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (10)

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

Kocio³y dla czarnych, Mulatów i bia³ych

rozmiarów elektrownia atomowa. Muszê
przyznaæ, ¿e zrobi³a na mnie niema³e
wra¿enie.
Parati to niewielkie, ale sympatyczne miasteczko o kolonialnej architekturze. Doskonale zachowa³a siê jego zabytkowa czêæ. Powstanie Parati zwi¹zane by³o z wybuchem gor¹czki z³ota w
stanie Minas Gerais. Do miasta przywo¿ono z³oto i diamenty, transportowano
je dalej do Rio de Janeiro, a tak¿e statkami do Portugalii. Gdy w 1822 roku
Brazylia og³osi³a niepodleg³oæ, wstrzymano eksport z³ota. Ponadto wybudowano now¹ drogê z Rio de Janeiro do
Sao Paulo omijaj¹c¹ Parati. Wówczas
miasto straci³o swoje znaczenie i zosta³o w pewnym sensie zapomniane. Ponowne o¿ywienie przyniós³ boom kawowy
w XIX wieku.

Jedna z zatok
nad Oceanem Atlantyckim
W hostelu by³o zimno, ale za to niadanie obfite i nawet smaczne, typu
szwedzki stó³. O godzinie 9.50, wynajêtym samochodem (za 40 dolarów),
wyjecha³em z Sao Paulo w kierunku Oceanu
Atlantyckiego, do Parati. Po prawie piêciu godzinach jazdy by³em na miejscu.
Przeje¿d¿a³em przez strze¿one miasto,
w którym znajduje siê doæ pokanych

Kolonialne domy w Parati

Koció³ dla wyzwolonych niewolników

Zatrzyma³em siê na trzy dni w hostelu Pousada do Parati (doba 50 z³ ze
niadaniem, pokój nr 2). Warunki niez³e. Ciep³a woda pod prysznicem. Do
oceanu mam kilkadziesi¹t kroków, i do
brudnej g³ównej rzeki miasta Rio Pereque-Acu prawie tyle samo.
Z wielkim zainteresowaniem zwiedza³em kolonialn¹ czêæ miasta. Na ka¿dej
z w¹skich, brukowanych uliczek jest po
kilka sklepów z wyrobami rêkodzielniczymi i zwyk³¹ tandet¹ oraz galerie sztuki.
Najwiêksze wra¿enie robi¹ jednak same
domy, bielone wapnem z okiennicami w
jaskrawych kolorach. Na wewnêtrznych
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dzanie kocio³ów  a to ju¿ jest jawna
dyskryminacja!
Pomiêdzy domami na bruku siedz¹
biedni Indianie i sprzedaj¹ turystom swoje
wyroby. Dla mnie maj¹ one wiêksz¹ wartoæ i s¹ ³adniejsze ni¿ te, które mo¿na
kupiæ w ekskluzywnych sklepikach. Nigdy nie pogodzê siê ze spychaniem Indian na margines spo³eczny i zmuszaniem ich do ¿ycia w rynsztokach. A tak
niestety tutaj jest!
Po godzinie 16. by³em ju¿ bardzo g³odny i szuka³em miejsca, w którym móg³bym
co zjeæ. Ale okaza³o siê to niemo¿liwe. Wszystkie restauracje, bary i sklepy by³y zamkniête. Miasteczko momentalnie siê wyludni³o, z jednej prostej przyczyny  kolejny mecz w eliminacjach
mistrzostw wiata w pi³ce no¿nej. Gra³a
Brazylia z Chorwacj¹.
Gwiazda Betlejemska
dziedziñcach rosn¹ orchidee i inne piêkne
roliny tropikalne. Uwagê przykuwaj¹ te¿
trzy kocio³y, poniewa¿ w XVIII wieku
mieszkañcy nale¿eli do trzech grup spo³ecznych. Czarni niewolnicy modlili siê
w Nossa Senhora do Rosaro (kociele
Matki Boskiej Ró¿añcowej), wybudowanym w 1725 roku. Wyzwoleni Mulaci
przychodzili do Igreja de Santa Rita dos
Pardos Libertos (kocio³a w. Rity od
Ciemnych Wyzwoleñców, wzniesionego w 1722 roku). Biali uczêszczali do powsta³ej w 1800 r. NS das Dores (kocio³a Matki Boskiej Bolesnej). Dobrze, ¿e
dzisiaj nie ma takiego podzia³u i ka¿dy
mo¿e siê modliæ gdzie chce. Niestety,
od turystów oczekuje siê op³aty za zwie-

Uliczka w Parati
Brazylijczycy za³o¿yli na siebie ubranie
w kolorach barw narodowych, wynieli
telewizory na ulicê i ogl¹dali. Byli bardzo podekscytowani. W koñcu znalaz³em,
tu¿ przy samej pla¿y, otwart¹ budkê z
jedzeniem. Zamówi³em frytki, trochê miêsa
i sa³atkê. Tutaj te¿ by³ w³¹czony telewizor i miejscowi kibicowali swoim. Brazylijczycy pokonali Chorwatów 1:0, co zaowocowa³o wybuchem sza³u radoci.
Piwo la³o siê strumieniami, muzyka
gra³a na full, a po miasteczku przeszed³
osza³amiaj¹cy korowód zwyciêzców - do
tego stopnia, ¿e a¿ musia³a interweniowaæ policja. Strach by³o spacerowaæ po
miecie, bo pijani zataczali siê na wszystkie
strony, powsta³ sztuczny t³um i zrobi³o
siê bardzo niebezpiecznie.
Brazylijczycy ogl¹daj¹ mecz Brazylia-Chorwacja

C.d.n.
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Gdzie jeste,

wiêty
Miko³aju?

6 grudnia 2006r. Zespó³ Szkó³ w Olecku
odwiedzi³ wyj¹tkowy goæ. Goæ, na którego wszyscy, bez wzglêdu na wiek, z
niecierpliwoci¹ czekali (ci starsi, mo¿e
nawet bardziej ni¿ m³odsi).

ry przecie¿ tak wyrazicie ukazuje nasze
uczucia.
Tego dnia radoæ i euforia królowa³y w naszej szkole! Tak¹ aurê wokó³ siebie roztacza ten wiekowy ju¿ Pan. Jak
on to robi? To z pewnoci¹ pozostanie
jego tajemnic¹.
Dziêkujemy Ci wiêty Miko³aju.
Do zobaczenia w przysz³ym roku.
Aneta Skrzypiec
 nauczycielka kszta³cenia
zintegrowanego

Jak przysta³o na dobrych gospodarzy, nasi uczniowie przystroili wi¹tecznie klasy, korytarze szkolne, a wszystko
to, na przyjêcie wiêtego Miko³aja.
Nie zawiód³ i w tym roku! Z workiem
pe³nym prezentów i z sympatycznym Elfem (w rolê którego wcieli³a siê pani wicedyrektor), dzwoneczkami zapowiada³
swoje przybycie do klas.
A w klasach? Radosne szczebioty dzieci
na temat prezentów, i ci¹gle powtarzaj¹ce siê pytanie: Gdzie jeste, wiêty Miko³aju?
Miko³aj pamiêta³ o wszystkich dzieciach. Obdarowani upominkami uczniowie dziêkowali Miko³ajowi przede wszystkim umiechem i piêknym piewem, któ-

!
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Koncert charytatywny

Mamy wielk¹ przyjemnoæ zaprosiæ na koncert charytatywny, podczas którego bêdzie mo¿na obejrzeæ inscenizacjê
utworu Karola Dickensa Opowieæ wigilijna, wys³uchaæ koncertu
kolêd.

Koncert odbêdzie siê 14 grudnia 2006 roku
o godz. 17.00 w ROK Mazury Garbate.

W trakcie spotkania zorganizowany bêdzie kiermasz ozdób
wi¹tecznych.
Zebrane w czasie koncertu rodki zostan¹ przeznaczone
na przygotowanie wi¹tecznych paczek dla najbiedniejszych
dzieci z terenu naszego miasta i gminy.
Nauczyciele i uczniowie z SP l
Szanowni Pañstwo
I w tym roku postanowilimy przeprowadziæ akcjê, która ma
na celu pomóc najbiedniejszym dzieciom z terenu naszego miasta i gminy.
My  nauczyciele  spotykamy codziennie dzieci g³odne i
zaniedbane. Mamy nadziejê, ¿e koncert charytatywny, który
zaplanowalimy w ten przedwi¹teczny czas, pozwoli w³anie
tym najbardziej bezbronnym prze¿yæ wiêta Bo¿ego Narodzenia z umiechem na twarzy.
Wiemy, ¿e ka¿dy prezent, a szczególnie paczka od wiêtego
Miko³aja, potrafi sprawiæ najm³odszym wielk¹ radoæ. Dlatego
te¿ postanowilimy takie wi¹teczne paczki przygotowaæ.
Zwracamy siê z gor¹c¹ prob¹ o wsparcie naszej akcji w
sposób, na jaki mog¹ Pañstwo sobie pozwoliæ.
Ubieg³oroczny sukces potwierdza, ¿e jest wielu wra¿liwych
ludzi, szczerze zatroskanych losem dzieci. Otwarta, szodra d³oñ,
która nigdy nie lêka siê rozdawaæ, wspomaga nasz¹ codziennoæ i pozwala wnosiæ kolory tam, gdzie dzieci ¿yj¹ marzeniami.
Nauczyciele z SP1 w Olecku

Adam
Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

Stare anegdoty s¹ jak stare wino, nie ka¿dego staæ, by serwowaæ je szerszemu gronu.
Twierdzi³, ¿e to mgie³ka tajemnicy, ale to by³ szary koniec.
Gdy woda ma smak, to nie ma smaku.

(L7305)

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

AFORYZMY

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,

Z cyklu: Atrybuty w³adzy.
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

n@utobus
w Olecku
Dzi (wtorek) od godziny 15.00 do
18.00 bêdzie wstêp wolny dla wszystkich zainteresowanych.
Przyjd na plac Wolnoci przed
budynek ROK MG i skorzystaj!

"
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BIURO RACHUNKOWE

(V69806)

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

* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K27309
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18839
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V71105
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V72204
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V75302
(K31002)

RATY!

GLAZURA, terakota, drzwi,

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

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V65614
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V65624
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V64909
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V64509
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V69902
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V63510
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V73602
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V75002
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K448
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V72004
(V73003)

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L7704
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V77201
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L6010
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V66607

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

(V65109)
(V72903)

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

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V66307
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K30504
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
L9701
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V69106)
* rosyjski: matura, korepetycje, t³umaczenia, tel. 0-503-681910
K30903
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6, tel. 0-605-192-330
K27409
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L9801

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V73103)

* Alkohole wiata, sklep TOMEK, konkurencyjne ceny,
plac Wolnoci 24, tel. 0-87-520-23-02
K30104
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K28008
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K30702
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7604
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V64809
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-4242
V73403
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8303

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L9501
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V63810
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K31101
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V63710
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V76502
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2547

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

(V64609)

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

k2okna@vp.pl

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K348
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2248
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L7405
* transport, tel. 0-508-192-094
V76512
* transport betonu, 6 m. szeciennych, tel. 0-604-514-845 V71814
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K71804
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
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V64709)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V71205

(V69006)

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

(V63410)

gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

(V69706)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V69726
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(75202)

US£UGI

#

US£UGI C.D.
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(K30402)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

V2351

OG£OSZENIA DROBNE
KUPIÊ

* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L6309
* domek, tel. 0-606-756-380
L8004
* ma³e mieszkanie, tel. 0-660-466-270
K30703
* ma³y domek, budowê, okolice Olecka, tel. 0-665-095-424 K30404
* mieszkanie trzy pokoje, ok. 60 m.kw. tel. 0-665-095-424 K30304
PRACA
* potrzebna opiekunka na sta³e do opieki nad starszym ma³¿eñstwem, Suwa³ki, od zaraz, tel. 0-502-051-423
K31201
* praca w firmie kosmetycznej, atrakcyjne zarobki, tel. 0609-600-338
K30602
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L8703
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L9002
* zatrudniê ekspedientkê w sklepie spo¿ywczym, tel. 0-504482-320
K31102
SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L9301
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L6408
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L9201
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L8403
* drewno opa³owe i do kominków, tel. 0-887-144-335 K31302
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K30802
* kombajn Glass Dominator 96, tel. 0-89-751-31-24, 0-603604-127
L8803
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L7904
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L8503
* lokal, tel. 0-606-756-380
L8104
Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V72104)
* Opel Astra Combi, 1,4B + gaz, 1995, tel. 0-608-822-520 K31301
* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V69716
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15718
* siano, sianokiszonkê w balotach, tel. 0-89-751-31-24, 0-603604-127
L8903
* siedlisko ko³o Kowal Oleckich, 2 ha, tel. 0-696-228-513 K30104
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L7504
* wózek wid³owy TCM, udwig 2,5 tony, diesel 2,2., 1996,
19.000+vat, tel. 0-513-012-160
V73213
WYNAJEM

* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L8203
* ma³¿eñstwo poszukuje mieszkania dwupokojowego do
wynajêcia, tel. 0-502-051-423
K30502
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L9601
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L8603
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00 L9401
* szukam ma³ego mieszkania do wynajêcia, Olecko lub okolice, tel. 0-695-111-123
K31003
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
GRÜNLAND
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

(V69506)

US£UGI

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

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
(V70605)

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

* lokal 36 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55, 0-600-273713
L7206

(V75102)

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
V63610

$

Tygodnik Olecki nr 50 (468)

Kalendarz imion
12 grudnia
Adalii, Adelajdy, Ady, Aleksandry, Dagmary, Dionizji, Joanny
Aleksandra, Kaliksta, Konrada, Konstantego, Przemys³awa, Suliwoja
13 grudnia
Dalidy, El¿biety, Julii, Lidy, Lucji, £ucji,
Otylii, W³odzis³awy
Eugeniusza, Juliusza, Lucjana, Piotra,
W³odzimierza, W³odzis³awa, Wyszomira
14 grudnia
Alfredy, Dory, Flory, Zoriki, Zoriny
Alfreda, Arseniusza, Izydora, Jana, Paw³a, S³awobora, Spirydiona, Spirydona,
Wenancjusza, Wenecjusza
15 grudnia
Celiny, Fortunaty, Krystiany, Krystyny,

Ksi¹¿ka,
która wstrz¹snê³a
sumieniem wiata

15 grudnia 1860 roku m³ody szwajcarski
literat Jean Henri Dunant opublikowa³
ksi¹¿kê opisuj¹c¹ straszliwe cierpienia
¿o³nierzy rannych w rozegranej w 1859
roku bitwie pod Solferino. Trzy lata póniej
zwo³ano w Genewie miêdzynarodow¹
konferencjê, na której zapad³a decyzja
o utworzeniu organizacji Czerwonego
Krzy¿a. Ustalono tekst konwencji o opiece
nad rannymi ¿o³nierzami.
W 1901 roku J. H. Dunant otrzyma³ pierwsz¹ Pokojow¹ Nagrodê Nobla.

Irena Kwiatkowska

Nasz przepis
Kluseczki z grzybów
5 dkg suszonych grzybów
3 ³y¿ki m¹ki
³y¿ka mas³a
2 jajka
ma³a cebula
sól
szczypta pieprzu

Drobno posiekana cebulê oraz ugotowane i posiekane grzyby przesma¿yæ na male. ¯ó³tka rozetrzeæ z mas³em. Z bia³ek ubiæ sztywn¹ pianê.
Grzyby, ¿ó³tka i m¹kê dok³adnie wymieszaæ, a nastêpnie dodawaæ stopniowo pianê z bia³ek i delikatnie wymieszaæ.
K³aæ ³y¿k¹ ma³e kluseczki na wrz¹c¹
osolon¹ wodê, gotowaæ oko³o 10 minut. Podawaæ do wigilijnej zupy grzybowej lub barszczu.

F kupiê

 Od £ucji (13 grudnia) licz 12 dni. A
w jakim po sobie toku s³onko we
dnie, pod noc gwiazdy, wiat³em tu¿
po sobie lni, takim bêdzie miesi¹c
ka¿dy, w nadchodz¹cym tobie roku.
 wiêta £ucja (13 grudnia) dnia przykróca.
 Jak przed Wili¹ z dachu ciecze, zima
d³ugo siê powlecze.
 Jeli w grudniu czêsto dmucha, to
w marcu i kwietniu plucha.
 Dobra zima, dobre lato.
 Suchy grudzieñ, sucha wiosna i suche lato.
 Póna zima d³ugo trzyma.
 Im zima tê¿sza, tym dola ciê¿sza.
 Zgni³a zima, zgni³e lato  przepowiedzia³ stary tato.

Zielona sa³ata

Zielona sa³atê myjemy starannie pod
zimn¹ wod¹, osuszamy i delikatnie - po
jednym listku - wk³adamy do foliowej
torebki, któr¹ szczelnie zamykamy gumk¹.
Bêdzie wie¿a i jêdrna przez kilka dni.

Szampony, od¿ywki,
farby
Trwa³oæ szamponów i od¿ywek wynosi maksimum dwa lata i pod warunkiem,
¿e bêd¹ chronione przed wiat³em i ciep³em. Pianki do uk³adania w³osów, w
opakowaniach aerozolowych maj¹ trwa³oæ nieograniczon¹. Równie¿ nale¿y je
chroniæ przed s³oñcem i wysok¹ temperatur¹.
Dobre farby do w³osów maj¹ na opakowaniu podan¹ trwa³oæ w formie kodu.
Jeli tuba farby zaczyna puchn¹æ znaczy
to, ¿e preparat uleg³ zepsuciu. Otwarte
opakowanie farby powinno byæ zuzyte
w ci¹gu trzech miesiêcy.

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 ?



Debiutowa³a w roku 1935 w kabarecie Fryderyka Jarossyego Cyrulik Warszawski. Podczas II wojny wiatowej
dzia³a³a w podziemnym ¿yciu teatralnym.
Po roku 1945 wystêpowa³a w warszawskich teatrach (Buffo, Syrena, Komedia,
Nowy) i kabaretach (Siedem Kotów,
Dudek). Do jej najwybitniejszych osi¹gniêæ teatralnych nale¿¹ role komediowe, m.in. Dulska (Moralnoæ Pani Duhkiej G. Zapolskiej), Aurelia (Wariatka z
Chaillot ]. Giraudoux), Hermenegilda
Kociubiñska (Doro¿ka Hermenegildy wg
K.I. Ga³czyñskiego). Stworzy³a tak¿e szereg
ról telewizyjnych m.in. w serialu Wojna domowa oraz w Kabarecie Starszych
Panów. Do historii przesz³a wykreowana przez ni¹ postaæ kobiety pracuj¹cej z serialu Czterdziestolatek.
Irena Kwiatkowska to tak¿e
wykonawczyni wielu monologów i skeczy (np. rola Ciotki w tekstach Marii
Czubaszek), czêsto pisanych specjalnie
dla niej.

Marii, Niny
Ignacego, Ireneusza, Karola, Krystiana,
Maryna, Waleriana, Wiktora, Wolimierza
16 grudnia
Adelajdy, Albiny, Alicji, Aliny, Zdzis³awy
Albina, Androna, Euzebiusza, Sebastiana, Zdzis³awa
17 grudnia
Aleny, Jolanty, Oli, Olimpii
Floriana, Leona, £azarza, £ukasza, Macieja, Modesta, ¯eros³awa
18 grudnia
Deotymy, Gracjany, Larysy, Laurencji,
Laury
Bogus³awa, Daniela, Gracjana, Rufusa,
Wiktora, Wilibalda

Przys³owia
i powiedzenia

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

%
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Akademickie
Mistrzostwa
Polski

W Poznaniu odby³y siê tegoroczne
Akademickie Mistrzostwa Polski seniorów.
Br¹zowy medal dla Olecka wywalczy³
Adam Czartoliñski, student Politechniki
Wroc³awskiej. Walkê o wy¿sz¹ lokatê
uniemo¿liwi³a mu kontuzja stopy odniesiona w walkach eliminacyjnych. Adam
do swojej pokanej kolekcji do³o¿y³ kolejny kr¹¿ek
Z³oty medal na tych zawodach zdoby³ do niedawna zawodnik Czarnych
Olecko Micha³ Górski, obecnie bêd¹cy
na wypo¿yczeniu W AZS AWF Warszawa, cz³onek kadry Narodowej Polski.
Tydzieñ póniej Micha³ znowu zwyciê¿y³ w najwiêkszej imprezie Polski w Taekwondo Warsaw Cup, na której startowa³o ok. 1000 zawodników z ca³ej
Europy.

Z ostatniej chwili
- Taekwondo

* Micha³ Górski br¹zowym medalist¹
zawodów w Niemczech Park Pokal.
* IV edycja Otwartych Mistrzostw Olecka
dzieci w Taekwondo Olimpijskim i sukces
zawodników z LUKS HIDORI.
Szczegó³y za tydzieñ

Taekwondo Olimpijskie
VI Turniej Taekwondo dzieci  Kêtrzyn 2006

Kêtrzyñski Klub Taekwondo Tygrys by³ gospodarzem zawodów dzieci
13 lat i m³odsi w Taekwondo Olimpijskim. Dzieci rywalizowa³y w dwóch grupach: do lat 11 w technikach specjalnych i poomse oraz 12-13 lat w poomse
i walkach. Olecko reprezentowali zawodnicy LUKS Hidori Olecko przy Zespole Szkó³ na Siejniku. Skromny trzyosobowy sk³ad sprawi³ wielk¹ niespodziankê.
Z³oty medal w kategorii kyorugi do
68 kg zdoby³a Dominika Olszewska. By³
to jej debiut na zawodach i od razu taki

wielki sukces.
Srebro w kyorugi w kat. do 55 kg
zdoby³ Patryk Fajfer. W tej samej kategorii br¹zowy medal zdoby³ Karol Leniewski.
Jestem bardzo zadowolona z wystêpu moich podopiecznych - mówi trenerka klubowa Dorota Miszczak. Dla nich
by³ to debiut w konkurencji walki. Do
tej pory walki mogli toczyæ zawodnicy
powy¿ej 14 roku ¿ycia, w tej chwili bêd¹
mogli walczyæ ju¿ 11-latkowie. Przysz³y
rok bêdzie obfitowa³ w wiele zmian w
przepisach.

Wyniki Oleckiej Ligi Pi³ki No¿nej Halowej z dnia 10 grudnia b.r.:
Karol Ska³ka 3.
Terminarz na 17.12.2006. (od godz. 11.00) hala LO w Olecku:
·11.00 TSV Victory - FC Gi¿e
·11.30 GALAKTIKOS - Bu³a i Spó³a.
·12.00 GALAKTIKOS - FC Gi¿e
·12.30 TSV Victory - Bu³a i Spó³a.
·13.00 Belfers - EKIPA
·13.30 Bu³a i Spó³a - EKIPA
·14.00 TSV Victory  Belfers.
·14.30 Belfers - Drink TEAM
ben

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V785445

·Dynamo TEAM  BIANCONERI 1: 15 (1:8), bramki: Robert Kozubowski  Wojtek Koz³owski 5, Wojtek Sakowski 3,
Piotr Klimaszewski 3, Karol Koz³owski 2 i £ukasz Ja³owski 2.
·FC Gi¿e - Bu³a i Spó³a 3:6 (2:3); bramki: Radek Houbowicz 2
i Andrzej Gociewski  Rafa³ Rant 3, Piotr Fiedorowicz i
Marcin Wiszniewski 2.
·Dynamo TEAM  EKIPA 0:11 (0:4); bramki: Marcin Jegliñski
3, Mariusz Jegliñski 2, Robert Jegliñski, Adam Pu³ecki 2,
Przemys³aw Pretko i Pawe³ Wasilewski 2.
·BIANCONERI - FC Gi¿e 11:4 (4:2); bramki: Karol Koz³owski
3, Wojtek Koz³owski 3, Piotr Klimaszewski 2, Wojtek Sakowski 2 i £ukasz Ja³owski  Radek Houbowicz 2, Pawe³
Suchocki i Andrzej Gociewski.
·Dynamo TEAM - Bu³a i Spó³a 3:10 (0:6); bramki: Robert
Kozubowski 3  Rafa³ Rant 2, Tomasz Parfieniuk, Marcin
Wiszniewsk 3 i Piotr Klimko 4.
·BIANCONERI  EKIPA 2:3 (1:1); bramki: £ukasz Ja³owski i
Wojtek Koz³owski  Robert Jegliñski, Mariusz Jegliñski i
Marcin Jegliñski.
·Dynamo TEAM - FC Gi¿e 6:3 (4:1); bramki: Rafa³ Krupa 2,
Robert Kozubowski 2, Micha³ Topolski i Karol Bierdzio 
Andrzej Gociewski i Kamil Jawiñski.
·Joga BANDITO - Liderzy Hamasu 8:9 (2:6); bramki: Micha³
M³ynarczyk 3, B³a¿ej Tusznio 3 i Artur Æwikowski 2  Marcin Pietraszewski 3, Adam Konopko, Szymon Karkusz 2 i

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

&

Tygodnik Olecki nr 50 (468)

K¹cik szachowy (17)

TURNIEJE SZACHOWE
Oleccy szachici
zdecydowanie najlepsi!!

W grupie ch³opców do lat 9 zwyciê¿y³ Kamil Gryglas zdobywaj¹c równie¿ 6 punktów.
Natomiast w grupiedziewcz¹t do lat
17 pierwsze miejsce zajê³a Marta Gryglas uzyskuj¹c 7,5 pkt. Tu¿ za Mart¹ uplasowa³a siê Joanna Brynda (5 pkt.).

Dnia 2 grudnia b.r. w Wydminach odby³ siê V Szachowy Turniej
Juniorów o Puchar Wójta Gminy Wydminy. Wziê³o w nim udzia³ 22
szachistów, wród których znaleli siê równie¿ reprezentanci MLKS
Czarni Olecko.
Wszyscy nasi zawodnicy pomylnie rozegrali turniej, zajmuj¹c czo³owe
miejsca w swoich grupach wiekowych. Wród ch³opców do lat 17
pierwsze miejsce zaj¹³ Micha³ Brynda zdobywaj¹c 6 punktów.

Micha³ Brynda
W grupie dziewcz¹t do lat 13 Joanna Grzyb zajê³a drugie miejsce z dorobkiem 5 punktów.
Zwyciêzcy w poszczególnych grupach wiekowych otrzymali puchary i
medale oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim oczywicie serdecznie gratulujemy!!
Od lewej: Joanna Grzyb, Kamil Gryglas, Marta Gryglas

Marta & Czes³aw Spisak

Trener oleckich szachistów
najlepszy wród studentów Szkó³ Wy¿szych
pó³nocno-wschodniej Polski!!
W dniach 8-10 grudnia b.r. we Wroc³awiu odby³y siê kolejne, ju¿ XXIV Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych. Jak co
roku wystartowa³o wielu studentów, którzy
zmierzyli siê miêdzy innymi w Mistrzostwach Indywidualnych, które rozpoczê³y
tegoroczn¹ imprezê. W kategorii indywidualnej mê¿czyzn wziê³o udzia³ 174 szachistów.
W tym roku pozytywnie zaskoczy³
wysoki poziom zawodów, w których wystartowa³o dwóch arcymistrzów, 16 mistrzów miêdzynarodowych i czterech mistrzów Federacji Szachowej FIDE. Wród
tych zawodników znalaz³ siê równie¿ trener

oleckich szachistów  Czes³aw Spisak.
Po ciê¿kich dwudniowych bojach uplasowa³ siê ostatecznie na 22. miejscu zdobywaj¹c 6. punktów i tym samym okaza³
siê najlepszym szachist¹ wród studentów uczelni wy¿szych pó³nocno-wschodniej Polski!!
W turnieju wystartowali równie¿ dawni
zawodnicy naszego klubu: Rafa³ Kamierczak (39. miejsce), Dariusz Klimaszewski (50. miejsce), Marcin Kamierczak (102. miejsce) oraz Katarzyna Cielukowska w Indywidualnych Mistrzostwach Kobiet (28. miejsce na 65. zawodniczek).

Czes³aw Spisak

'
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Pó³nocna Liga Regionalna
Po raz kolejny wystartowa³a równie¿
i w tym roku Pó³nocna Liga Regionalna
Tenisa Sto³owego. Pierwszy komunikat,
jaki zosta³ og³oszony podczas otwarcia
tegorocznej Ligi brzmia³
Z g³êbokim ¿alem po¿egnalimy
Wielkiego Sportowca i Wspania³ego
Dzia³acza Pana Franciszka Pietro³aja
- Organizatora Naszej Ligi. Czêæ naszych kolegów osobicie uczestniczy³a
w uroczystoci pogrzebowej. Proponujê w pierwszych meczach uczciæ minut¹
ciszy pamiêæ zmar³ego.
Do rozgrywek zg³osi³o siê 8 dru¿yn.
Serdecznie witamy w naszym gronie now¹
dru¿ynê dziewcz¹t z Klubu ABC - UKS
7 z Gi¿ycka. Pozosta³e dru¿yny to starzy Znajomi a mianowicie: ABC GI¯YCKO, ARION OLECKO, GEODEZJA
OLECKO, LKS POGOÑ BANIE MAZURSKIE, SPÓJNIA OLECKO i dwie dru¿yny UKS VIKTORIA WIÊCKI - I i II.
Wszystkim uczestnikom ¿yczymy sukcesów.
Organizator

Sk³ad dru¿yn  uczestników rozgrywek Pó³nocnej Ligi Regionalnej:
ABC-UKS 7 Gi¿ycko: Patrycja Wasilewska, Katarzyna £osiewicz, Monika
Romejko, Magdalena Suchocka, Joanna
Sowula, Natalia Miecielica, Aleksandra
Trochim, Marta Lis, Emilia Domys³awaska, Maria Ko³odziejczyk, Natalia S³owikowska.
ABC Gi¿ycko: Jacek Frejer, Rados³aw Frejer, Stanis³aw G¹sior, Janusz Jurczyk, Leszek Król, Marian Manikiewicz,
Bogus³aw Szczepanik, Miros³aw Winiewski, S³awomir Zieliñski.
Arion Olecko: Kazimierz Jaworowski, Piotr Nikowski, Adrian Puchalski, Arkadiusz Puchalski, Antoni Puchalski, Tomasz Skrocki.
Geodezja Olecko: Czes³aw Krasowski, Aleksander Charmuszko, Andrzej
Morawski, Józef Polakowski, Miros³aw
Ostrowski, Jerzy Openchowski, Mariusz
Niewiarowski, Jan Nawrot, Adam Trochim.
LKS Pogoñ Banie Mazurskie: Mi-

Siatkówka

Szachy

Tenis ziemny
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Olecku oraz SKS Korab przy ZST
Olecko zapraszaj¹ na
OTWARTY TURNIEJ
TENISA ZIEMNEGO
o Puchar Dyrektora ZST w Olecku
Turniej odbêdzie siê w dniu 17.12.2006r.
(niedziela), pocz¹tek o godz. 10.00 w hali
sportowej ZST.
Wpisowe wynosi 10 z³.
Obowi¹zuje obuwie sportowe na bia³ej
podeszwie.

I Otwarte Mistrzostwa
Szachowe Rodzin
- Olecko2006
W sobotê, 16 grudnia odbêd¹ siê
I Otwarte Mistrzostwa Szachowe Rodzin!!
To nowy turniej, który od tego roku zagoci na sta³e w harmonogramie szachowych rozgrywek. Mamy nadziejê, ¿e stanie
siê piêkn¹ tradycj¹ oleckich szachów i z
roku na rok bêdzie przybywa³o zawodników i mi³oników tej imprezy.
Turniej odbêdzie siê w Gimnazjum
nr 2 przy ulicy S³owiañskiej 1, w sali 27
(wejcie od boiska)
i zaliczany bêdzie do
szachów aktywnych. Zostanie rozegrany systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund w
dwóch kategoriach:
 A  Szachy Rodzinne (w zale¿noci od liczby chêt-

Po czterech rundach rozgrywek tabela wygl¹da nastêpuj¹co:
1. ABC Gi¿ycko
8 32:12
2. Geodezja Olecko
7 31:15
3. LKS Pogoñ Banie Maz.
5 26:19
4. Spójnia Olecko
4 26:23
5. UKS Victoria Wiêcki I
4 21:18
6. Arion Olecko
2 13:25
7. UKS Victoria Wiêcki II
2 11:28
8. ABC UKS 7 Gi¿ycko
0 12:32
nych rodzin w tej klasyfikacji bêd¹ siê
liczy³y punkty zdobyte przez wszystkich cz³onków danej rodziny lub przez
2 osoby reprezentuj¹ce dan¹ rodzinê:
rodziców, dzieci, dziadków, rodzeñstwo,
teciów... ka¿de pokrewieñstwo dozwolone);
 B  Otwarty Turniej Indywidualny.
Serdecznie zapraszamy dzieci, m³odzie¿,
doros³ych  wszystkich, którzy potrafi¹
graæ w szachy. Zachêcamy do udzia³u
weteranów szachowych i niezast¹pionych Dziadków, którzy przekazuj¹ swoim wnukom tajniki tej królewskiej gry.
Turniej rodzin, to w koñcu turniej pokoleñ tocz¹cych ramiê w ramiê szachowe
boje...
Marta & Czes³aw Spisak

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

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Olecku oraz UKS Trójka przy SP3
Olecko zapraszaj¹ na
OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
o Puchar Dyrektora SP3 Olecko
Turniej odbêdzie siê w dniu 16.12.2006r.
(sobota), pocz¹tek o godz. 15.00 w hali
sportowej SP3.
Wpisowe wynosi 20 z³ od dru¿yny.
Dru¿yna sk³ada siê z 6 osób + rezerwa.
Obowi¹zuje obuwie sportowe na bia³ej
podeszwie.

ros³aw Serkis, Marcin Tepy³o, Rados³aw
Ozimek, Rafa³ Walczak, Marzena Kwit,
Bartosz Górko, Dariusz Rokosz, Edyta
Maksymiec, Patrycja Bazdy³o, Sebastian
Aftyka, Pawe³ Szumlañski, Mariusz Oka.
Spójnia Olecko: Marek Kondracki,
Robert Fadziejko, Piotr Sieczkowski,
Tadeusz Pietro³aj, Micha³ Chrzanowski,
Andrzej Chrzanowski, Daniel Trochim,
Micha³ Lotkowski.
UKS Viktoria Wiêcki I i II: Marcin
Zió³kowski, Przemys³aw Oryñczak, Mateusz Wasilewski, Bogdan Rabij, Piotr
Lewko, Pawe³ Krynicki, Joanna Lewko,
Katarzyna Nisztuk, Andrzej Szmonajtis,
Natalia Rabij, Kamil Kowalik, Zbigniew
Januszewski.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 234

Oby ¿y³ w ciekawych czasach 
tak mówi¹ ludzie, którym ¿ycie wydaje
siê nudne. Mimo up³ywaj¹cych dni, tygodni, miesiêcy i lat muszê przyznaæ,
¿e powiedzenie to zaczyna przypominaæ przekleñstwo. Jeli kto zastanawia siê kiedy te czasy nadejd¹, to obawiam siê, ¿e ju¿ s¹. Dosiêg³a nas kl¹twa tego powiedzenia. I ju¿ nie nale¿y
siê dziwiæ, ¿e wydawanych jest tyle gazet,
jest tyle rozg³oni radiowych, a i nadajników i stacji telewizyjnych ju¿ nie
warto liczyæ. Nawet fachowcy stracili
rachubê. Dosz³o nawet do tego, ¿e s¹
stacje telewizyjne i radiowe nadaj¹ce
nowe wiadomoci przez 24 godziny na
dobê. Gdyby wstawali o godzinê wczeniej  to by³oby nawet 25 godzin!
Jestemy zalewani potokiem informacji. Bardzo wa¿nych i ciekawych informacji. Nie niepokoi to Pañstwa? Mnie
ju¿ trochê zaczyna to zastanawiaæ. Bo
jak na przyk³ad nie ¿yjemy w ciekawych
czasach, to jak to bêdzie wygl¹da³o,
gdy one przyjd¹. Czy liczycie Pañstwo
ile razy zosta³o tylko w tym roku u¿yte
s³owo: afera? A przekrêt, skandal? Nie?
I bardzo dobrze. Jeli zaj¹æ siê wyliczaniem takich stosowanych jako klucze w wypowiedziach polityków i nie
tylko, wtedy ju¿ na nic by nie starczy³o czasu. Jeli kto powie, ze rz¹d le
rz¹dzi  to jaka jest tego przyczyna?
¯e le rz¹dzi? Kto kiedy s³ysza³ o
rz¹dzie dobrym? Dobry jest taki, który
ma powstaæ, bo jak ju¿ jest, to od razu
leci w dó³. Taka zasada. Nie zauwa¿y³em ¿eby akurat dzia³o siê odwrotnie i
rz¹dy w miarê up³ywu czasu co zyskiwa³y na popularnoci. Mogê siê myliæ.
A co nas ostatnio porusza i fascynuje? Ano... Afery z koalicjantami. Najpierw jeden z koalicjantów zosta³ oskar¿ony o powi¹zania z faszyzmem. No,
jeli Dmowski by³ faszyst¹, jak stwierdza³o wielu powa¿nych ludzi  to
znaczy, ¿e nasz kraj powsta³ m.in. dziêki
faszyzmowi! Rozumowanie jest proste
i krótkie. Dmowski obok Pi³sudskiego
i kilku innych skrajnych w swoich pogl¹dach i wizjach naszego kraju przyczyni³o siê do powstania Polski po 1918
roku. Dziêki faszycie Dmowskiemu
mielimy doæ pozytywny wynik konferencji w Wersalu... Co dziwniejsze,
tam gdzie postaæ Dmowskiego, pasuje
TO JEST ON MÊ¯EM STANU. A jak
pasuje inaczej to jest narodowcem i
antysemit¹. Ciekawe jest nazywanie
antysemit¹ kogo, kto wyra¿a szacu-

nek w stosunku do innej nacji i stawia
j¹ jako wzór organizacji i przetrwania
narodowego. Polecam lekturê Dzienników Dmowskiego od pewnego czasu
dostêpnych bezp³atnie na Internecie. Jeli
jest mowa o walce z narodem ¿ydowskim to tylko: nauk¹, prac¹, jednoci¹,
wspó³dzia³aniem identycznym, jak reprezentuje to strona przeciwna. Odnoszenie s³ów Dmowskiego do takich postaci jak Hitler czy Musolinii jest manipulacj¹. Ma³o kto wie, ¿e to w³anie ludzie z krêgu narodowociowego maj¹
najwiêksze zas³ugi w pomocy skierowanej
ku ludziom narodowoci ¿ydowskiej! To
polscy narodowcy mog¹ poszczyciæ siê
du¿¹ iloci¹ wyró¿nieñ Sprawiedliwy
wród narodów wiata za ocalenie ¿ycia ¿ydowskim wspó³obywatelom. I dzi
powa¿ne osoby kieruj¹ oszczerstwa i
oskar¿enia o faszyzacjê w kierunku do
osób uwa¿aj¹cych siê do spadkobierców myli Dmowskiego? Wykorzystuje
siê skrajne przypadki m³odzieñczej g³upoty, pokierowanej nik³¹ wiedz¹ i brakiem wyobrani jako dowody. Zadam
pytanie: czy nie zdarzy³o siê Pañstwu
choæ raz w ¿yciu wykonaæ, czy to dla
miechu i zabawy lub bez wiêkszego celu,
gestu znanego z filmów wojennych, zdjêæ
czy narysowaæ swastyki? Znajdzie siê
kto taki?
Druga afera: seks w Samoobornie.
Nie lubiê tej partii, nie lubiê Leppera i
innych jej cz³onków. Cieszê siê, ¿e przyg³upawe wypowiedzi pani Beger s¹ ograniczane w mediach do minimum. Ale
sztuczne rozdmuchiwanie afery rozporkowej a la Samoobrona, przekona³o mnie,

¿e co z pewnymi mediami jest nie tak.
Nie wiem o jakie pieni¹dze tu chodzi.
Ale bez pieniêdzy pewni ludzie nie pójd¹
na ¿adne uk³ady, by daæ siê tak pod³o¿yæ. W zesz³ym roku swego rodzaju
koniem trojañskim mia³a byæ pani Jarucka. Manewr z ni¹ siê uda³. Wa¿ny
polityk zrezygnowa³ z kandydowania na
prezydenta RP. Moim zdaniem ba³ siê,
ale nie Jaruckiej, tylko tego, ¿e w poszukiwaniu jego b³êdów mog¹ ONI pójæ
jeszcze dalej i wtedy na pewno co znajd¹. Pozosta³o udawaæ honor. Dzi pani
K. opowiedzia³a wszem i wobec z kim
spa³a i z kim ma dziecko. Za jakie pieni¹dze i jakie korzyci cz³owiek da siê
przekonaæ, ¿e warto w aferê wmanewrowaæ w³asne dziecko? Wiarygodnoæ
tej kobiety zosta³a podwa¿ona wg niej
pewnymi wynikami testów DNA... Co
teraz? Kolej na Leppera, Filipka, Beger
czy Hojarsk¹? Nie lubiê tych ludzi, ale
to alibi i dowody zaczynaj¹ wiadczyæ o jakiej grze. Muszê przyznaæ, ¿e
im wiêcej czytam informacji na ten temat, to przera¿aj¹cy jest cynizm urzeczywistniania wydarzeñ propagowany
przez dziennikarzy pewnej gazety i sam¹
zainteresowan¹... Zastanawia mnie,
sk¹d poszkodowan¹ i biedn¹ kobietê staæ
na dobrego i doæ drogiego prawnika?
To dziwne, ¿e w takich przypadkach tak
szybko zjawiaj¹ siê osoby o dobrej woli
i chêciach pomocy.
I jak tu nie pisaæ o przekleñstwie o
ciekawych czasach... Przecie¿ ja bêdê
musia³ ¿yæ przynajmniej ze sto lat by o
tym wszystkim wnukom opowiedzieæ.
PAC

