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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

I E£CKIE LATO
ORGANOWE

Do dnia 3 wrzenia 2007r. wyd³u¿ony zostaje termin sk³adania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podrêczników dla dzieci rozpoczynaj¹cych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukê w klasach I-III
szko³y podstawowej oraz wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Wniosek o dofinansowanie wraz z udokumentowanym dochodem rodziny rodzice lub prawni opiekunowie sk³adaj¹ w szkole, do której uczeñ bêdzie uczêszcza³ w roku szkolnym 2007/2008. Pomoc materialna przys³uguje
uczniom pochodz¹cym z rodzin, w których dochód netto na osobê w rodzinie nie przekracza 351 z³.
Szczegó³owe informacje na temat dofinansowania udzielane s¹ w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu Miejskiego w Olecku (pokój nr 4a),
tel. 0-87 520 16 03.

I Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku
8-9 wrzenia 2007
Program Festiwalu zamieszczamy na stronie 5.

Sesje Rady Miejskiej i Rady Powiatu
30 sierpnia 2007 roku (czwartek) o
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Olecku odbêdzie siê sesja
Rady Miejskiej. Porz¹dek sesji zamieszczamy na s. 4. Natomiast o godz. 1400

w sali konferencyjnej (pokój nr 4)
Starostwa Powiatowego w Olecku,
przy ul. Kolejowej 32 odbêdzie siê
sesja Rady Powiatu. Porz¹dek sesji zamieszczamy na s. 3.

CENTRUM HANDLOWE
(K116)

Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92

Szko³a

 hip-hip, hurra!

 przy wiêkszych zakupach  5% rabatu
 przy zakupie plecaka  upominek
SUPER CENY!!!
 SPRAWD NAS

CENTRUM

MARKET BUDOWLANY

HANDLOWE

M.Pietraszewski



Aleje

Lipowe

1B

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
FIRMA, KTÓRA DOKONA ZAKUPÓW
NA NAJWY¯SZ¥ KWOTÊ W MIESI¥CU WRZENIU
OTRZYMA WARTOCIOWY UPOMINEK.
Przyjd i zobacz, warto nas odwiedziæ.
Tel. (87) 520 44 46

(V49703)

MAJSTER

Cena 1,40 z³

28 sierpnia 2007 r.

Uwaga rodzice

Nr 34
(503)

Nie wszyscy wiedz¹ jak wspania³y instrument znajduje siê z Kociele Najwiêtszego Serca
Jezusa w E³ku.
Zabytkowe organy pneumatyczne zbudowa³a
s³ynna firma P. Furtwanger & Hammer z Hannoveru. Maj¹ a¿ 30 g³osów. Dziêki temu pod
rêk¹ mistrza rozbrzmiewaj¹ jak orkiestra. Zdolne
s¹ bowiem imitowaæ barwy m.in. wiolonczeli, tr¹bki,
puzonu, fletu, czy klarnetu. Dodatkowe mo¿liwoci mieszania wzajemnego owych g³osów pozwalaj¹ na niemal nieograniczone tworzenie nowych brzmieñ. Dziêki temu na organy tworzyli
najwiêksi kompozytorzy.
Ks. Proboszcz Andrzej Oleksy postanowi³
podzieliæ siê instrumentem ze wszystkimi mi³onikami muzyki, ESK zajê³o siê stron¹ organizacyjn¹ przedsiêwziêcia. Podobne festiwale organizowane s¹ w Le¿ajsku, Fromborku, Gi¿ycku
czy wiêtej Lipce.
PROGRAM
29.08. roda, godz. 18.30
 RAFA£ SULIMA (ORGANY)  E£K
5.09., roda, godz. 18.30
 OLA MACELUCH (ORGANY)  LWÓW
 IGOR MACELUCH (FLETNIA PANA)
Wszystkie koncerty odbywaj¹ siê w Kociele
Najwiêtszego Serca Jezusa.
WSTÊP WOLNY

Ziemia
poetów

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Wojna to tylko kwiat
To tylko straszliwy kwiat
Roliny, która jest ¯yciem;
To tylko wybuch i kolor
Ciernistych, codziennych pn¹czy,
Krzewi¹cy siê dziko i bitnie;
To tylko okropny kwiat
Tego, co jest 
P³omienny, a¿ w oczy kole,
Oczy nasze, p³acz¹ce obficie!
Kwitn¹c musi, a¿ nie przekwitnie
Na upiornej trac¹c czerwieni,
A¿ siê w strzêpy z¿ó³k³ych gazet nie przemieni,
A¿ parady swej nie zakoñczy...

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

 30 lipca o 14.22 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ z domu mieszkalnego w Orzechówku gniazdo szerszeni.
 30 lipca o 15.02 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ z domu mieszkalnego w Bialskich Polach gniazdo szerszeni.
 31 lipca o 10.00 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y z jezdni w Kukowie skutki kolizji
drogowej.
 1 sierpnia o 9.49 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ naderwan¹ rynnê na budynku przy ul. Zamkowej.
 1 sierpnia o 10.53 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad budynku w Siejniku
pochylone nañ drzewo.
 1 sierpnia o 15.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu mieszkalnego w
Babkach Oleckich gniazdo szerszeni.
 2 sierpnia o 8.33 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 2 sierpnia o 16.19 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu mieszkalnego w
Markowskich gniazdo szerszeni.
 3 sierpnia o 8.06 jeden zastêp JRG PSP
wypompowywa³ wodê z zalanej piwnicy szko³y przy ul. Kolejowej.
 3 sierpnia jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ szerszenie z domu mieszkalnego
w wiêtajnie.

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

 4 sierpnia o 8.25 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ w okolicach Lakiel b³oto naniesione na drogê przez
maszyny rolnicze.
 4 sierpnia o 9.10 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 4 sierpnia o 17.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z domu przy
ul. 1 Maja, gdzie na ogniu pozostawiono garnek.
 5 sierpnia o 19.09 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ spod wiaduktu porzucone na jezdni kostki s³omy.
 5 sierpnia
o 19.40 jeden zastêp JRG PSP gasi³ przy
ul. Kolejowej po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski
 6 sierpnia o 18.48 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
przy ul. Kociuszki.
 6 sierpnia o 20.58 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. W¹skiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Andrzej Schneider

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Tel. (087) 520 01 20

STACJA PALIW  Rarytas

****************

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar

UWAGA

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V51801)

AUTOMYJNIA od 730 do 1800
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom

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

Informujemy
Klientów,
¿e przy zakupie
towaru o wartoci od 300 z³ do
nabycia artyku³y
ju¿ od 5 z³otych,
np. lampy nocne, biurowe itp.

(V40708)

(V37510)

Wypadek

12 sierpnia oko³o 16.00 na drodze z
Kijewa do Babek G¹seckich dosz³o do
gronego wypadku drogowego. Kieruj¹cy baz prawa jazdy Fiatem 126p dwudziestojednoletni Arkadiusz Z. na ³uku
drogi wypad³ z trasy i uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
W wyniku wypadku kierowca znalaz³
siê z ogólnymi pot³uczeniami w szpitalu
w Olecku, a jego dwudziestoletnia pasa¿erka Natalia Z. z urazem krêgos³upa zosta³a przewieziona do szpitala w E³ku.

SKUP
JAB£EK
(stara Melioracja,
przy skupie skupie z³omu),

tel. 0-501-611-961

Nieustaj¹cy konkurs

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

 11 wrzenia policja zatrzyma³a oko³o
22.30 jedz¹cego szos¹ wiêtajno szesnastoletniego Kamila R. M³odociany
rowerzysta mia³ we krwi 1,2 promila
alkoholu. Odpowie on przed s¹dem dla
nieletnich.

ul. E³cka 2

Wojska Polskiego 18

ul. E³cka 4

Pijani kierowcy

(K47205)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

(V44106)

Tygodnik Olecki nr 33 (502)

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:

 Marian Budniewicz
 Lidia Chmielewska
 Aneta Lubiñska
 Ryszard Marciniak
 Anna Warakomska
 Maciej Zaremba

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15

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

Sesja Rady Powiatu

OLECKI TERMINARZ

Zapraszam na IX Sesjê Rady Powiatu w Olecku w dniu 30 sierpnia 2007 roku
(czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego
w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
wego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych,
d. w sprawie okrelenia zasad udzielenia i rozmiaru zni¿ek oraz zwolnienia
od obowi¹zku realizacji zajêæ nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w publicznych placówkach owiatowych podleg³ych powiatowi oleckiemu,
e. w sprawie wyra¿enia zgody na wspó³dzia³anie z powiatami subregionu e³ckiego w celu rozwoju regionalnego,
f. w sprawie zmian bud¿etu powiatu
na rok 2007,
g. w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
15. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
16. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
17. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
18. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

Zmiana
na stanowisku
Skarbnika Gminy

Cecylia Domel pe³ni¹ca od 1994r.
funkcjê Skarbnika Gminy odchodzi na emeryturê. Zgodnie z prawem na najbli¿szej
sesji ( 30 sierpnia br.) radni podejm¹
uchwa³ê o jej odwo³aniu.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 28.08.-2.09.2007r.,
pl. Wolnoci 7B
 03-09.09.2007r.,
ul. Zielona 37

Nowy sklep
z odzie¿¹
zachodni¹
zaprasza
Co wtorek nowy towar!
ul. Armii Krajowej 24

ELF

(L12805)

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. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski i owiadczenia radnych.
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
8. Informacja z wykonanych zadañ z zakresu geodezji, kartografii i katastru.
9. Podsumowanie I pó³rocza 2007r. w
zakresie zbycia mienia powiatu.
10. Sprawozdanie z realizacji bud¿etu
powiatu za I pó³rocze 2007r., sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji oraz Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Jakach za I pó³rocze 2007r.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z
realizacji planu kontroli za I pó³rocze
2007r.
12. Funkcjonowanie ochrony zdrowia w
powiecie, w tym wykonanie kontraktów za I pó³rocze 2007r. Dzia³alnoæ
spó³ki Olmedica i Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki
D³ugoterminowej w Jakach za I pó³rocze 2007r.
13. Przygotowanie placówek owiatowych
do rozpoczêcia roku szkolnego 2007/2008.
14. Podjêcie uchwa³:
a. w sprawie przyjêcia stanowiska dotycz¹cego aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia,
b. w sprawie zatwierdzenia zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Rady
Spo³ecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zak³adów Opieki
D³ugoterminowej w Jakach k/Olecka,
c. w sprawie okrelenia zadañ, na które przeznacza siê rodki Pañstwo-

!
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(V45305)

Wystawy sta³e
8.00  15.00  wystawa malarstwa Alicji
Sojki  Galeria Prawdziwej Sztuki im.
A. Legusa, plac Wolnoci 22
 galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)  Wystawa malarstwa - W. £ukasik, grafika - W. B.
Bo³tryk, fotografia - T. Kosiorowski,
rzeba - K. Puchalskiej.
29 sierpnia (roda)
15.00  Czarni Olecko  Jeziorak I³awa,
mecz IV ligi pi³ki no¿nej
30 sierpnia (czwartek)
 Og³oszenie wyników i rozdanie dyplomów w konkursie Mieszkajmy piêkniej
31 sierpnia (pi¹tek)
17.00  Shrek Trzeci  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Shrek Trzeci  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Inex  wystêp zespo³u muzycznego, plac Wolnoci
1 wrzenia (sobota)
11.00  Czarni Olecko  Rona 03 E³k,
mecz pi³ki no¿nej trampkarzy (mecz wyjazdowy)
12.00  Czarni Olecko  Olimpia Mi³ki,
mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych
12.30  Czarni Olecko  P³omieñ E³k, mecz
pi³ki no¿nej m³odzików (wyjazdowy)
16.00  Czarni Olecko  Huragan Mor¹g, mecz IV ligi pi³ki no¿nej (wyjazdowy)
17.00  Shrek Trzeci  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Shrek Trzeci  film, kino ROK
Mazury Garbate
2 wrzenia (niedziela)
10.00  Mistrzostwa Olecka  tylko dla
mieszkañców powiatu oleckiego (tenis ziemny)  korty MOSiR
14.00  Czarni Olecko  Sokó³ Garbno,
mecz pi³ki no¿nej klasy B seniorów
17.00  Shrek Trzeci  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Shrek Trzeci  film, kino ROK

"
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Zapraszam do udzia³u w X Sesji Rady
Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê
w dniu 30 sierpnia 2007 roku (czwartek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji
Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w
okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych
w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) odwo³ania Skarbnika Gminy,
b) powo³ania Skarbnika Gminy,
c) przyst¹pienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Olecko, Gminy Wieliczki i Gminy Kowale
Oleckie,

Wspólna inwestycja
Na najbli¿szej sesji radni bêd¹ g³osowaæ nad uchwa³¹ o przyst¹pieniu do
wspólnej inwestycji miêdzygminnej.
Gminy: Olecko, Wieliczki i Kowale Oleckie
chc¹ wspólnie wybudowaæ kanalizacjê
sanitarn¹.
Projekt zak³ada budowê kanalizacji na
terenie gminy Olecko w miejscowociach:
Sedranki, £êgowo, Babki Oleckie, Skowronki.
Kanalizacja planowana jest do wykonania w miejscowoci Wieliczki i te-

Abolicja dla
cudzoziemców

d) przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Olecko,
e) zmiany uchwa³y nr XXVII/191/04 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 26 padziernika 2004 r. w sprawie zasad nabywania,
zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Olecko oraz
ich wydzier¿awiania lub najmu na okres
d³u¿szy ni¿ trzy lata,
f) okrelenia wysokoci dotacji celowej
Gminie wiêtajno,
g) uchylenia uchwa³y nr XV/96/03 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 28 listopada
2003 r. w sprawie programu pomocy
przedsiêbiorcom prowadz¹cym praktyczn¹
naukê zawodu na terenie Miasta i Gminy Olecko,
h) procedury uchwalania bud¿etu gminy
oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi bud¿etu,
i) zmiany bud¿etu gminy na 2007 rok.
8. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
9. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Uprzejmie informujê, i¿ w zwi¹zku z
wejciem w ¿ycie w dniu 20 lipca br. ustawy z dnia 24.05.2007r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 818), umo¿liwiaj¹cej zalegalizowanie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom przebywaj¹cym na tym terytorium nielegalnie, przez okres 6. miesiêcy, tj. do dnia 20 stycznia 2008r. bêdzie obowi¹zywa³a abolicja.
Szerszych informacji na ten temat bêdzie mo¿na zasiêgn¹æ w dniu 5 wrzenia
br. w godzinach 12.00-13.00 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32,
gdzie bêdzie pe³ni³ dy¿ur pracownik
Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmiñsko-Mazurskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Olsztynie.
Urszula Sawicka
Wydzia³ Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Olecku

renach przyleg³ych do jeziora Olecko Ma³e
za na terenie gminy Kowale Oleckie inwestycja ma obj¹æ Szarejki, Monety, Sto¿ne
i Golubki.
Zgodnie z za³o¿eniami ka¿da z gmin
sfinansuje koszty sporz¹dzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni wraz z kolektorami t³ocznymi
na obszarze swojej gminy.
Objêcie projektem kilku gmin bêdzie
atutem w ubieganiu siê o dofinansowanie inwestycji ze rodków zewnêtrznych.

Opónienia
w wydawaniu
dowodów osobistych

Otrzymalimy informacjê z Warszawy, z Centrum Personalizacji Dokumentów MS W iA o tym, ¿e iloæ otrzymywanych wniosków o wydanie dowodów
osobistych jest na tyle du¿a, ¿e nie bêd¹
dotrzymane miesiêczne terminy oczekiwania na otrzymanie nowego dokumentu to¿samoci.

Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM

Dofinansowanie dla uczniów

Na gminny wniosek Wojewoda Warmiñsko-Mazurski zwiêkszy³ dotacjê celow¹ o 38 999 z³. 21 715 z³ przeznaczone jest na
dofinansowanie zakupu podrêczników dla dzieci rozpoczynaj¹cych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukê w klasach I-III szko³y podstawowej. Na dofinansowanie zakupu
jednolitego stroju uczniowskiego dla szkó³ podstawowych i
gimnazjów za otrzymalimy 17 284 z³.
www.olecko.pl

OLECKO - GUSIEW  13,30
GUSIEW - OLECKO  17,10
REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
Tel.

(L14301)

Sesja Rady Miejskiej

0-504-065-770

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Kolektory

PROMOCJA

s³oneczne,

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V44206)

przydomowe oczyszczalnie cieków

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m 2

(V38409)

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

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

#
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I Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku
8-9 wrzenia 2007
Program

8 wrzenia 2007 r. (sobota  czêæ
1) - aula B, Adres: Plac Zamkowy 5
9:30-10:15  czêæ oficjalna (otwarcie Festiwalu, przedstawienie idei tej formy
popularyzacji wiedzy, wyst¹pienia honorowych patronów, goci, wrêczenie nagród laureatom konkursów, wrêczenie
Statuetek Mazurskiej Niezapominajki)
10:20-10:50  prof. dr hab. Leszek
Rogalski (Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie, Wszechnica Mazurska w Olecku)  Chwila z poezj¹: Impresje egzystencjalne.
Promieniowanie jonizuj¹ce i energetyka j¹drowa  baæ siê czy nie baæ?
 Oto jest pytanie.
11:00-11:45  mgr Ewa Droste (Instytut Problemów J¹drowych, Warszawa):
Promieniowanie jonizuj¹ce wokó³ nas.
11:50-12:35  prof. dr hab. Ludwik
Dobrzyñski (Instytut Problemów J¹drowych, Warszawa): Jak dzia³a reaktor j¹drowy i czy jest bezpieczny?
13:15-14:00  prof. dr hab. Ludwik
Dobrzyñski (Instytut Problemów J¹drowych, Warszawa): Fizyka j¹drowa w
medycynie.
11:00 -15:00 Sala 102  pokazy w³asnoci promieniowania jonizuj¹cego (Ewa
Droste, Robert Wo³kiewicz, Tadeusz
Ostrowski, £ukasz Koszuk,)
10:00-15:00  teren przed budynkiem
Wszechnicy Mazurskiej i w holu budynku
- stoiska i stanowiska przygotowane przez
artystów, rzemielników, rêkodzielników.

Ekologia, kultura, gospodarka
14:15-14:30  mgr Teresa wierubska
(Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego): Przyroda, kultura, gospodarka
na terenie SPK. Park chroni¹cy krajobraz
nr 1 w Polsce.
14:40-15:20  prof. dr hab. Leszek
Woniak (Politechnika Rzeszowska, Katedra Przedsiêbiorczoci, Zarz¹dzania i
Ekoinnowacyjnoci). Ekoinnowacje 
praktyczny wymiar teorii zrównowa¿onego rozwoju.
15:25-16:05  dr Maciej Ambrosiewicz
(prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego) Krajobraz kulturowy pogranicza mazursko-suwalskiego.
W holu budynku rektoratu Wszechnicy Mazurskiej zorganizowana bêdzie
wystawa przybli¿aj¹ca walory przyrody Suwalskiego PK
8 wrzenia 2007 r. (sobota  czêæ 2) 
Adres: Regionalny Orodek Kultury w
Olecku, Plac Wolnoci 22
16:45-18:00  koncert Szkolnej Orkiestry Kameralnej Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Olecku, pod dyrekcj¹
Tomasza Gawroñskiego. Pomiêdzy I i II
czêci¹ koncertu spotkanie z Robertem
Leszczyñskim - Szefem Redakcji Kultura i Styl w Tygodniku Wprost, Ambasadorem Olecka w Warszawie.
18:10-18:30  dyrektor Bogdan Skórkiewicz (Delphia Yachts): Tajemnice sukcesu  Delphia Yachts.
18:40-19:30  Przyroda w obiektywie

Ograniczenie prêdkoci na ul. Letniej

Le¿¹cy policjant, czyli próg zwalniaj¹cy, zosta³ wykonany
na ul. Letniej na wniosek jej mieszkañców.
Do tutejszego urzêdu wp³ywa³y wnioski od mieszkañców ulicy Letniej, którzy skar¿yli siê na niebezpieczeñstwo jakie stwarzali kierowcy je¿d¿¹cy po ulicy z niedopuszczaln¹ na tym odcinku prêdkoci¹. Skoro zakazy nie skutkowa³y to liczymy na to, ¿e
poskutkuje próg zwalniaj¹cy. Lokalni rajdowcy powinni zaprzestaæ swoich popisów.
Alicja Mieszuk - rzecznik prasowy UM

Prace na terenie centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalnego

Do 28 wrzenia br. zbudowany zostanie 142- metrowy odcinek wodoci¹gu na terenie przysz³ego obozowiska z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ w okolicy stadionu miejskiego. To pierwszy etap
prac przewidzianych na terenie centrum sportowo-rekreacyjnokulturalnego w Olecku.
Niebawem skoñczy siê pozwolenie na budowê wydane dla
tego zadania- budowa wodoci¹gu pozwoli przed³u¿yæ je o kolejne dwa lata jak równie¿ aplikowaæ o pozyskanie dofinansowania
ze rodków zewnêtrznych.
www.olecko.pl

dr Paw³a wi¹tkiewicza. Niepowtarzalna
ilustrowana gawêda przyrodnicza, której nie mo¿na przegapiæ!!!
9 wrzenia 2007 (niedziela) Aula
B, Adres: Plac Zamkowy 5
Ekonomia dla ka¿dego
9:00-9:45  dr in¿. Jerzy Obolewicz
(Wszechnica Mazurska w Olecku, prodziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych) Jak
dobrze kupiæ, ¿eby nie straciæ?  poszukiwanie odpowiedzi w marketingu.
Nauka dla zdrowia i urody
10:00-10:45  dr Pawe³ wi¹tkiewicz
(Klinika Ortopedii Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku) Co potrafi mikrochirurg,
czyli cuda ze skalpelem w rêku.
11:00 -12:00  dr Leszek Marek Krzeniak (Gabinet Medycyny Naturalnej w
Warszawie) Zielnik lekarski. Antyoksydanty rolinne w profilaktyce chorób
cywilizacyjnych. Naturalne preparaty
pobudzaj¹ce procesy regeneracji i opóniaj¹ce procesy starzenia siê ludzi.
Festiwalowe rozmaitoci
K³opotliwy przybysz z po³udnia 
Cameraria ohridella
12:15 -13:00  mgr in¿. Andrzej Kolasiñski, mgr in¿. Adam Puciñski, mgr in¿.
Wojciech Korc (Polskie Stowarzyszenie
Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji
i Deratyzacji, Warszawa): Jak pozbyæ siê
motyla, który zagra¿a drzewu symbolizuj¹cemu maturê? Krótka historia szrotówka kasztanowcowiaczka.
Naukowo i smacznie na zakoñczenie
13:15 -14:00  dr Ireneusz Chrz¹cik
(prof. WM w Olecku, prorektor) mgr
Zdzis³aw Grodzki (wyk³adowca WM w
Olecku) Nauka pod pokrywk¹. Gotowanie grochówki z fizykiem i chemikiem i
degustacja tego, co nawarzyli.

Kolejne nowe ³awki na stadionie

Do 2 listopada br. bêd¹ wykonane nowe ¿elbetonowe ³awki
(30 sztuk) na trybunie stadionu miejskiego w Olecku oraz zamontowanych zostanie 210 kolejnych siedzisk z tworzyw sztucznych.
Kibice sportowi bêd¹ mogli w lepszych warunkach dopingowaæ lokaln¹ dru¿ynê pi³karsk¹ do kolejnych zwyciêstw. Po wejciu Czarnych Olecko do IV ligi iloæ fanów na meczach rozgrywanych w ramach rundy jesiennej wzrasta zadziwiaj¹co.
Rozbudowa stadionu pozwoli przed³u¿yæ pozwolenie na
budowê o kolejne dwa lata.
www.olecko.pl

Dofinansowanie nauki
jêzyka angielskiego

Na gminny wniosek Wojewoda Warmiñsko-Mazurski zwiêkszy³ dotacjê celow¹ dla Olecka o 36 550 z³.
19 006 z³ przeznaczy³ na sfinansowanie nauki jêzyka angielskiego od wrzenia do grudnia 2007r. w klasach pierwszych i 17 544 z³ na ten sam cel w klasach drugich szkó³
podstawowych.
Alicja Mieszuk  rzecznik prasowy UM

$
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Dofinansowanie remontu
budynku socjalnego w Zatykach

247 439,90 z³ przyzna³ gminie Olecko Bank Gospodarstwa
Krajowego na remont z czêciow¹ przebudow¹ budynku w Zatykach 29 .
Po po¿arze, który strawi³ gminnych budynek z mieszkami
socjalnymi w Zatykach ubiegalimy siê o wsparcie jego remontu-wniosek do BGK zosta³ z³o¿ony w maju br.
Obecnie trwa procedura przetargowa na wy³onienie wykonawcy na Remont z czêciow¹ przebudow¹ mieszkalnego wielorodzinnego budynku socjalnego ze wietlic¹ wiejsk¹ w Zatykach, Gm. Olecko. Do 10 wrzenia do godz. 10.00 mo¿na sk³adaæ stosowne oferty.
Jedenacie mieszkañ socjalnych i wietlica wiejska maj¹ powstaæ do lipca przysz³ego roku.
www.olecko.pl

Dofinansowanie modernizacji
drogi lepie-Zajdy

Siedemdziesi¹t tysiêcy z³otych pozyska³a Gmina Olecko z
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmiñsko-Mazurskiego na modernizacjê trzystumetrowego odcinka drogi lepie-Zajdy.
Prace trwaj¹ na odcinku przebiegaj¹cym przez teren osiedla
mieszkaniowego w lepiu. Dotychczasowa nawierzchnia z p³yt
betonowych zostanie zamieniona na asfaltow¹.
Koszt ca³kowity w/w modernizacji wynosi prawie 280 000 z³.
Wykonawca prac, Oleckie Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe do 28 wrzenia br. powinien zakoñczyæ inwestycjê.
Alicja Mieszuk  rzecznik prasowy UM

Pieni¹dze na
remont szko³y

384 199 z³ Gmina Olecko otrzyma³a na remont szko³y. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu o tê kwotê zwiêkszy³o dla nas czêæ owiatowej subwencji ogólnej.
Gmina stosowny wniosek z³o¿y³a w kwietniu br. Obecnie
trwaj¹ prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku. Za kwotê 742 742, 98 z³ wykonane bêd¹ m.in. poni¿sze
prace:
- wymiana instalacji elektrycznej w starej czêci szko³y,
- pokrycie pap¹ dachu nowej czêci szko³y (599m2),
- czêciowa wymiana posadzki z parkietu na wyk³adzinê PCV
( 327m2),
- malowanie pomieszczeñ farb¹ emulsyjn¹ ( 6261m2) i olejn¹
(4481m2),
- uk³adanie glazury  410 m 2,
- uk³adanie terakoty  234 m 2,
- uk³adanie paneli pod³ogowych  432 m2,
- wymiana 57 szt. drzwi wewnêtrznych.
Zgodnie z podpisan¹ umow¹ do koñca padziernika 2007r.
wykonawca, Zak³ad Ogólnobudowlany Zdzis³awa Sadowskiego,
ma zakoñczyæ prace. Liczymy na to,¿e uda siê jednak finiszowaæ z remontem do 1 wrzenia br.
Alicja Mieszuk  rzecznik prasowy UM

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO ODDZIA£ REGIONALNY W AUGUSTOWIE

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
w czasie wakacji ZAPRASZA

Do 31.08.2007 r. Biblioteka Pedagogiczna w Olecku bêdzie czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00 -15.00.
W soboty nieczynna.
Zapraszamy serdecznie mieszkañców Olecka, powiatu
oraz goci do odwiedzania naszej placówki tak¿e podczas
wakacji.

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich
(V51701)

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

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 16
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

(V16703)

informuje, ¿e Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego Komunikatem z dnia 09 sierpnia 2007r. og³osi³, ¿e przeciêtne
miesiêczne wynagrodzenie w II kwartale 2007r. wynosi³o
2.644,34 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym od dnia 1 wrzenia 2007r. zasi³ek pogrzebowy przys³uguje w wysokoci 5.288,68 z³. Nowa
wysokoæ zasi³ku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistnia³ych po dniu 31 sierpnia 2007r.
Jednoczenie informujemy, ¿e od dnia 1 wrzenia 2007r.
kwoty przychodu decyduj¹ce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent wynosz¹:
- 30% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 793,40z³,
- 70 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 1.851,10z³,
- 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 3.437,70z³.

%
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Listy do redakcji
Radom, dnia 16.08.2007 r.
TYGODNIK OLECKI
Szanowni Panowie
Redaktor Naczelny Pan Bogus³aw Borawski
Redaktor Pan Andrzej Malinowski
Si³a internetu sprawi³a, ¿e ja, mieszkanka Radomia,
mog³am zajrzeæ na strony Tygodnika Oleckiego. Zaintrygowa³ mnie wywiad z Pani¹ Agnieszk¹ Obrêbowsk¹  znajomo
brzmi¹ce nazwisko  ciotka Halina Obrêbowska, kuzyn Wacek. Uda³o mi siê dotrzeæ do 6. odcinka tego wywiadu, numer
26. Tygodnika nie otwiera siê i przypuszczam, ¿e na jego stronach jest odcinek 7, bowiem na kolejnych 27-32 nie znalaz³am
ju¿ artyku³u W poszukiwaniu korzeni.
W odró¿nieniu do P. Agnieszki ja jestem zwi¹zania wiêzami krwi z rodzin¹ Korwin-Kijuciów. Mój ojciec by³ stryjecznym bratem Haliny  pod takim imieniem zna³am Alinê Obrêbowsk¹, o której wspomina P. Agnieszka.
Jako Korwin-Kijuciówna mam prawo, a niejako obowi¹zek
odnieæ siê do przekazanych przez P. Agnieszkê informacji:
Ad. Odc. 1  nieprawd¹ jest, ¿e najstarsz¹ ¿yj¹c¹ z rodu
Korwin-Kijuciów by³a Alina, poniewa¿ równie¿:
· w 2000 roku w czerwcu zmar³a Antonina Korwin-Kijuæ w
wieku 92 lat,
· w 2005 roku w kwietniu zmar³a Helena w wieku 96 lat
· w 2006 roku w padzierniku zmar³ Jerzy w wieku 95 lat (mój
ojciec)
· w Szczecinie ¿yje jeszcze Anna  rocznik 1914.
Wszystkie te osoby s¹ rodzeñstwem stryjecznym Aliny 
dzieæmi Boles³awa, brata Antoniego (ojca Aliny).
Ad. Odc. 6  pytanie: jak nazywali siê rodzice Pani Tecia
Wac³awa Obrêbowskiego?
Odp. Amelia i Antoni - totalna bzdura, to s¹ dziadkowie
Wac³awa ze strony matki Aliny.
W odpowiedzi na 2 pytanie  akapit o Antonim: mia³ czworo
dzieci i przynajmniej jedn¹ siostrê a dalej czytamy, ¿e w rok
po lubie urodzi³a siê Alina, a nastêpnie dwaj synowie  gdzie
tu logika? Zapewne chodzi³o o 4 braci, a siostry mia³ te¿ 4.
To by³oby na tyle takich uwag na gor¹co, jeli to mo¿liwe
to proszê o udostêpnienie dalszej czêci historii.
£¹czê wyrazy szacunku i pozdrowienia
Anna Modzelewska
z domu Korwin-Kijuæ

Muzyka a rozwój
osobowoci dziecka

Muzyka uznawana jest przez wielu jej badaczy  teoretyków sztuki, muzykologów, filozofów i psychologów  za istotny
czynnik moralnego, spo³ecznego i wiatopogl¹dowego wychowania ludzi. Celem tego wychowania jest wzbogacenie
osobowoci o te wszystkie idea³y, marzenia i wartoci, jakie
ludzkoæ zdeponowa³a w dzie³ach sztuki. W tym sensie sztuka pretenduje do miana najznakomitszego wychowawcy, gdy¿
wychowuje w sposób niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju.
Kszta³cenie muzyczne w sposób zasadniczy wspiera rozwój procesów mylowych, a wiêc uwagi, pamiêci, wyobrani,
sfery emocjonalnej i intelektualnej. Ju¿ sama gra na instrumencie, wymagaj¹ca aktywnoci obu r¹k, uruchamia w sposób mniej wiêcej wyrównany pracê obu pó³kul mózgu stymuluj¹c wiêkszy rozwój funkcji, za które odpowiadaj¹. W rezultacie umuzykalnione dzieci maj¹ lepsz¹ koncentracjê, szybciej
ucz¹ siê nowych rzeczy i lepiej radz¹ sobie w szkole.
Poprzez system edukacji muzycznej dzieci przyzwyczajaj¹
siê do systematycznej pracy; niejednokrotnie s¹ lepiej zorganizowane i bardziej odpowiedzialne, ni¿ ich rówienicy.
Muzyka ma równie¿ dzia³anie terapeutyczne. Ciekawostk¹
jest fakt, i¿ zgodnoæ wysokich czêstotliwoci muzyki klasycznej z rytmem pracy serca wykorzystywana jest miêdzy
innymi w leczeniu nadpobudliwoci psychoruchowej, dysleksji, czy autyzmu.
Rolê kszta³cenia muzycznego trudno przeceniæ. Jej wartoæ tkwi w mo¿liwociach pog³êbiania estetycznej wra¿liwoci na spostrzeganie otaczaj¹cej rzeczywistoci. Kontakt z ni¹
rozwija dyspozycje twórcze, pe³ni funkcjê ideologiczn¹, wyrabia estetyczny i humanistyczny smak, kszta³ci kulturê uczuæ,
zachowañ i obyczajów. W zwierciadle sztuki m³ody artysta
widzi i prze¿ywa wiat inaczej; obcuj¹c z ni¹ przezwyciê¿a
banalnoæ i schematyzm codziennoci, ronie w poczuciu w³asnej
wartoci, ze wiadomoci¹ swego talentu i satysfakcj¹ z posiadania niecodziennej umiejêtnoci gry na instrumencie.
Katarzyna Krajewska-Openchowska

UWAGA
Kino Mazur zaprasza na film animowany
SHREK TRZECI. Projekcje: 31 sierpnia,
godz. 1700 i 1900 oraz 1-2 wrzenia, godz.
1700 i 1900.
OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski

(V46604)

Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
www.olecko.prawojazdy.com.pl

6

sierpnia

tel. 520-23-36

&
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Olecko  Nordkapp  Olecko
Skandynawskie przenikanie

Obiad w teatrze, wokó³ pada deszcz, luterañska wioska, pusta,
³o, mo¿e renifer, przenikaj¹ siê obrazy w pamiêci, rybak ³owi ryby
w rw¹cej rzece, ju¿ w Finlandii, kr¹g polarny o pó³nocy, a w Kerasuando koñczy siê droga, tam Maria, ¿ona pastora, oduczy³a Lapoñczyków z³ych nawyków, jej postaæ na g³ównym o³tarzu, asfaltowa droga przechodzi w piaskow¹, tundra, droga, tundra, droga,
zdaje siê, ¿e rytm podró¿y jest w³anie taki, czasem lekki podskok,
pustka, i nagle znik¹d samotna osoba.
Konsekwencje wyrywkowe, Ewa Koz³owska
Pan Józef Kury³o, mieszkaniec Olecka, przejecha³ samotnie 7400 km rowerem. Podró¿ trwa³a 72 dni. Przejecha³ przez
Litwê, £otwê, Estoniê, Finlandiê, Norwegiê, Szwecjê, Daniê, Niemcy oraz Polskê. Dotar³ do Nordkapp  najdalej wysuniêtego odcinka Starego Kontynentu, z Przyl¹dka Pó³nocy dalej nie da siê
ju¿ dojechaæ po l¹dzie, granicê wyznacza Ocean Arktyczny. Pan Józef Kury³o
ju¿ planuje kolejn¹ wyprawê. Tygodnik
Olecki publikuje zapis przeprowadzonej
rozmowy z podró¿nikiem-rowerzyst¹:
Podró¿ przez Litwê, £otwê i Estoniê
minê³a mi szybko. Z Tallina promem dotar³em do Finlandii. To by³a prawdziwa
uciecha p³yn¹æ promem, nie krêcisz, a
jedziesz!, ale gdy wreszcie dotar³em na
l¹d. Ciê¿ko siê by³o wydostaæ z Helsinek, ale spokojnie, po drogowskazach,
drog¹ nr 140, zostawi³em miasto z ty³u.
A póniej ju¿ tylko niekoñcz¹cy siê las.
Postanowi³em sobie, ¿e musi siê on skoñczyæ za dwa tygodnie, za Krêgiem Polarnym i konsekwentnie jecha³em po 100,
czasem a¿ po 160 kilometrów dziennie.
Jad¹c przez Finlandiê praktycznie nie
spotka³em nikogo, bez t³oku, pogania-

nia i agresji jecha³em sobie drogami przez las. Dzieñ polarny
u³atwia³ mi egzystencjê, obozowa³em na dziko, gdzie popadnie, miejsca tam pod dostatkiem. Pierwsze wiêksze miasto,
do którego dotar³em, to Rovaniemi  znane z siedziby Miko³aja, ale to ca³kiem zwyczajne miasto, ludzie maj¹ swoje
zajêcia. To by³o moje pierwsze przekroczenie Krêgu Polarnego.
Do Nordkapp dotar³em 23 czerwca i
spêdzi³em tam symbolicznie najkrótsz¹
noc w roku. Jako jedyny obozowa³em w
tym miejscu. W chwili, w której tam zawita³em, by³em tak¿e jedynym rowerzyst¹, jednak i tak by³em zdumiony iloci¹
ludzi. Sk¹d tyle ludzi w takim miejscu?!
Zadowolenie z dotarcia miesza³o mi siê
ze zdziwieniem. Tam tak¿e spotka³em jedynych Polaków. Siedzê sobie i nagle
s³yszê O!, patrzcie, facet z rowerem! 
krzyczy kto po polsku z boku. Nawi¹za³em kontakt. Byli zaskoczeni, ¿e dotar³em na Nordkapp a¿ z Olecka, a ja po
prostu jecha³em, a gdy jadê, jestem zadowolony, mimo, ¿e to specjalnie nic nie
daje, bo w kontekcie budowania cywi-

Józef Kury³o
lizacji nie dok³adam ¿adnej myli. Czasem mija³em jakie kamienne kopce, wtedy
myla³em sobie: taka sama historia, wyjania rzeczy zbli¿one i wci¹¿ aktualne
pytania. Ci od kamieni pewnie myleli,
¿e jak je pouk³adaj¹ to wszechwiat bêdzie uporz¹dkowany.
Mia³em tylko jeden cel: jechaæ i dojechaæ. Tak wiêc jak ju¿ wraca³em z Nordkapp, to mimo, ¿e mia³em jeszcze wiele
kilometrów przed sob¹, to ju¿ podró¿
powrotna by³a dla mnie tak¹ turystyk¹. W Norwegii i Szwecji spotka³em na
trasie trochê ludzi, a tak¿e innych rowerzystów. Straci³em trochê wagi w wyniku wysi³ku fizycznego, ale niewiele, jakie piêæ kilogramów. Nie ¿ywi³em siê
jako specjalnie. Przed wyjazdem kupi³em sobie w Polsce jeden napój energetyczny. Mylê sobie, jak bêdzie jaki kryzys, za³amanie formy, to go sobie zaaplikujê,
ale nic siê takiego nie sta³o. Napój przyda³ siê za to pewnej kobiecie, któr¹ spotka³em na trasie. Jadê i patrzê, ¿e jedzie,
i ¿e jako tak ciê¿ko jej, no to zawróci³em, pogrzeba³em w baga¿ach i z dna wyci¹gn¹³em jej ten napój. Pani by³a bardzo oszo³omiona, otworzy³a puszkê, siorbnê³a, powiedzia³a very good! i chyba
jazda dalej lepiej jej posz³a, mo¿e dotar³a na Nordkapp?
Ludzie, których napotyka³em, tak¿e
mnie wspierali. Oprócz ludzi spotyka³em
renifery. Na pocz¹tku to by³a dla mnie
sensacja, a póniej to ju¿ codziennoæ.
Jak widzia³em takiego na swojej drodze
to mówi³em Zejd na bok! i jecha³em
dalej. Piêkne krajobrazy i taka cisza panowa³a czasami, ¿e a¿ strach mnie opa-
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nowywa³, ¿e by³ ju¿ koniec wiata, a ja
nic o tym nie wiem. Czasem zatrzymywa³em siê w takich niby bacówkach, g³usza wszêdzie wokó³, w jednym takim
domku na stole le¿a³ po¿ó³k³y brulion, a
w nim wpisy ludzi, notatki sprzed trzydziestu lat. Taka jest Skandynawia  spokojna i bezpieczna, nic nie zginie.
Czasami krajobraz niezmienny pozo-

stawa³ przez kilka dni, ale dopiero w Danii
zrobi³o siê jako monotonnie i p³asko.
W Niemczech za to ju¿ poczu³em siê prawie jak w domu. W Polsce, w Dwirzynie, pewien w³aciciel sklepu, jak dowiedzia³ siê jak¹ trasê pokona³em, to napakowa³ mi w reklamówki mnóstwo jedzenia, tak, ¿e mia³em co jeæ, z czego siê
ucieszy³em, bo to by³ ju¿ prawie koniec

podró¿y i mój bud¿et ju¿ by³ prawie
wyczerpany. Równie¿ w Polsce tu¿ przed
rowerem przebieg³ mi dzik, pomyla³em
sobie, ¿e w Skandynawii tyle przejecha³em kilometrów i nic, a tu w Polsce dzik
mia³ jaki interes, ¿eby przebiec mi przez
drogê!
Lubiê jedziæ rowerem, fascynuje mnie
podró¿ do Irkucka, mo¿e wiêc to bêdzie
nastêpna wyprawa, albo do Portugalii.
Mam ju¿ za sob¹ wyprawy rowerowe:
do Portugalii (ale niestety nie dotar³em,
w okolicach Bordeaux musia³em zawracaæ), do Hiszpanii  przejecha³em Europê, dotar³em do Katalonii, z niej do Andory i zawróci³em. Dotar³em tak¿e do
Pskowa w Rosji. W sumie mo¿na dojechaæ wszêdzie i ka¿dy ma ró¿ny cel. Pewien Czech pokona³ rowerem 22 tysi¹ce
kilometrów, a jecha³ tylko na lody do
W³adywostoku! Dojecha³, zjad³ i wróci³!
Jak mnie teraz ludzie pytaj¹ czy daleko
jest rowerem do Baka³arzewa to odpowiadam, ¿e daleko to do W³adywostoku!
Rozmowê przeprowadzi³a
Ewa Koz³owska,
uczestniczka wyprawy fotograficznej
do Skandynawii - Lofoty 2006

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA

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

L13803

(V13510)

Zespó³ Szkó³ STO w Olecku
og³asza nabór
na rok szkolny 2007/2008
do nastêpuj¹cych typów szkó³:
• Spo³eczna szko³a Podstawowa STO
• Spo³eczne Gimnazjum STO
• Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO

Klasy poszczególnych oddzia³ów
licz¹ maksymalnie 16 osób.

W przypadku klas pierwszych Szko³y Podstawowej oraz Gimnazjum o przyjêciu decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
CZESNE: Uczniowie, przyjêci w roku szkolnym
2007/2008 do Spo³ecznej Szko³y Podstawowej oraz

Spo³ecznego Gimnazjum STO posiadaj¹cy redni¹ ocen co najmniej 4,5 nie op³acaj¹ czesnego
przez ca³y rok szkolny. W przypadku utrzymania
wysokiej redniej w kolejnych latach nauki  70%
czesnego.
Przyjêcie kandydatów do klasy pierwszej Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku
nastêpuje na podstawie postêpowania kwalifikacyjnego, którego sk³adnikiem jest konkurs wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szko³y
(w Sekretariacie dostêpne s¹ druki podañ), ul.
M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. 0 87 520 24 18.
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (9)
Dominikana i Haiti

Andrzej Malinowski

W karaibskim raju
Wstalimy o godz. 8. Woda pojawia³a siê na raty, co 4-5
godzin. Kiedy chcielimy siê umyæ, jej nie by³o. Poszlimy
obejrzeæ centrum i pobliskie uliczki. Pa³ac Prezydencki, przy
którym stali ¿o³nierze ONZ, pomniki, katedrê. Przy katedrze
podbieg³y do nas dzieci i nie odstêpowa³y na krok. Weszlimy z nimi do kocio³a. Kiedy usiad³em na ³awce, oni te¿,
kiedy wstawa³em, oni te¿. Bra³y mnie za rêce i ogl¹da³y ¿y³y,
g³aska³y po g³owie. Nie mog³y siê nadziwiæ, widz¹c przed sob¹
bia³ego. Nie wiem co rodzi³o siê wtedy w ich g³owach, o czym
myla³y, ale to spotkanie by³o dla nich prze¿yciem. Widzielimy te¿ bardzo wymowny pomnik niewolnika.
Po wyniszczeniu ludnoci indiañskiej sprowadzano do
pracy na plantacjach indygo, kawy i bawe³ny ludnoæ afrykañsk¹. Czarni niewolnicy przywiezieni na Haiti z Afryki Zachodniej nale¿eli do ludów Yoruba, Kongo i Fon. Zauwa¿yæ
te¿ trzeba fakt, i¿ pierwszym krajem, który zaprzesta³ handlu
Afrykañczykami by³o w³anie Haiti. Mia³o to miejsce w 1791
roku. Niestety, dzisiaj te¿ istnieje niewolnictwo w tym kraju,
zw³aszcza dzieci. Tysi¹ce z nich ¿yje w niewoli  zabrane od
swoich rodzin czy oddane przez zdesperowanych, biednych
rodziców do innych rodzin za obietnicê lepszego ¿ycia. Obietnica
ta jednak rzadko jest dotrzymywana. Dzieci s¹ traktowane jak
niewolnicy, bite i poni¿ane, pi¹ na brudnej pod³odze lub betonie,
dostaj¹ jeden posi³ek dziennie i prawie ¿adne z nich nie mo¿e
chodziæ do szko³y. Musz¹ ciê¿ko pracowaæ i opiekowaæ siê
dzieæmi niewiele m³odszymi ni¿ one same.
Afrykañscy niewolnicy na Haiti wyzwolili siê zbrojnie spod
panowania francuskiego w r. 1804 i utworzyli pierwsz¹ niepodleg³¹ czarn¹ republikê na Pó³kuli Zachodniej. Przywrócili
jednak niewolnictwo dla wielu najs³abszych cz³onków spo-

Port-au-Prince. Pa³ac prezydencki

Port-au-Prince. Pomnik Niewolnika
³ecznoci Haiti  biednych dzieci  aby u¿ywaæ ich jako s³u¿¹cych dla ludzi bogatych. 80% ludnoci Haiti, tj. ok. 7 mln,
¿yje poni¿ej granicy ubóstwa.
Wielu rodziców, którzy nie mog¹ wy¿ywiæ swej rodziny,
wierzy, ¿e jedyn¹ drog¹ zapewnienia lepszego ¿ycia dzieciom,
szczególnie dziewczêtom, jest wys³anie
ich do USA jako pomoc domowa.
Na ulicach gwar, handel i targowanie siê. Ludzie nosili na g³owach przeró¿ne rzeczy. By³ upa³. W banku wymienilimy po 20 dolarów (wysz³o po 1680
gourdenów) i kiedy z niego wyszlimy
spotkalimy trzech bia³ych. Byli to Rosjanie, marynarze ze statku. Mia³em wiêc
okazjê porozmawiaæ po rosyjsku i im
pomóc  te¿ chcieli wymieniæ pieni¹dze.
Odwiedzilimy okolice portu, poniewa¿ s¹ tam biura podró¿y sprzedaj¹ce
bilety lotnicze. Chcielimy polecieæ na
Jamajkê, tylko, ¿e ceny nas dobi³y. 800
dolarów! W dodatku nie ma bezporedniego po³¹czenia, trzeba by³oby lecieæ
przez Miami w USA.
Przed 11 wrócilimy do hotelu, bo
koñczy³a siê doba hotelowa. Spakowalimy siê i nagle pojawi³a siê woda, oczywicie wyk¹palimy siê. W recepcji zostawilimy plecaki i poszlimy co zjeæ
 wybór pad³ na kurczaka ze sma¿onymi
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bananami i ry¿em. Zwiedzilimy te¿ s³ynny
hotel Oloffson. Jego s³awa minê³a, ale
aura pozosta³a. Prawie ¿adnych goci.
Poszlimy pieszo na dworzec i wsiedlimy do kolorowego autobusu, który odje¿d¿a³ do Jacmel na po³udnie. W
rodku bardzo gor¹co, ludzie jeden na
drugim, pchanie siê. Siedzielimy z Micha³em skuleni, jak ofiary jakiej nagonki czy przeladowania, poród ignoruj¹cych nas osób. Plecaki trzymalimy na
kolanach, inaczej nie mo¿na by³o. Jechalimy przez góry. Drogê 76 kilometrów
pokonalimy w ci¹gu trzech godzin. Na
zabójczych serpentynach kierowca spisywa³ siê na medal.
Po przybyciu na miejsce przeszlimy
oko³o 100-200 metrów i znalelimy hostel. Sympatyczne miejsce. Za pokój z
jednym ³ó¿kiem zap³acilimy 35 dolarów.
Wyk¹palimy siê i poszlimy zwiedzaæ
to ciekawe i zabytkowe miasteczko. LiPort-au-Prince. Kolorowy autobus

Jacmel

czy ono 26 tysiêcy mieszkañców. Zosta³o za³o¿one w 1698 roku. To tutaj w
1926 roku urodzi³ siê jeden z najg³oniejszych i najbardziej znanych pisarzy haitañskich René Depestre. Zabudowa
kolonialna. Bylimy na pla¿y. Brudna,
kamienista. Tak naprawdê to nie by³a pla¿a,
tylko po prostu morski brzeg. To bardzo biedne pañstwo nie potrafi zainwestowaæ w turystykê, bo polityka, wojna, gospodarka, bo co tam jeszcze
Przyczyny tak z³ej sytuacji mo¿na by
mno¿yæ.
Odwiedzilimy te¿ katedrê. Przyjemnie. Modlitwa po francusku. Po godz.
20. rozpêta³a siê burza i niesamowita ulewa.
O dziwo, spotkalimy 4 bia³ych. W sumie jest nas tutaj 6 osób! W hostelu
oprócz nas jest trzech goci  z Kuby,
ale nie s¹ to zwykli turyci, bo nie by³oby ich staæ na podró¿owanie. To musz¹
byæ kubañscy dysydenci, ale s¹ przyjemni.
Kolacjê zjedlimy w naszym hotelu.
Zostalimy mi³o i prawie elegancko obs³u¿eni. Dalimy 1 dolara napiwku.
Jedlimy spaghetti z serem. Md³e. Zamówi³em te¿ sok z cytryny, którego nie
da³o siê wypiæ, wiêc Micha³ musia³ mi
pomóc. Myla³em, ¿e przynios¹ mi go w
butelce, a oni specjalnie go robili  z
lodem (pij¹c taki specyfik ryzykowa³em
swoim zdrowiem).
W pokoju mamy 3 wiatraczki i otwarte
okno  inaczej siê nie da. Ciê¿ko bêdzie
nam spaæ w jednym ³ó¿ku, ale w ramach
oszczêdnoci trzeba siê powiêciæ!
Muszê codziennie myæ w³osy, bo s¹ zakurzone.
C.d.n.
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Ca³a historia naszego narodu usiana jest ró¿nymi rocznicami. S¹ one chwalebne, daj¹ce powód do dumy kolejnym pokoleniom, s¹ te¿ wstydliwe, o których
chcielibymy jak najszybciej zapomnieæ, ale s¹ te¿ i takie, o których nie powinnimy zapominaæ nigdy. Do takich nale¿y kolejna rocznica zag³ady wsi Grzêdy i
wymordowania jej 35 mieszkañców przez okupantów hitlerowskich. Zakopano ich
w dwóch do³ach po ziemniakach na Solistowskiej Górze na terenie Czerwonych
Bagien w dniu 16 sierpnia 1943 r.

Cisza na Solistowskiej Górze
Chcia³em byæ tam w dniu 16 sierpnia, lecz obowi¹zki s³u¿bowe mi na to
nie pozwoli³y. Pojecha³em wiêc tam w
dniu 15 sierpnia i z zaprzyjanionym
miejscowym historykiem-amatorem Wies³awem Bronakowskim uda³em siê na
Solistowsk¹ Górê. Po drodze zadalimy
pytania kilku mieszkañcom wsi Wonawie o rocznicy 16 sierpnia 1943. Ku mojemu dziwieniu okaza³o siê, ¿e z niczym
im ta data siê nie kojarzy, natomiast doskonale pamiêtaj¹ datê 8 wrzenia 1944
roku, kiedy to zgrupowanie oko³o 300
partyzantów stoczy³o ca³odniow¹ bitwê
z wielotysiêczn¹ nawa³¹ hitlerowsk¹. Gdy
wspomnia³em im o wymordowaniu wsi
Grzêdy, nast¹pi³a konsternacja i za¿enowanie, jak mo¿na by³o zapomnieæ o tym
jak¿e bolesnym wydarzeniu.
No có¿, pozostali przy ¿yciu partyzanci, uczestnicy tej bitwy od kilku lat
uroczycie obchodz¹ jej kolejne rocznice, a le¿¹cy w dwóch zbiorowych mogi³ach pomordowani mieszkañcy wsi Grzêdy
o nic siê ju¿ nie upomn¹.
A tak zapisa³ w swojej kronice by³y
dowódca oddzia³u partyzanckiego W³adys³aw wiacki Sêp tamte wydarzenia z
16 sierpnia 1943 r.: Rankiem 16 sierpnia
1943 r. z partyzantami Tomiksem, Saturnem i Konarem uda³em siê do Brzezin Ciszewskich, by tam skontaktowaæ
siê z moimi ³¹cznikami. By³a godzina ósma
rano, gdy zobaczylimy nad Grzêdami
chmurê dymu i us³yszelimy st³umione

ma³em rozkaz reaktywowania oddzia³u oraz
otrzyma³em potrzebne mi fundusze i
materia³y.
D³ugo nie moglimy znaleæ miejsca,
w których pogrzebano zw³oki zamordowanych mieszkañców Grzêd. Metr po metrze przeszukiwalimy rejony wsi, zwane: Nowy wiat, Dêbowa Góra, Longwie,
Pojedynek, Solistowska Góra. Wreszcie

2 mogi³y na Solistowskiej Górze.
odleg³oci¹ strza³y. Natychmiast udalimy siê w stronê wsi. Do Grzêd dotarlimy w po³udnie. Oczom naszym ukaza³
siê przera¿aj¹cy widok. Wszystkie zaqbudowania by³y spalone, dymi³y jeszcze ich
zgliszcza, a miêdzy nimi w³óczy³y siê psy,
koty i kury. Nad porozbijanymi ulami unosi³
siê rój pszczó³. D³ugo szukalimy kogo
z ludzi. Wreszcie w zarolach znalelimy Paszkowskiego, moj¹ ¿onê oraz ³¹czników Wawra i Cichego. Do wieczora
odszukalimy wród moczarów kilkudziesiêciu mieszkañców Grzêd ocala³ych z
pogromu.
Wszyscy mê¿czyni b³agali mnie o
przyjêcie do oddzia³u, ¿eby mogli pomciæ
zag³adê swojej wsi i bliskich. Pos³a³em
³¹cznika do swoich prze³o¿onych. Otrzy-

Z tego miejsca Niemcy wyruszyli na pacyfikacjê wsi Grzêdy.

na tej w³anie górze trafilimy na dwie
zbiorowe mogi³y. Rozstrzelanych wrzucono do do³ów po kartoflach, zasypano
ziemi¹ i przepêdzono tamtêdy stado byd³a, by zatrzeæ ca³kowicie lady. Odkopalimy mogi³y. Spoczywa³o w nich trzydziestu piêciu mieszkañców Grzêd, w tym
wiele ma³ych dzieci i kobiet. Ustalilimy
to¿samoæ wszystkich zamordowanych,
potem nad mogi³ami usypalimy kopce,
ogrodzilimy je prowizorycznie i postawilimy krzy¿, do którego przymocowalimy krzy¿ z napisem <<Tu spoczywaj¹
doczesne szcz¹tki mieszkañców wsi Grzêdy
bestialsko zamordowanych przez katów
hitlerowskich w dniu 16 sierpnia 1943
roku. Przechodniu, gdy odczytasz ten
napis, przysiêgnij na ten krzy¿ i szcz¹tki
pod nim le¿¹ce, ¿e bestiê hitlerowsk¹
bêdziesz niszczy³ a¿ do swojej mierci
lub odzyskania wolnoci Ojczyzny. ¯o³nierze AK>>
Nad mogi³ami zamordowanych z³o¿ylimy partyzanck¹ przysiêgê walki na
mieræ i ¿ycie i odmaszerowalimy na nowe
miejsce postoju.
Po kilku dniach hitlerowcy przyjechali
na Solistowsk¹ Górê, zniszczyli zabezpieczenie mogi³, zabrali tablicê z napisem i strzelaj¹c na olep po zarolach
odjechali.
My znowu doprowadzilimy mogi³y
do porz¹dku i umiecilimy poprzedni
napis. Wróg jednak nie dawa³ za wygran¹. Du¿e si³y niemieckie przyby³y tam
ponownie. Zniszczyli mogi³y i d³ugo przeszukiwali okolicê, by nas dpoaæ. Zniszcze-
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Miejsce spoczynku uwiêcone krwi¹ 35 mieszkañców wsi Grzêdy rozstrzelanych przez hitlerowców 16.08.1943.
niu uleg³a wówczas nie tylko wie Grzêdy, ale i pobliskie Kopytkowo i Jaziewo.
Gdy wraz z Panem Wies³awem Bronakowskim i jego wnukiem Kamilem dotarlimy na Solistowsk¹ Górê, na mogi³ach
zamordowanych mieszkañców wsi Grzêdy zastalimy dawno wypalone znicze,
po jednym na ka¿dej mogile, i po starej
wi¹zance sztucznych kwiatów. Zapalilimy znicze i po modlitwie za zamordowanych mieszkañców, tu, na miejscu
zbrodni, Pan Wies³aw Bronakowski zacz¹³ sw¹ opowieæ, któr¹ utrwali³em na
dyktafonie:

Przy pomniku powiêconym poleg³ym na Grzêdach
w akcji Burza stoi Pan Bronakowski z wnukiem.

Pamiêtam dok³adnie, bo tu partyzanci
byli i Niemcy wiedzieli, ¿e oni tu s¹. Chcieli
wyczuæ, czy Grzêdziaki nale¿¹ do partyzantki, chodzili przebrani po cywilu i
namawiali tych Grzêdziaków do wst¹pienia
do partyzantów, na co ci odpowiadali,
¿e ju¿ do partyzantki nale¿¹ i partyzantom pomagaj¹. Kiedy Niemcy dok³adnie
dowiedzieli siê o pomocy mieszkañców
Grzêd partyzantom, wali tych ludzi, podpalili ich domy, a samych przyprowadzili tutaj wykopali dó³ i zaczêli strzelaæ.
Mnie tu w tym czasie nie by³o, ale ojciec mówi³, ¿e jak strzelali do ludzi i kobieta sz³a na rozstrzelanie z dzieckiem
na rêku a za drug¹ prowadzi³a dziewczynkê,
to ta dziewczynka z³apa³a za rêkê Niemca, który rozstrzeliwa³ i siê do niego
umiecha³a, a on wtedy z³apa³ karabin
za lufê, po³ama³ go i powiedzia³, ¿e wiêcej nie bêdzie strzela³ do ludzi, tylko trzeba

W tym miejscu by³a wie.
wypêdziæ ich na roboty do Niemiec. Wtedy to ludzi z ca³ym
dobytkiem Niemcy zagnali do Wonejwsi, gdzie w szkole by³
posterunek ¿andarmerii. Tam taki Czesiek Rowczuk uciek³ im
w nocy do nas. Przy posterunku mój ojciec rzuci³ dla Staka
Rowczuka tak¹ czapkê granatówkê, któr¹ on w³o¿y³ na g³owê
i poma³u przyszed³ do nas, tych pognali na roboty do Niemiec. W Ciszewie to Niemcy te¿ zegnali ludzi od 20 do 30 i
zabili ich, a mogi³ê zrównali z ziemi¹. Po wojnie jak ich odkopywali, to taki mój kuzyn odkopa³ moj¹ bratow¹. Mia³a ona na
rêku dziecko, które nie mia³o ¿adnej rany po kuli  zosta³o
zasypane ¿ywcem w ziemi i siê udusi³o.
Bêd¹c na Solistowskiej Górze i przy krzy¿u upamiêtniaj¹cym walkê pu³kownika Wawra jeszcze z caratem o wolnoæ
Ojczyzny, z wolna nabiera³em szacunku dla tych miejsc, które
od wieków by³y kolebk¹, ale te¿ i grobem ruchów niepodleg³ociowych i dla tych ludzi, dla których patriotyzm by³ podawany od pokoleñ wraz z mlekiem matki. To tutaj major Henryk
Dobrzañski rozwi¹za³ swój oddzia³ regularnego Wojska Polskiego i rozpocz¹³ walkê partyzanck¹. To tutaj ludnoæ miejscowa za sprzyjanie ruchom niepodleg³ociowym i branie w
nich udzia³u ponosi³a najciê¿sze kary z utrat¹ ¿ycia w³¹cznie.
Wielka szkoda, ¿e o tym coraz mniej siê mówi, jakby wyciszaj¹c te wydarzenia, które spowodowali niemieccy najedcy,
za to g³ono mówi siê o zbrodniach radzieckich. A przecie¿ to
s¹ zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu i czy pope³nili je
Niemcy czy Rosjanie, nale¿y to przypominaæ i czciæ pamiêæ,
bo naród, który traci pamiêæ, przestaje byæ narodem.
Tekst i fot. Jan Torebko

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

* przeja¿d¿ki motorówk¹, narty wodne, kó³ko, tel. 0-502-264902
K13809
* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V47404
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V50702
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L13304
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L13902
* STAN MARINO  pizzeria, plac Wolnoci 16, przyjêcia,
zamówienia domowe, tel. 0-87-520-49-60
V39209
* WESELA, przyjêcia, imprezy studenckie, UWAGA: du¿a
atrakcyjna przestrzeñ do tañca, Dom Weselny Eden, Gdañska
1, tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V43107
* zespó³ muzyczny POWRÓT LEGENDY, tel. 0-87-523-91-57 K13909
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K17902

US£UGI

(V39009)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38509

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

Meble stylowe, antyki,
d¹b, orzech, sKÓRA i inne

(V45505)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V51901)

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V52701)

FUH ELEKTROCOOL

Marcin Kruszniewski
Naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych,
elektrycznych. Tel. (087) 520-13-48; 0-601-693-546

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16903

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V46404
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V47004
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V43007
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L14102
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V45405
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

V39509
V43207

JULIA nowy sklep, ul. Targowa 12
zaprasza w godz. 900-1700
* odzie¿ * obuwie * AGD

ORT
- IMP
J
A
KR

(V52501)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

Przemys³aw Atkielski

Komputery, naprawa, drukarki (tusze, tonery)
Serwis GSM, kasy fiskalne
Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

(V46804)

* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-065-770 V51512
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V39109
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V43127
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V39309
* PENSJON, noclegi, tel. 0-502-264-902
K13709

FHU D@RKOMP

* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K16604
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V52401
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L12307

LECH
ZAK£AD PRODUKCYJNO-HANDLOWY




ul. Rzenicka 6,

Olecko

tel. (087) 520 20 08 



PRODUCENT OKIEN i
DRZWI PCV i ALUMINIUM

okna wykonane w systemie DECCO
szyba termoizolacyjna k=1,0W/m 2*K
okucia ROTO
mikrowentylacja w standardzie
profil 4-komorowy
doradztwo i monta¿
moskitiery i rolety wewnêtrzne
parapety zewnêtrzne i wewnêtrzne

(V42907)

DRUSKIENNIKI  55 z³.
Biuro Turystyczne SAMBIA, plac Wolnoci 9,
tel. (087) 520-16-44

(V45805)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V43117
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51501
* Dom Studenta, tanie noclegi, Sembrzyckiego 13, tel. 0-87520-25-60
V47304

(V37910)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V50802

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L14601
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V46504
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11508
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V44606
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79934
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K37610
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V38609
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V43507

(V52101)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

Pomiary i dowóz gratis!
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V44306
* monitoring funduszy unijnych i pomocowych, MTL Creation, 600 936 589, www.mtl.olecko.pl/mfue.htm
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V51002

#

US£UGI C.D.
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(V43407)

k2okna@vp.pl

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
(L13404)
Tel. 0-603-440-115

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V50902
* producent odzie¿y roboczej, artyku³y BHP, wykonujemy loga,
hafty. Tel. 0-87-520-26-31
V49903
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

Armii Krajowej 6, tel. (087) 520-29-75

SERWIS OGUMIENIA

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

(V41108)

Rowery dobrej marki, obni¿ka cen,
naprawy, skutery - raty na wszystko

(V46704)

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 mowych
(V52201)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2728)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V45705
* sklep rybny Kasia, tel. 0-87-520-03-00
V47014
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V44406
* skup z³omu, Lesk 31, tel. 0-87-523-44-28, tel. 0-516-199-095 V52601
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V42807
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V43307

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8321
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4626
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K14109
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L14002
* us³ugi budowlane, docieplenia budynków, tel. 0-501-789634
K15905

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V52301)

WYWÓZ MIECI
(V15506)

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

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

US£UGI

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!
 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V52001

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

(V46904)

US£UGI

* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V51911

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L13104
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V51811
PRACA
* praca przy polbruku i dociepleniach, tel. 0-504-919-923 K17303
* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L14202
* szukam pracy jako opiekunka do dziecka, tel. 0-504-543089
K18701
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-3132
L13204
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K15107
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24 (sklep
zoologiczny)
L15001
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L14401
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L13703
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-1288
L11209
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L13005
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L14901
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K17702
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L14501
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L11102
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589 L13604
* siano w du¿ych belach, tel. 0-887-144-335
K18301
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L14801
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L12905
* silniki: Mercedesa 124 Automat, 26B oraz Mercedesa 124
Automat 3,0D, tel. 0-87-520-00-26, 0-668-959-633
K18001
* sklep spo¿ywczy, G¹siorówko, tel. 0-504-543-089
K18601
* szczeniêta nowofunlandy, piêæ tygodni, tel. 0-87-520-00-26,
0-668-959-633
K18101
* wagê sklepow¹ AP115MX, tel. 0-504-543-089
K18501
WYNAJEM
* lokal do wynajêcia, ok. 47 m. kw., tel. 0-600-377-469 K16803
* mieszkanie 32 m.kw. Kukowo, tel. 0-887-144-335
K18201
* mieszkanie 160 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868 V50712
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L12606
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L14701
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L12706
* szukam mieszkania do wynajêcia 1-2 pokojowego w Olecku, tel. 0-512-604-887
K18401

$
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Kalendarz imion

28 sierpnia (wiêto lotnictwa)
Adeliny, Fredy, Gusty, Patrycji, Wiwiany
Aleksandra, Aleksego, Augustyna, Erazma, Freda, Sobies³awa, Stronis³awa, Wyszomira
29 sierpnia
Beaty, Beatryczy, Ernestyny, Erny, Flory, Sabiny, Saby
Jana, Janusza, Jeremiasza, Jeremiego,
Kandyda, Racibora, Witalisa
30 sierpnia
Gaudencji, Jowity, Ma³gorzaty, Michaliny, Rebeki, Ró¿y, Tekli
Benona, Czêstowoja, Feliksa, Micha³a,
Mirona, Szczês³awa, Szczêsnego
31 sierpnia
Izabeli, Pauliny, Rajmundy, Ramony, Romy
Bogdana, Bohdana, Cyrusa, Marka, Paulina,
Rajmunda, Romualda, wiêtos³awa

1 wrzenia
Alicji, Any, Beatrycze, Belindy, Bronis³awy,
Izabeli, Reny, Ruty
Augusta, Bronis³awa, Bronisza, Dzier¿ys³awa, Egona, Idziego, Wiktora, Wiktoriana
2 wrzenia
Bohdany, Brygidy, Dionizy, Elizy, Ingi,
Izy
Aksela, Axela, Bogdana, Bohdana, Czes³awa, Dionizego, Jana, Juliana, Oliwera,
Salomona, Seweryna, Stefana, Tobiasza,
Wilhelma, Wiliama, Witomys³a
3 wrzenia
Doroty, Erazmy, Eufemii, Izabeli, Liliany,
Sylwiny
Antoniego, Bart³omieja, Bartosza, Bronis³awa, Erazma, Grzegorza, Joachima, Mojmierza, Piusa, Przec³awa, Sylwina, Szymona,
Zenona

Meble kryte skór¹...

¯urawinê ...

...mo¿na dok³adnie wyczyciæ miêkk¹
szmatk¹ zwil¿on¹ s³abym roztworem octu.
Po wyschniêciu polerujemy je miêkkim
ga³gankiem.

Any¿ek

Stosuje siê go przede wszystkim do
dañ s³odkich. Zapobiega infekcjom gard³a. Przy kaszlu ju¿ zaawansowanym u³atwi
odksztuszanie.

Przesolon¹ zupê....

...mo¿na uratowaæ wk³adaj¹c do niej kilka plasterków surowego ziemniaka lub
skórek chleba.

Zatkane sitko..

...prysznica trzeba namoczyæ ca³e w misce z podgrzanym octem. Do czyszczenia zatkanych dziurek mo¿na u¿yæ starej
szczoteczki do zêbów.



F kupiê

...mo¿na stosowaæ jako lek przy biegunce. W tym celu przygotowujemy leczniczy kisiel. Bierzemy 8 dkg ¿urawin, p³uczemy je, mia¿d¿ymy i przecieramy. Gotujemy dwie szklanki wody i zagêszczamy je ³y¿k¹ m¹ki ziemniaczanej. Dodajemy przecier. Jemy po ³y¿ce kilka razy
dziennie. Szczególnie skuteczne dzia³anie ma kisiel u osób starszych.

Skórê mebli...

... która sta³a siê matowa, przecieramy
oliw¹ zmieszana z octem w stosunku jeden do jednego. Do sucha wycieramy
delikatnie flanelk¹.

Estragon

Pobudza dzia³anie soków trawiennych.
Wp³ywa moczopêdnie i antymia¿d¿ycowo.

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 ?

Podpis: .................................................................................................................

Przys³owia
i powiedzenia
 Boæki odlecia³y - podwieczorki zabra³y.
 Od g³odowych cierpieñ najlepsze lekarstwo  sierpieñ.
 Na w. Augustyna (28 sierpnia) orka
dobrze siê poczyna.
 Mg³a opada, bêdzie pogoda, mg³a w
górê idzie, bêdzie deszcz.
 Jak pierwszy, drugi, trzeci, taki ca³y
wrzesieñ zleci.
 Jaki czas oko³o w. Idziego (1 wrzenia), takie powietrze trwaæ bêdzie
cztery tygodnie.
 Jaki pierwszy wrzesieñ, taka bêdzie
jesieñ.
 w. Idzi (1 wrzenia) nic ju¿ w polu
nie widzi.
 w. Idzi (1 wrzenia) k³osa w polu
nie widzi.
 w. Idzi (1 wrzenia), siaæ wyjdzij.
 Wielka dla zbó¿ i siewu wygoda, gdy
z w. Idziego (1 wrzenia), pogoda.
 w. Idzi (1 wrzenia), podwieczorka
nie widzi.
 Chmiel zbieraæ oko³o w. Idziego (1
wrzenia) i chowaæ porz¹dnie do
zwietrzenia.
 Gdy wrzesieñ bez deszczów bêdzie,
w zimie wiatrów pe³no wszêdzie.
 Kto nie ma s³omy i siana p³acze od
wieczora do rana.

Nasz przepis
Olecka babka
mazurska
- 2 bu³eczki zwyk³e
- 4 jaja
- szklanka mleka
- 12 dkg wêdzonego boczku
- 2 dkg mas³a
- ³y¿eczka drobno pokrojonego szczypiorku
- sól i pieprz
- dwie ³y¿eczki suszonego lub wie¿ego majeranku
Bu³ki namoczymy w mleku godzinê. Rozdrabniamy je widelcem i wbijamy do nich jaja dobrze mieszaj¹c.
Dodajemy drobno pokrojony w kostkê boczek, szczypiorek oraz majeranek. Po dok³adnym wymieszaniu przek³adamy do wysmarowanej t³uszczem
formy. Babkê piecze siê godzinê.
Mo¿na podaæ z sa³at¹ z rzodkiewek i szczypiorku.

%
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Grzegorz
Leoñczuk

sierpieñ 2007

Listy
ze Shrewsbury

O pracê trzeba dbaæ. Poszanowaæ, okazuj¹c siê dobrym
pracownikiem, a z drugiej strony poszanowaæ siebie, swoj¹
osobist¹ wolnoæ, godnoæ. Zwierzchnik wcale nie jest wy¿ej, on jest organizatorem pracy, jego funkcja organizacyjna,
dbania, by sk³adnie sz³o wszystko, zaczyna siê w budynku,
gdzie Pañstwo pracujecie. I w nim siê koñczy. Poza prac¹, od
nowa swoboda obopólnego poszanowania, Pan, Pani.
Anglicy tego nie znaj¹ i w tym punkcie my powinnimy
ich czego uczyæ, jeli chc¹ poprawiæ swoje ¿ycie i podnieæ
poziom swojej kultury.
Uczyæ siê od nas mog¹, od Rosjan równie¿, od Hindusów
te¿, ale od nas najprêdzej mo¿e tu, bo razem siê obcuje 
szacunku dla starszych. Pewnej kultury wzajemnego traktowania siê. Na czym to polega?
Zacznê od przyk³adu w stylu wedyjskich wypowiedzi o
Bogu: Neti, neti. Czyli nie to, nie to . Bóg, cokolwiek siê
o Nim nie powie, jest i tak lepszy od tego co siê o Nim powiedzia³o, przewy¿szaj¹cy najlepsze okrelenia. Wiêc jaki On jest?
Dobry, m¹dry, wspania³y? Neti, neti, powiedzia³yby Wedy,
jedne ze wiêtych Pism ludzkoci. Dlaczego? Wiêc nie jest
dobry? Odpowiedz, jak j¹ rozumiem  On jest lepszy ni¿ dobry, On stworzy³ dobro, m¹droæ, wspania³e cechy. Wiec

oczywicie jest ponad tym co stworzy³, nawet ponad dobrem. Wnioskuj¹c z tego jak dobre jest dobro, mo¿na jedynie
wzdychaæ nad niedosiê¿noci¹ bezosobowego, bezpostaciowego Ojca w pe³nej sile. On stworzy³ osoby. Rozumem siê go
nie obejmie, mo¿na Go jednak poznaæ sercem, dusz¹, medytacj¹, one s¹ ponad rozumem, ponad dwa razy dwa. Jajko nie
pojmie kury. ¯eby zrozumieæ kurê, jajko musi siê staæ kur¹. I
staje siê z czasem, a cz³owiek duchowo osi¹ga Boga, bo w
rdzeniu swego ja, w rodku jajka j e s t Bogiem. Syn, czy
córka bociana jest bowiem zawsze bocianem, syn Boga, córka jest Boski, Boska. Gdy siê odwa¿y porzuciæ pêta mylenia
o sobie jako niedoskona³ym i w ten sposób odejdzie od usprawiedliwiania swych z³ych czynów, oddalaj¹cych od Boskiego rdzenia, wówczas istota ludzka osi¹ga powoli poznanie
swej natury. Ona jest bardzo s³odka. wiêci, mêdrcy to wiedzieli od z a w s z e. Dzi Boska Postaæ z Puttaparthi og³asza
to wszem i wobec. I bierze odpowiedzialnoæ.
Gdzie jednak neti, neti w przypadku polskiej kultury daj¹cej co Anglikom?
Ja do osób du¿o starszych w Anglii, tutejszych, nie mówiê po imieniu, tylko Sir, czyli proszê Pana, powiedzmy. Oni
miedzy sob¹ natomiast mówiá im po imieniu, jak do równych
sobie. I czasem mog¹ nawet pokrzykiwaæ.
I to jest w³anie to neti, neti, odnonie traktowania starszych. A polskie dawne podejcie, przez Pan, Pani, to w tym
wypadku jest dobre, wzorem dla nich, szans¹. Bo szkoda tych
starszych.

INFORMACJA DLA POSIADACZY BYD£A, OWIEC, KÓZ, WIÑ
I INNYCH ZWIERZ¥T PARZYSTOKOPYTNYCH
W zwi¹zku ze stwierdzeniem pryszczycy w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja), G³ówny Lekarz Weterynarii, w celu ochrony polskich stad przed
t¹ chorob¹, apeluje do rolników utrzymuj¹cych zwierzêta z ww. gatunków o
stosowanie siê do poni¿szych zaleceñ,
co mo¿e w znacznym stopniu zapobiec
przeniesieniu wirusa pryszczycy do gospodarstw w Polsce:
 w przypadku zaobserwowania:
- zmiany w zachowaniu zwierz¹t (osowienie, brak apetytu);
- gor¹czki;
- objawów takich jak: linienie lub kulawizna;
- obecnoci pêcherzy w jamie ustnej,
na nozdrzach lub na luzawicy,tarczy ryjowej, na koronce racic lub w
szparze miêdzyracicznej, na skórze
wymienia lub strzykach,
nale¿y jak najszybciej poinformowaæ
o tym lekarza weterynarii.
 do obs³ugi zwierz¹t w gospodarstwie
nale¿y u¿ywaæ odzie¿y ochronnej lub
odzie¿y codziennej ale przeznaczonej
tylko do tego celu,
 stosowaæ zaostrzone zasady higieny, w
szczególnoci podczas obs³ugi zwierz¹t,
 ograniczyæ mo¿liwoæ wchodzenia na
teren gospodarstwa (szczególnie do
budynków gospodarskich) osób postronnych; do gospodarstwa nie po-

winny wchodziæ osoby, które przebywa³y w ostatnim czasie na terenie Wielkiej
Brytanii,
 ograniczyæ mo¿liwoæ wjazdu na teren
gospodarstwa pojazdów, do gospodarstwa nie powinny wje¿d¿aæ pojazdy, które by³y w ostatnim czasie wykorzystywane do poruszania siê po
terenie Wielkiej Brytanii,
 nie wprowadzaæ na teren gospodarstwa
zwierz¹t niewiadomego pochodzenia.
Pryszczyca jest zakan¹ i bardzo zaraliw¹ choroba zwierz¹t parzystokopytnych. Wirus pryszczycy przenosi siê przez
kontakt bezporedni pomiêdzy zwierzê-

tami, za porednictwem miêsa i produktów miêsnych, mleka i jego przetworów,
nasienia, skór, we³ny, karmy dla zwierz¹t, itp. Wirus mo¿e byæ tak¿e przenoszony przesz cz³owieka, sprzêt gospodarski, zwierzêta domowe i dzikie, ptaki,
rodki transportu, odzie¿, itp.
Wyst¹pienie tej szybko szerz¹cej siê
choroby powoduje zawsze ogromne straty
ekonomiczne dla kraju oraz hodowców
zwierz¹t, zwi¹zane w koniecznoci¹ wybijania zaka¿onych stad, a tak¿e ograniczeniem obrotu i handlu zwierzêtami oraz
produktami pochodzenia zwierzêcego.
G³ówny Lekarz Weterynarii

&
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K¹cik szachowy (46)
Turnieje GRAND PRIX w Suwa³kach
W dniach 28-29 lipca odby³ siê w Suwa³kach IV Turniej GRAND PRIX 2007.
Rozegrany zosta³ systemem szwajcarskim
na dystansie 9 rund, tempem P30. W zawodach wziê³o udzia³ 33 zawodników, w
tym równie¿ nasi reprezentanci: Marta i
Kamil Gryglas.
W turnieju nie by³o w zasadzie ¿adnych niespodzianek. Zdecydowanym liderem by³ rozstawiony z numerem 1 Boris Alijev, który ju¿ od wielu lat przebywa
w Polsce i szkoli m³odych szachistów z
Augustowa. Jemu w³anie przypad³o
1. miejsce (8,5 pkt.).
Drugi by³ Marcin Pietruszewski (8
pkt.), a trzeci Jaros³aw Zdancewicz (7
pkt.), oboje z Juveny Hañcza Suwa³ki.
W klasyfikacji generalnej Marta zajê³a 14. miejsce, a Kamil 16. Oboje uzyskali
po 4,5 pkt. W grupie ch³opców do lat 10
Kamil zaj¹³ 1. miejsce, a w grupie dziewcz¹t do lat 16 Marta by³a 3.

TAEKWONDO
Taekwondo Olimpijskie
Chcemy przybli¿aæ wszystkim Taekwondo. Taekwondo Olimpijskie jest
jednolitym systemem walki, w sk³ad którego wchodz¹ cile okrelone postawy
i ruchy kszta³tuj¹ce ka¿d¹ czêæ cia³a w
sposób systematyczny i naukowo kontrolowany. Jego podstawê tworz¹ æwiczenia formalne (poomse), walka (kyorugi),
techniki samoobrony (hosinsul) oraz
rozbicia twardych przedmiotów (kyokpa).
Nale¿y doskonaliæ siê we wszystkich tych
elementach, gdy¿ tylko w ten sposób
mo¿na poznaæ taekwondo. Jeli kto
æwiczy tylko walkê sportow¹ i twierdzi,
¿e zna taekwondo, jest jak przys³owiowy lepiec trzymaj¹cy s³onia za ogon i
twierdz¹cy z ca³ym przekonaniem, ¿e s³oñ
jest podobny do kawa³ka sznurka.
***

Nasz wywiad
Przemys³aw Ryszkiewicz

Wiek: lat 16, uprawiana dyscyplina
sportu: Taekwondo Olimpijskie od 7 lat,
stopieñ: 1 kup (obecnie przygotowuje
siê do egzaminu na czarny pas), Klub:
LUKS Hidori Olecko przy SP 4 Siejnik
 Jak i dlaczego rozpoczê³a siê Twoja
przygoda z Taekwondo?
Moja przygoda z tym sportem zaczê³a siê zupe³nie przypadkowo. Moi rodzice stwierdzili, ¿e mam niespo¿yte zasoby energii jak na 8-letnie dziecko i po-

Kolejny, V Turniej z cyklu GRAND
PRIX zosta³ rozegrany w Suwa³kach w
dniach 18-19 sierpnia. Tym razem Olecko
reprezentowali: Czes³aw Spisak, Micha³
Brynda i Piotr Cichanowicz. Turniej cieszy³ siê wiêkszym powodzeniem ni¿ po-

Tomasz Warakomski
stanowili zapisaæ mnie na taekwondo. Pocz¹tki by³y trudne, ale po pewnym czasie przyzwyczai³em siê do wysi³ku i stwierdzi³em,¿e to, co robiê, jest bardzo interesuj¹ce i daje wiele satysfakcji  mnie
samemu i rodzinie.
 Co daje ci uprawianie Taekwondo?
Od siedmiu lat daje mi ono satysfakcje, poza tym poznajê nowych ludzi.
 Jaki jest twój najwiêkszy sukces w
Taekwondo?
Ja uwa¿am same starty w zawodach
jako swego rodzaju sukces, który jest
zwieñczeniem d³ugich miesiêcy treningów. Ale wracaj¹c do tematu, muszê powiedzieæ, ¿e moim najwiêkszym sukcesem by³ wyjazd z kadr¹ Polski na Otwarte Mistrzostwa Niemiec (German Open),
gdzie spotka³em siê i mia³em okazjê walczyæ z zawodnikami z ca³ej Europy i Stanów Zjednoczonych. To by³o dla mnie
wietne dowiadczenie, które wiele wnios³o do moich treningów. Niestety, nie
przynios³o ono medalu, ale na pewno
pomog³o mi podczas Mistrzostw Polski,
w których o ma³y w³os nie zdoby³em miejsca na podium! Warto wspomnieæ, ¿e
mój przeciwnik nale¿y do kadry wojewódzkiej i w tamtych zawodach by³ z³otym medalist¹, wiêc mia³ nade mn¹ przewagê dowiadczenia. Mimo wszystko podczas naszej walki po trzech rundach o
wyniku musia³ zadecydowaæ tak zwany
z³oty punkt, w którym niestety on by³
lepszy.
 Jakie s¹ Twoje plany na przysz³oæ?

przedni. Równie¿ jego redni ranking by³
znacznie wy¿szy. Wziê³o w nim udzia³ 44
zawodników. Frekwencja zatem dopisa³a.
Pomóg³ w tym m.in. trwaj¹cy w tym samym czasie w Suwa³kach Kurs Instruktorów Szachowych, którego uczestnicy nie
mogli oprzeæ siê pokusie wystartowania
w zawodach Grand Prix.
Pierwsze miejsce zaj¹³ 18-letni mistrz
miêdzynarodowy Tomek Warakomski z
Suwa³k z dorobkiem 7,5 pkt.
Drugi by³ mistrz FIDE Filip Barg³owski, równie¿ z Suwa³k, obecnie student
socjologii na SGGW w Warszawie. Trzecie miejsce zaj¹³ mistrz FIDEJêdrzej D³ugosz z Gdañska, a czwarte nasz olecki trener, mistrz FIDE Czes³aw Spisak. Wszyscy trzej zdobyli po 7 pkt., a o kolejnoci
zadecydowa³a punktacja pomocnicza.
Bardzo dobrze zagra³a m³odziutka, ale
bardzo utalentowana zawodniczka Juveny Hañczy Suwa³ki  Dominika Ostrowska, która uplasowa³a siê na 6. miejscu,
zdobywaj¹c 6 punktów.
Niele wypad³ nasz zawodnik Micha³
Brynda. Zdoby³ 5,5 pkt. i zaj¹³ 14. miejsce.
Natomiast Piotr Cichanowicz z dorobkiem
3 pkt. uplasowa³ siê na 36. miejscu w tabeli.
Marta i Czes³aw Spisak
Nie mam dok³adnie okrelonych planów, jednak mam zamiar nadal æwiczyæ
Taekwondo.
 Co rodzice myl¹ o pasji?
- Jestem dumna, ¿e mój syn zajmuje
siê tak widowiskowym sportem jak taekwondo. Przynosi to wiele satysfakcji
zarówno jemu, jak i nam, rodzicom. Jako
matka czêsto obawiam siê ¿eby nie odniós³ jakiej kontuzji, która mog³aby zakoñczyæ jego przygodê ze sportem. Z
drugiej jednak strony twierdzê, i¿ jest to
dobry sposób na jak najlepsze wykorzystanie zasobów energii, jakimi jest
obdarzona m³odzie¿. Wysi³ek fizyczny
sprawia, ¿e Przemek lepiej organizuje swój
czas i wypoczynek.
- Uwa¿am, ¿e takie sporty jak taekwondo podbudowuj¹ samoocenê i kszta³tuj¹ charakter. Mylê, ¿e wytrwa³a praca i
odnoszone sukcesy oka¿¹ siê pomocne
w ¿yciu codziennym. Dziêki swoim osi¹gniêciom, mój syn mo¿e mieæ szansê na
dostanie siê do dobrej szko³y sportowej i otrzymaæ stypendium, co dawa³o
by dobry start w doros³e ¿ycie.

Przemys³aw Ryszkiewicz - drugi od lewej.

'
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PI£KA NO¯NA
Vêgoria- Czarni 4-1

Nie uda³ siê wyjazd do Wêgorzewa
naszym pi³karzom. Czarni. po s³abym
meczu, szczególnie w drugiej po³owie.
przegrali z Vêgori¹ 1-4.
Meczu tego nasi pi³karze na pewno
nie zalicz¹ do udanych. Pocz¹tek meczu
napawa³ optymizmem, to Czarni mieli wiêcej
z gry i objêli prowadzenie po strzale Przemka Drozda. Niestety, by³y to z³ego mi³e
pocz¹tki. Czarni zaczêli graæ coraz gorzej, a obrona pope³nia³a coraz wiêcej
b³êdów. Wystarczy powiedzieæ, ¿e jeden z naszych obroñców po meczu
stwierdzi³ sam, ¿e rozegra³ najgorszy mecz
w ¿yciu.
Jeszcze w pierwszej po³owie Vêgoria wyrówna³a na 1-1 po strzale Machniaka w samo okienko. Pocz¹tek drugiej
po³owy to przewaga Vêgorii, która najpierw w 55 minucie strzeli³a gola na 2-1,
a potem w przeci¹gu 2 minut strzeli³a
jeszcze dwie bramki i zrobi³o siê 4-1. Taki
wynik utrzyma³ siê do koñca.
Gdzie mo¿na szukaæ przyczyn pora¿ki?
W ostatnim tygodniu kontuzji dozna³
Ada Wyszyñski. Jego wystêp sta³ pod
znakiem zapytania. Jeszcze przed samym
meczem wydawa³o siê, ¿e zagra, jednak
na rozgrzewce okaza³o siê, ¿e nie ma takiej
mo¿liwoci. Jego brak by³ widoczny w
meczu. To on przewa¿nie do tej pory
dyrygowa³ rodkiem pola i on wi¹za³ poszczególne formacje.
Czarni wyszli na mecz w sk³adzie: G¹siorowski, Wasilewski Micha³, Pietkiewicz, Ryszkiewicz, Jegliñski Mariusz,
Jegliñski Marcin, Drozd, Cwaliñski, Raducha, Strychalski, Szarnecki. Na zmianê wchodzili Jarmo³owicz, Tusznio, Puniszkis.
Nastêpna przyczyna pora¿ki to s³aba gra obroñców, która spowodowa³a,
¿e Vêgoria mog³a graæ sw¹ najgroniejsz¹ broni¹  szybkimi atakami.
Reasumuj¹c: z przebiegu gry to za
wysoki wynik, Czarni musz¹ popracowaæ nad zgraniem zespo³u i musz¹ bardziej przyk³adaæ siê do meczy. Szczególnie
mam tu na myli grê zespo³ow¹ i mentalnoæ zawodników. Dzi w akcjach
Czarnych nie by³o widaæ zbytnio jakiego pomys³u na grê i nie by³o widaæ
gry pi³k¹. Zawodnicy na pewno poczuli
ten mecz w kociach, ale meczu nie wygrywa sie tylko nogami, ale równie¿ i

glow¹. Vêgoria po prostu wypunktowa³a Czarnych, a dla Machniaka dwa razy
wysz³y strza³y w samo okienko bramki.
Tak bywa, ¿e czasami jednym wychodzi, drugim nie. Przegrana mimo wszystko w zbyt wysokim stosunku. Trener nasz
na pewno bêdzie mia³ du¿o uwag do pi³karzy. Poza tym bêdzie mia³ co robiæ z
pi³karzami na treningach.
Tabela po III kolejce
1. Huragan
2. Jeziorak
3. Vêgoria
4. Zatoka
5. Concordia
6. Sokó³
7. Start
8. Mragovia
9. P³omieñ
10. Czarni
11. Granica
12. Mamry
13. Motor
14. Szczytno
15. Polonia
16. Zamek

-9
-9
-9
-9
-7
-6
-4
-4
-4
-3
-1
-1
-0
-0
-0
-0

***
Równie¿ w dniu 26.08.2007r. rundê
rozpoczêli podopieczni Adasia Wyszyñskiego  juniorzy m³odsi. W wyjazdowym meczu pokonali Znicza Bia³a Piska
2-1. Gratulacje.
***

Czarni II Wieliczki GLZS Srokowo 8-1

Swoje zmagania w B klasie rozpoczêli
Czarni II Justyna Wieliczki. Rozpoczêli
bardzo udanie, bo zwyciê¿yli 8-1 z zespo³em ze Srokowa.
Czarni II rozpoczeli mecz w sk³adzie:
Andrzej Miliszewski, Andrzej Woroniecki,
Krzysiek Sul¿ycki, Tomek Karniej, £ukasz Senkowski,Bartek Sobieraj, Adam
Pu³ecki, Marcin Winiewski, Artur Pajewski,Sebastian Krzy¿ek, £ukasz Dêbski.Na zmiany wchodzili Grzesiek Kara,
Pawe³ Ska³ka.
Od pierwszych minut zespó³ atakowa³ bramkê przeciwnika. Ju¿ w 7minucie
pad³ historyczny gol dla Czarnych II. Strzeli³
go Artur Pajewski po przelobowaniu
bramkarza goci.
Minutê po pierwszej bramce na 2:0
podwy¿szy³ £ukasz Dêbski. Po sk³adnej
akcji naszej dru¿yny w 15 minucie bram-

kê podwy¿szaj¹c¹ wynik na 3:0 strzeli³
Sebastian Krzy¿ek.W 17 minucie na polu
karnym przeciwnika by³ faulowany strzelec
trzeciego gola i sedzia podyktowal rzut
karny. Karnego zamieni³ na bramkeê Artur Pajewski.W 28 minucie na 5:0 podwy¿szy³ £ukasz Dêbski.Trzy minuty póniej po ewidentnym b³êdzie naszego bramkarza Srokowo strzeli³o bramkê i by³o
5:1.W 36 minucie zawodnik ze Srokowa
móg³ strzeliæ drug¹ bramkê, lecz po gronym strzale z rzutu wolnego pi³ka trafi³a
w s³upek.Wynikiem 5:1 zakoñczy³a sie
pierwsza po³owa, po której Czarni II mogli
prowadziæ wieksz¹ iloci¹ bramek.
Bramki po przerwie dla naszego zespo³u strzelali: Artur Pajewski, £ukasz
Dêbski i Krzysiek Sul¿ycki.
Przez ca³y mecz na boisku przewa¿ali zawodnicy Czarnych II. Nale¿y pochwaliæ
nasz zespó³ za stwarzanie sk³adnych akcji.
Jest to m³ody zespó³ i mylê, ¿e z ka¿dym kolejnym meczem zawodnicy bêd¹
coraz lepiej ze sob¹ wspó³pracowaæ.
Gratulacje.
www.czarniolecko.pl

TENIS ZIEMNY
W dniu 19.08.2007 na kortach rozegrany zosta³ turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Dyrektora MOSiR w Olecku.
W turnieju wziê³o udzia³ 13 zawodników. Zwyciêzc¹ zosta³ Andrzej Dmoch
z Gi¿ycka, który w finale pokona³ Oskara Pokropek z Warszawy 6:0, 6:0. Trzecie miejsce zaj¹³ Micha³ Karniej po zwyciêstwie 6:0 nad Markiem Kamiñskim.
***
W dniu 26.08.2007r. na kortach MOSiR odby³y sie dwa turnieje ¿egnaj¹ce
wakacje 2007. W turnieju Olboy kolejnoæ by³a nastepuj¹ca:
1. Jan Wojciechowski
2. Tadeusz Kociuk
3. Ryszard Mielech
4. Stefan Dawidowicz
W turnieju open wystartowa³o 12
zawodników m.in.z : Olecka, £odzi, Warszwy, Go³dapi. Kolejnoæ po przeprowadzeniu turnieju wyglada³a nastêpuj¹co:
1. Robert Pop³awski (Go³dap)
2. Micha³ Karniej (Olecko)
3. Daniel D³ugosz (Warszawa)
4. Tomasz G³ówka
A. Kamiñski
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 268

UUU... ale minê³o. Sporo. Nie bêdziemy sobie wypominaæ up³ywaj¹cego czasu. Nie musimy byæ tacy ma³ostkowi, by sobie wypominaæ te dwa tygodnie rozstania. Nie warto zajmowaæ siê czasem.
W koñcu nie jestemy zegarmistrzami i na czasie nie musimy siê
znaæ.
Zajmiemy siê za to polityk¹. Bo ta ostatnio jest BARDZO CIEKAWA. Osobicie bardzo lubiê politykê. Bawi mnie. Czemu? Bo zaczyna
siê tak samo jak we W³oszech: w parlamencie siê bij¹, a ludzie robi¹
swoje i siê miej¹. Mam to samo. Mimo, ¿e jestem zwolennikiem
bardzo wrednej si³y politycznej, jak¹ jest partia Kaczora Jerego.
Czy kto z Pañstwa zauwa¿y³ ostatnio jaka nagonka jest na obecny
rz¹d? Wszystko obraca siê wokó³ by³ego ministra spraw
wewnêtrznych Kaczmarka. Zaskoczê Pañstwa i napiszê:
Fajny goæ! Zwariowa³em? Dlaczego? Na punkcie Kaczmarka zwariowa³a ca³a tzw. Opozycyjna Polska. Lubi¹ go
i to bardzo. Facet nied³ugo oka¿e siê najlepszym w Polsce
bajkopisarzem. Zaraz po biskupie Krasickim. Pewnie nawet wyda ksi¹¿kê Jendru... a Kaczmarek powiedzia³.
Trochê siê za³ama³em dziêki Kaczmarkowi. Nie z powodu
tego, ¿e co tam opowiada o moich ulubieñcach. Temat
tych opowiadañ jest mi znany. Zdziwienie? Wiem dok³adnie co opowiada³ Kaczmarek na spotkaniach w klubie
tajemnym. Nie jest dla mnie tajemnic¹ co czyta Dorn na
dobranoc pos³om po nocach. Sk¹d? Mam przecieki? Nie!
Pan Kaczmarek doskonale przygotowa³ siê przez dwa tygodnie urlopu we W³oszech. Zapozna³ siê z literatur¹ problemu
i mia³ bardzo du¿o czasu by przygotowaæ liniê obrony.
Ci¹gle powtarza siê, ¿e i Lepper i Kaczmarek nie spotykali
siê. To ciekawe... i Lepper, a wkrótce równie¿ Giertych
wystawiaj¹ nieznanego cz³owieka na kandydata na premiera. Powstaje pytanie: zas³u¿y³ czy ma zas³u¿yæ na takie
poparcie? Doæ zbie¿ne w czasie s¹ wypowiedzi Kaczmarka i Leppera, ¿e ujawni¹ kapusia. Media od razu wiedz¹ o kogo chodzi.
Oczywicie o ministra Ziobro. W pewien sobotni ranek o godzinie
dziesi¹tej mia³ zatrz¹æ siê wiat. Zatrz¹s³ siê ze miechu. Lepper nie
spodziewa³ siê, ¿e bêdzie to tylko miech, który zakoñczy siê wezwaniem do prokuratora w celu z³o¿enia wyjanieñ i konfrontacji z
ministrem Ziobro. Rubaszny Lepper zaprosi³ prokuratorów do siebie
do domu, bo jest chory. Wieczorem okaza³o siê, ¿e prokuratorzy za
póno przyjechali, bo Pan Przewodnicz¹cy musi odpoczywaæ po
chorobie i zjawi siê rano w prokuraturze. O tym mówi³ blisko godzinê po 22., ¿e w Polsce panuj¹ bolszewickie metody. Dobre. W niedzielê by³a konfrontacja. I minister i Przewodnicz¹cy zostali przy
swoim zdaniu. A w poniedzia³ek kolejna wpadka Przewodnicz¹cego.

Ziemia
poetów

Leszek M. Bartelski
Patrol miêdzy murami

Ledwie o d³oñ, lecz jak daleko,
gdy noc¹ iæ na wypad.
Z ty³u za nami ognia rzeka
i nocy s³up pod nog¹ jak niewypa³.
Tylko naprzód, drogi z powrotem nie ma,
czy to w dzieñ, czy to nocn¹ por¹,
zanim nie zamknie nas ziemia
ostra jak piorun.
Tak o twe imiê, o Nike, wsparci
jak o matczyn¹ pier
idziemy spokojnie w zamieæ
i nasz¹ ¿o³niersk¹ mieræ.

Okaza³o siê, ¿e w czasie spotkania jedynego sam na sam,
jakie mia³ Lepper z Ziobrem, minister za namow¹ wspó³pracowników nagrywa³ ca³e to zajcie na gwodzia, który do
niedawna funkcjonowa³ pod postaci¹ michnikofonu. To trochê
zawali³o wiarygodnoæ Leppera nawet wród sojuszników. A
wracaj¹c do pana Kaczmarka, to bardzo zgrabnie przygotowa³ swoj¹ obronê przez atak. Swoj¹ opowieæ zmontowa³ z
ogólnie dostêpnych tekstów ukazuj¹cych siê w prasie, interpretacji wydarzeñ i s³ów, oraz powo³ywania siê na fakt bycia
przy tych rozmowach osoby trzeciej. Mo¿e to ma³y i drobny
szczegó³, ale do tej pory ¯ADEN ze wiadków, na których
powo³ywa³ siê pan Kaczmarek, nie potwierdzi³ tego co on
opowiada. Wiara, ¿e to co mówi jest prawd¹, jest równa wie-

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk
rze w istnienie ¿ycia na Marsie. Oczywicie wg zwolenników
bajek ministra Kaczmarka króluje NIEPODWA¯ALNY DOWÓD, ¿e to jest prawd¹: istnienie Pañstwa Policyjnego stworzonego przez Grone Kaczory! Wystarczy powiedzieæ, ¿e s³owa
Kaczmarka potwierdza fakt (ciekawe :) ), ¿e minister Ziobro
gromadzi nielegalne pods³uchy, inwigilowanie opozycji i zbieranie
haków, a ten FAKT w³anie pochodzi ze s³ów Kaczmarka...
Dobre! W skrócie: dowodem na prawdziwoæ s³ów Kaczmarka jest to, ¿e pochodz¹ one od Kaczmarka. To jest metoda
szafki! Jakiej szafki? Proste. ledczy pyta oskar¿onego: sk¹d
pañska ¿ona ma pieni¹dze na futro? Ten odpowiada: ja dajê
swojej ¿onie! Sk¹d pan bierze te pieni¹dze? Oskar¿ony: z szafki!
Prokurator pyta: to kto je tam w³ada? Ja  odpowiada oskar¿ony. To sk¹d Pan bierze te pieni¹dze na futra ¿ony?  docieka prokurator. Przecie¿ ju¿ mówi³em: z szafki. Jedyn¹ metod¹ na prze³amanie impasu w tej sytuacji jest po prostu zniszczenie tej szafki, jako dowodu sk¹d siê bior¹ pieni¹dze. Pan
Ziobro, ku zaskoczeniu i oczywicie wrogiemu porykiwaniu
opozycji, ¿e wykorzystuje swoj¹ pozycjê. To znaczy, ¿e opozycja w bezkarny sposób mo¿e pos³ugiwaæ siê niesprawdzonymi dowodami, by zniszczyæ przeciwnika politycznego jakim jest chyba w chwili obecnej Najpopularniejszy Polityk
RP, a pan Ziobro nie powinien broniæ siê. Tylko ruki pa
szwam i milczeæ jak lej¹ go po twarzy. Zarzucaj¹c PiSowi
bolszewizm sama opozycja powo³a do ¿ycia bolszewicki s¹d
ludowy, który wg nich ju¿ skaza³ i wyda³ wyrok na Ziobro.
Rzymskie przys³owie g³osi: chcesz pokoju, szykuj siê na wojnê. Opozycja stosuje metodê BIJ I KRZYCZ, ¯E BIJ¥... Ale
chyba kto przeliczy³ siê ze skutecznoci¹ tej metody.
Na szczêcie i Pañstwo i ja jestecie myl¹cymi ludmi i
nie dacie siê tak ³atwo manipulowaæ.
PAC

