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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Cena 1,40 z³

18 wrzenia 2007 r.

18 lipca 2007 roku decyzj¹ Kapitu³y powo³anej przez
Zarz¹d Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy
przyznano
Tytu³ Pasjonat Przypisanych Pó³nocy 2007

Adamowi
Andryszczykowi
Panu

- za niespokojne i artystyczne grzebanie w ludzkich duszach i wskrzeszanie w nich prawdziwych pasji,
- za zatrzymywanie historii najnowszej poprzez Archiwistów Pó³nocy,
a tak¿e twórczoæ w³asn¹.
O szczegó³ach czytaj na s. 9.

Nr 37
(506)

Czarni Justyna
Olecko - Zatoka
Braniewo - 5 :2!

W dniu 16.09.2007r. czarni rozegrali
mecz z zespolem znajduj¹cym siê na czele
tabeli  Zatok¹ Braniewo.
Po pierwszej po³owie Czarni Justyna Olecko po strza³ach Jarmo³owicza i
Szarneckiego prowadz¹ 2:0 z liderem Zatok¹
Braniewo. Mecz zakoñczy³ siê rezultatem 5:2 dla Czarnych Justyna Olecko.
Dla czarnych bramki strzelali: 2 - Jarmo³owicz, 2 - Szarnecki, i Pawe³ Wasilewski.
Szczegó³y na s. 19.

Warto przeczytaæ
* Porz¹dek X Sesji Rady Powiatu
 s. 3.
* AK-owcy dzielnie walczyli nad Biebrz¹  s. 5.
* Jeszcze o I Festiwalu Nauki i Sztuki
w Olecku  s. 6
* Biesiada Jaæwieska w Krainie £owców Przygód  s. 7.
* Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy przyzna³o tytu³ Pasjonata
Roku Adamowi Andryszczykowi.
 s. 9.
* Melancholia miejsca  s. 10
* Fiesta Borealis 2007  s. 11.
* Prezentacje mistrzów Taekwondo
 s. 18.
* XVI Oleckie Otwarte Biegi  s. 19

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

CENTRUM HANDLOWE
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

(V54003)

CENTRUM

MARKET BUDOWLANY

(V57401)

MAJSTER
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

Zatrzymania

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Nieustaj¹cy konkurs

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
****************

UWAGA

ZBIERASZ

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar
PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

(V53703)

NAJTANIEJ W MIECIE
(V51804)

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.

(V44109)

TANKUJESZ U NAS,

wydajemy karty rabatowe!

Policjanci zatrzymali trzydziestoszecioletniego suwalczanina Zdzis³awa C.
Próbowa³ on kolejny ju¿ raz wy³udziæ za
pomoc¹ cudzego dowodu osobistego
kupno mebli na raty. Zosta³ on jednak
rozpoznany przez jednego z pracowników sklepu, który powiadomi³ policjê.
Kilka dni wczeniej Zdzis³aw C. próbowa³ w tym sklepie wy³udziæ inny towar.
W ten sam sprytny sposób kupi³ na raty
telewizor za 3000 z³otych.
S¹d na wniosek prokuratury zas¹dzi³
Zdzis³awowi C. trzymiesiêczny areszt.
**
Na wniosek policji i prokuratury s¹d
zastosowa³ areszt wobec trzydziestosiedmioletniego Bogdana P. (mieszkañca
gminy Olecko). Otó¿ po z³o¿eniu wyjanieñ zwi¹zanych z dokonanymi przez
niego w³amaniami i kradzie¿ami ju¿ po
dwóch godzinach po wyjciu z policji
znowu w³ama³ siê do domków letniskowych w Doliwach, Jakach i Dobkach.
**
Areszt zapobiegawczy zastosowano
wobec Krzysztofa D., który znêca³ siê
nad swoj¹ konkubin¹

(V57001)

 17 sierpnia o 15.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z budynku przy ul. Armii
Krajowej gniazdo os.
 17 sierpnia o 18.54 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Mazurskiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 17 sierpnia o 21.20 jeden zastêp JRG
PSP otwiera³ na probê policji zatrzaniête drzwi mieszkania w Kijewie.
 18 sierpnia o 14.41 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ z pola namiotowego w Maurach gniazdo os.
 18 sierpnia o 15.30 jeden zastêp OSP
wiêtajno uwalnia³ w Szwa³ku kota
uwiêzionego na drzewie.
 19 sierpnia o 14.29 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mieci na zapleczu
sklepu przy placu Wolnoci.
 20 sierpnia o 14.45 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ przy ul. Partyzantów kota
uwiêzionego na drzewie.
 20 sierpnia o 16.10 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Plewkach.
 20 sierpnia o 18.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Kukowie gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
 21 sierpnia o 15.30 trzy zastêpy JRG
PSP gasi³y na osiedlu Lesk po¿ar samochodu ciê¿arowego.
 21 sierpnia o 20.07 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Sedrankach gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
 22 sierpnia o 17.29 jeden zastêp OSP
Mazury usuwa³ w okolicach Borek
drzewo powalone na drogê.

Pijani kierowcy

 24 sierpnia o 15.10 zatrzymano na ul.
Lipowej w Wieliczkach Toyotê. Kierujacy samochodem trzydziestotrzyletni
Grzegorz W. mia³ we krwi 2,6 promila
alkoholu.
 24 sierpnia o 23.05 policajnci zatrzymali
w Dudkach VW Passata kierowanego
przez dwudziestoczteroletniego Adama
O. Kierowca nie doæ, ¿e nie posiada³
prawa jazdy, to jeszcze wsiad³ za kierownicê po spo¿yciu alkoholu. Mia³
go 1,2 promila.
 25 sierpnia oko³o 1.10 policjanci zatrzymali na szosie E³ckiej VW Golfa
kierowanego przez dwudziestoszecioletniego Bogdana B. Prowadzi³ on pojazd
bez uprawnieñ maj¹c we krwi 1,5 promila alkoholu.
 25 sierpnia o 23.15 policjanci zatrzymali
Opla kierowanego przez czterdziestoszecioletniego Stanis³awa S. Kierowca mia³ we krwi 1,9 promila alkohlou.
 28 sierpnia o 16.30 na ul. Mazurskiej
patrol policji zatrzyma³ jad¹cego rowerem
piêædziesiêcioletniego Eugeniusz P. Mia³
on we krwi 2,1 promila alkoholu.
 30 sierpnia o 23.45 policjanci zatrzymali Forda jad¹cego ul. Sk³adow¹. Kieruj¹cy nim dwudziestodwuletni Pawe³
W. mia³ we krwi 1,5 promila alkoholu.
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:

 Miros³aw Aktynowicz
 Gra¿yna B³adziewicz
 Krzysztof Daszyñski
 Gra¿yna Jurewicz
 Zbigniew Krzy¿ek
 Ryszard Marciniak

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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)

X Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na X Sesjê Rady Powiatu w Olecku w dniu 27 wrzenia 2007
roku (czwartek) o godz. 1300 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. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Stan realizacji zadañ inwestycyjnych
w roku 2007.
8. Ocena dzia³alnoci Wydzia³u Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Olecku.

Aleja Zwyciêstwa

Sprawd, czy Twoje dziecko
je¿d¿¹ce motocyklem zapisa³o swoje organy do banku narz¹dów!!!

ul. E³cka 2

(stara Melioracja,
przy skupie skupie z³omu),

tel. 0-501-611-961

Wiejska

Dzia³kê przeznaczon¹ do zabudowy
mieszkaniowej o powierzchni 926 m. kw.
za 51.869 z³ kupili Renata i Jaros³aw Jasiñscy.

Ulica

Rzemielnicza

Dzia³kê przy ul. Rzemielniczej o powierzchni 53 m. kw. za 1781,2 z³ kupi³
Antoni Kalejta.

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

(V54103)

SKUP
JAB£EK

Ulica

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e
8.00  15.00  wystawa malarstwa Zbigniewa Felixa P³awskiego pt. Melancholia miejsca, 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.
21 wrzenia (pi¹tek)
17.00 i 19.30 - Hary Potter i Zakon Feniksa, film, kino ROK MG
22 wrzenia (sobota)
12.00  Czarni Olecko  Mamry Gi¿ycko, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy (mecz
wyjazdowy)
14.00  Czarni Olecko  Mamry Gi¿ycko, mecz pi³ki no¿nej m³odzików
16.00  Czarni Olecko  Sokó³ Ostróda,
mecz pi³ki no¿nej IV ligi (mecz wyjazdowy)
17.00 i 19.30 - Hary Potter i Zakon Feniksa, film, kino ROK MG
23 wrzenia (niedziela)
12.30  Czarni Olecko  Rominta Go³dap,
mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych
(mecz wyjazdowy)
14.00  Czarni Olecko  Hetman Baranowo, mecz pi³ki no¿nej klasy B seniorów
17.00 i 19.30 - Hary Potter i Zakon Feniksa, film, kino ROK MG
26 wrzenia (roda)
PP 2007/08 pi³ka no¿na
28 wrzenia (pi¹tek)
* mija termin sk³adania ofert w przetargu na sprzeda¿ masztu antenowego
og³oszonego przez Powiatowy zarz¹d
Dróg (szczegó³y: TO nr 36/505, s. 5
17.00 - Sadysta, film, kino ROK MG
19.00 - Grindhouse Vol. 1 Death Proof, film, kino ROK MG
29 wrzenia (sobota)
11.00  Czarni Olecko  Rominta Go³dap,
mecz pi³ki no¿nej trampkarzy (mecz
wyjazdowy)
12.30  Czarni Olecko  Rominta Go³dap,
mecz pi³ki no¿nej m³odzików (mecz
wyjazdowy)

 18-23.09.2007r.,
pl. Wolnoci 25
 24-30.09.2007r.,
ul. Sk³adowa 6

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

ELF

(L15802)

RODZICU!!!

(L16701)

Rozstrzygniêto przetargi na sprzeda¿
siedmiu dzia³ek pod budowê gara¿y.
Ka¿da z dzia³ek ma powierzchniê 28 m2. i
przeciêtnie zosta³y sprzedane za 3159 z³.

9. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie uchwalenia powiatowego programu Razem bezpieczniej w
Powiecie Oleckim 2007-2010.
b) w sprawie poparcia dla zamiaru budowy lotniska lokalnego w Suwa³kach,
c) w sprawie wyra¿enia zgody na wspó³dzia³anie powiatu oleckiego z gminami,
d) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wysokoci finansowania zadania inwestycyjnego pod nazw¹ przebudowa
(modernizacja) Szpitala Powiatowego
w Olecku przy udziale innych jednostek samorz¹dowych,
e) w sprawie zmian bud¿etu powiatu
na rok 2007.
10. Wnioski i owiadczenia radnych.
11. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
12. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
13. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
14. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz
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Ile z tego bêdzie mia³o Olecko?
W pi¹tek 14 wrzenia WarmiñskoMazurski Urz¹d Marsza³kowski podpisa³
z Uni¹ Europejsk¹ porozumienie w sprawie przekazania do dyspozycji województwa 1 miliarda euro. Pozostaje jeszcze tylko podpis komisarza Danuty Hübner.
Nieoficjalne wiadomo, ¿e 80% tej sumy
podzielono ju¿ pomiêdzy Olsztyn, Elbl¹g
i E³k. Jest to sprzeczne z podpisan¹ przez

Polskê umowê o tzw. rozwoju zrównowa¿onym. Na razie ¿aden z samorz¹dów
nie protestuje boj¹c siê, ¿e zostanie pominiêty w rozdziale pozosta³ych rodków.
Ewentualne protesty nie wchodz¹ równie¿ w rachubê z prostego powodu, ¿e
pieniêdzy tych jeszcze nie ma.
Pierwsze wnioski samorz¹dy bêd¹ mog³y sk³adaæ jeszcze w bie¿¹cym roku.

Olecczanie
w Drohobyczu

Specjalna Strefa
Ekonomiczna w Olecku

(krótki wywiad)
* TO:  Panie Burmistrzu! W lipcu mia³a byæ na placu Wolnoci opracowana nowa regulacja ruchu drogowego. Dlaczego do tej pory nic siê z t¹
inwestycj¹ nie dzieje?
- Wac³aw Olszewski:  Regulacja ruchu na placu Wolnoci mia³a byæ zrobiona do koñca czerwca. To by³y ustalenia z koñca kwietnia i pocz¹tku maja.
Na Sesji majowej uchwa³¹ Rady Gminy
przeznaczylimy dotacjÊ dla Starostwa
Powiatowego w wysokoci 25 tysiêcy
z³otych. Za te pieni¹dze Starostwo mia³o opracowaæ dokumentacjê i na samo
wykonanie regulacji ruchu, czyli pasów,
oznakowañ itd. Taki by³ szacunek kosztów tego przedsiêwziêcia. Mielimy to
zrobiæ po po³owie: 25 tysiêcy Starostwo
i drugie tyle gmina.
Dokumentacja mia³a byæ wykonana
do koñca czerwca, a w lipcu mia³a ca³a
inwestycja byæ wykonana.
Do dzisiaj jest cisza!
* TO:  A co z tymi pieniêdzmi?
- W.O.:  Pieni¹dze s¹. Nie wiadomo jednak co z nimi zrobiæ. Je¿eli nie ma
jeszcze dokumentacji, to czy zim¹ bêdziemy
malowaæ pasy? A mo¿e zim¹? Robi siê
coraz póniej.
**
P.S. W poniedzia³ek, 17 wrzenia, Powiatowy Zarz¹d Dróg mia³ przygotowaæ
potrzebn¹ dokumentacjê. Prace zwi¹zane z regulacj¹ ruchu maj¹ byæ wykonane, wed³ug dyrektora Tomasza Nejferta, do koñca tego roku.

23 sierpnia zosta³a sprzedana pierwsza z dzia³ek w Warmiñsko-Mazurskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olecku. Dzia³kê kupi³a firma Yacht Bud Kot
- Spó³ka Jawna reprezentowana przez
Magdalenê Kot-Kamiñsk¹. Dzia³ka ma
prawie 2,5 ha.
Obecnie w strefie pozosta³y jeszcze
dzia³ki o powierzchni 3,8 ha.

Rys. Wies³aw
B. Bo³tryk

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V53903)

OLECKO - GUSIEW  13,30
GUSIEW - OLECKO  17,10

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

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
Tel.

(L14304)

Przedstawiciele oleckiej Rady Miejskiej w sk³adzie: wiceprzewodnicz¹cy
Rady Romuald Wojnowski, przewodnicz¹cy Komisji Owiaty W³adys³aw Gawroñski oraz przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej Zdzis³aw Mioduszewski odwiedz¹ na Ukrainie nasze partnerskie miasto Drohobycz. Oficjalne zaproszenie wystosowa³a tamtejsza Rada. Wizyta robocza bêdzie
mia³a miejsce 21
wrzenia.
Drochobycz
na to spotkanie
zaprosi³ tak¿e
inne miasta partnerskie. Z Polski bêd¹ tam
przedstawiciele
Dêblina.

Regulacja ruchu
na placu Wolnoci

0-504-065-770

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Kolektory

PROMOCJA

s³oneczne,

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V51604)

przydomowe oczyszczalnie cieków

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

(V55702)

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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AK-owcy dzielnie
walczyli nad Biebrz¹

W przeddzieñ 43. rocznicy bitwy 9. Pu³ku Strzelców Konnych Armii Krajowej z armi¹ niemieck¹, niedaleko leniczówki w Ossowie Grzêdach odby³y siê uroczystoci, powiêcone
bohaterskiej walce 300 partyzantów z 3 tysi¹cami hitlerowców.

Jako pierwszy g³os zabra³ Stanis³aw Winiewski ps. Wiarus, który w czasie II wojny wiatowej pe³ni³ funkcjê ³¹cznika dowódcy plutonu Iskra i sanitariusza w dru¿ynie sanitarnej 9. PSK AK. Od 1992 r. jest prezesem Klubu By³ych
¯o³nierzy 9. PSK im. gen. Kazimierza Pu³askiego i 9. PSK AK.

- W naszych spotkaniach w tym roku uczestniczy tylko
szeæ osób. Najgorêcej witamy pani¹ profesor Irenê Kuber mówi³ do zebranych.

W dniach 8/9 wrzenia 1944 r. PSK AK stoczy³ bitwê w
Niemcami w ramach akcji Burza, która nakazywa³a akowcom
wzmóc walkê z Niemcami, aby przywitaæ nadchodz¹cych od
Wschodu Sowietów w roli gospodarzy tego terenu.

O wydarzeniach, które mia³y miejsce nad Biebrz¹ we wrzeniu 1944 r. opowiedzia³ Komendant Hufca ZHP w Grajewie
Tomasz Dudziñski. Najwiêcej emocji towarzyszy³o, kiedy relacjonowa³ prze¿ycia, jakie towarzyszy³y grajewskim harcerzom podczas nocnego rajdu szlakiem 9. PSK od Grajewa do
wsi Grzêdy.
Uroczystoci rozpoczê³y siê Msz¹ w. w kociele w Rajgrodzie. Potem uczestnicy i poczty sztandarowe szkó³ i kombatantów wziê³y udzia³ w dalszej czêci, usytuowanej obok
pomnika pu³kownika Wawra z czasów Powstania Styczniowego. Na tym obelisku wybito imiona i nazwiska wymordowanych mieszkañców wsi Grzêdy, akowców i leników.

Na koniec dosz³o do Apelu Poleg³ych i salw karabinowych, jakie wykonali ¿o³nierze z 9. Gi¿yckiej Brygady Zmechanizowanej im. 9. Pu³ku Strzelców Konnych.
W obchodach brali licznie udzia³ samorz¹dowcy z Rajgrodu, Grajewa i Szczuczyna, pracownicy Nadlenictwa Czerwone Bagno i Biebrzañskiego Parku Narodowego.
Na zakoñczenie uroczystoci przyszed³ czas na rozmowy
o tamtych wojennych zmaganiach przy ognisku i ¿o³nierskiej
grochówce.
Dariusz Josiewicz
Fot. Jan Torebko
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I Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku, Mazurska Niezapominajka dla Naczelnik
Wydzia³u rodowiska i Rolnictwa Romualdy Kalejty za szczególne osi¹gniêcia w
ochronie przyrody.

I Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku
W dniach 8-9 wrzenia 2007 r. odby³ siê I Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku.
Zosta³ on zorganizowany przez Wszechnicê Mazursk¹ w Olecku, a pomys³odawc¹ i organizatorem festiwalu by³ Prodziekan Wydzia³u Nauk Przyrodniczych

nagrody i wyró¿nienia w konkursie:
poetyckim Ekologiczna fraszka, plastycznym Portret ekologa i fotograficznym
¯ycie na moczarach.
Podczas Festiwalu Nauki i Sztuki po
raz pierwszy zosta³y wrêczone Statuet-

stwa Powiatowego w Olecku Romualda
Kalejta za spo³eczn¹ wieloletni¹ pracê
na rzecz przyrody, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie edukacji ekologicznej w Mazurskim Regionie.
Serdecznie gratulujemy Naczelnikowi Wydzia³u rodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Olecku Romualdzie Kalejcie z okazji otrzymania Mazurskiej Niezapominajki. ¯yczymy zdrowia,
dalszych sukcesów zawodowych i osobistych, satysfakcji z licznych ¿yciowych
dokonañ oraz wszelkiej pomylnoci.
Nowa inicjatywa edukacyjna zakoñczy³a siê ,,naukowo i smacznie, to znaczy gotowaniem grochówki z fizykiem i
chemikiem i degustacj¹ tego, co nawarzyli, a tak¿e wykonaniem pami¹tkowego
zdjêcia przy rzebie wykonanej podczas
trwania festiwalu.
Prodziekanowi Wydzia³u Nauk Przyrodniczych dr Ryszardowi Kowalskiemu gratulujemy wspania³ego pomys³u i
¿yczymy wielu dalszych sukcesów na
miarê dotychczasowych oraz satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy.
DO ZOBACZENIA ZA ROK NA
II FESTIWALU NAUKI I SZTUKI!
Anna Turowska

dr Ryszard Kowalski.
Program Festiwalu by³ bardzo ró¿norodny. Sk³ada³ siê on z wielu wyk³adów, prezentacji, wystaw i spotkañ, a
prezentowane tematy dotyczy³y dziedzin,
takich jak: medycyna, technika j¹drowa, ekologia, kultura, gospodarka i ekonomia. Odby³ siê tak¿e koncert Szkolnej Orkiestry Kameralnej Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I Stopnia im. I. Paderewskiego w Olecku pod dyrekcj¹
Tomasza Gawroñskiego.
Na Festiwalu nie zabrak³o te¿ licznych konkursów. Zosta³y przyznane

ki Mazurskiej Niezapominajki dla
osób zas³u¿onych
w dzia³alnoci na
rzecz rodowiska
przyrodniczego
Ziemi WarmiñskoMazurskiej. Statuetkê i medal Mazurskiej Niezapominajki otrzyma³a
Naczelnik Wydzia³u rodowiska i
Rolnictwa Staro-
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Biesiada Jaæwieska
w Krainie
£owców Przygód

Konkurs na esej
powiêcony tematowi
I edycji Spotkañ

Blizny historii
Teatr Polski w Poznaniu og³asza konkurs na esej powiêcony tematowi pierwszej edycji Europejskich Spotkañ Teatralnych Bliscy Nieznajomi - Blizny historii.
Celem konkursu jest wy³onienie jednej pracy ukazuj¹cej
wspó³czesne ujêcie problematyki rozrachunków z histori¹.
Prace konkursowe nadsy³aæ nale¿y do 30 wrzenia 2007
roku wy³¹cznie na adres e-mail: konkurs@teatr-polski.pl
Regulamin konkursu dostêpny jest na stronie internetowej Teatru Polskiego w Poznaniu www.teatr-polski.pl
Na wszelkie pytania w przedmiocie konkursu odpowiada
Emilia Sadowska, Specjalista ds. public relations Teatru Polskiego w Poznaniu. Adres e-mail: emilia.sadowska@teatr-polski.pl
Organizator Europejskich Spotkañ Teatralnych
Bliscy Nieznajomi

Przepraszamy Pani¹ Romualdê Kalejtê za b³êdne wydrukowanie jej imienia w protokole z przyznania statuetki i medalu Mazurskiej Niezapominajki. Dzisiaj jeszcze raz publikujemy
tê listê.

Statuetkê i medal Mazurskiej Niezapominajki (wykute przez oleckiego mistrza kowalstwa Jana Opanowskiego) przeznaczonej
dla tych, którzy nie musz¹ ale czuj¹ potrzebê pracy dla rodowiska przyrodniczego przyznanej po raz pierwszy otrzymali: Romualda Kalejta (za spo³eczn¹, wieloletni¹ pracê
na rzecz przyrody, inicjowanie, wspieranie i
prowadzenie edukacji ekologicznej w mazurskim regionie), profesor Andrzej Strumi³³o (za artystyczn¹ wra¿liwoæ, wzbogacanie
i rozs³awianie przyrody i kultury Mazur), Zdzis³aw Szkiruæ (za wieloletni¹ pracê na rzecz
mazurskiej przyrody, w tym szczególne zaanga¿owanie w ochronê Wigierskiego Parku
Narodowego).

#

21 wrzenia o godz. 17.00 w Zajedzie pod
Piêkn¹ Gór¹ zostanie rozstrzygniêty konkurs
na najsmaczniejsze kartacze. W konkursie mog¹
wzi¹æ udzia³ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ
gastronomiczn¹ z terenu EGO (powiat e³cki, olecki i go³dapski
- z wy³¹czeniem Miasta E³k) po uprzednim przys³aniu formularza zg³oszeniowego do organizatora. Kartacze zostan¹ ocenione przez jury pod wzglêdem smakowym, wygl¹du i zwi¹zku z lokaln¹ histori¹. Zwyciêzca otrzyma tytu³ Mistrza Kartaczy oraz nagrodê rzeczow¹.
22 wrzenia od godz. 16.00 do godz. 20.00 na Targowisku
Miejskim w Go³dapi, ul. prezentowane bêd¹ ró¿ne dziedziny
dzia³alnoci turystycznej, kulturalnej i ekologicznej. Odbêd¹
siê koncerty muzyczne z udzia³em muzyków z regionu EGO.
Swoj¹ twórczoæ poka¿¹ te¿ artyci plastycy, rzebiarze, ceramicy i ludzie tworz¹cy z surowców naturalnych, a tak¿e odbêdzie siê prezentacja zdrowej, ekologicznej i wegetariañskiej
¿ywnoci. Odbêdzie siê konkurs w jedzeniu kartaczy, prezentacja i warsztaty tanów jaæwieskich, wystêpy szczudlarzy, ¿onglerów ognia i bêbniarzy.
Podczas imprezy zostanie rozstrzygniêty konkurs na Jaæwieskie Jad³o. W konkursie bêd¹ mog³y wzi¹æ udzia³ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gastronomiczn¹ - restauracje,
bary i inne zainteresowane podmioty, organizacje, kluby, w³aciciele gospodarstw agroturystycznych i osoby prywatne z
terenu EGO (powiat e³cki, olecki i go³dapski - z wy³¹czeniem
Miasta E³k) po uprzednim przys³aniu formularza zg³oszeniowego do organizatora. Ka¿da potrawa zostanie oceniona przez
jury pod wzglêdem wygl¹du, smaku, oryginalnoci, nazwy,
zwi¹zku z lokalna histori¹.
http://www.kultura.mazury.pl/

PRZEPRASZAMY

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA I PROWADZIMY
JESZCZE NABÓR DO NASTEPUJACYCH SZKÓ£:
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE DLA DOROS£YCH
3 letnie (na podbudowie gimnazjum i szko³y podstawowej)
UZUPE£NIAJ¥CE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
DLA DOROS£YCH
2 letnie (na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej)
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
2 letnia (na podbudowie liceum i technikum) o specjalnoci:
technik ekonomista
 technik administracji
 technik informatyk
 technik handlowiec
 technik rachunkowoci
 technik bezpieczeñstwa i higieny pracy
 technik us³ug kosmetycznych (nowy kierunek kszta³cenia)
(K20302)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania LIDER w EGO organizuje imprezê pn. Biesiada Jaæwieska w Krainie £owców Przygód,
która odbêdzie siê 21-22 wrzenia 2007 r. W imieniu LGD Lider
w EGO imprezê przeprowadzi Dom Kultury w Go³dapi.

ZAPEWNIAMY BEZP£ATNE SZKOLENIA:
PRZYGOTOWUJ¥CE DO UZYSKANIA
EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU UMIEJÊTNOCI
KOMPUTEROWYCH ECDL ZREKRUTOWANYM
W BIE¯¥CYM ROKU
S£UCHACZOM NASZYCH SZKÓ£
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Fundusz Stypendialny

Zapraszamy do

Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni
pisania umowy ze Stowarzyszeniem
Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF)
reguluj¹cej prawa i obowi¹zki stron, wynikaj¹ce z faktu przyznania stypendium,
- nie otrzymywa³y wczeniej stypendium
w ramach Programu Stypendialnego
SKEF.
Wysokoæ stypendium wynosi oko³o 300 z³ miesiêcznie. Stypendia wyp³acane s¹ w roku akademickim, z wy³¹czeniem wakacji letnich.
O stypendium mog¹ ubiegaæ siê osoby
uprawnione, które korzystaj¹ z innych
funduszy stypendialnych, je¿eli obowi¹zki
wynikaj¹ce z faktu przyznania stypendiów nie pozostaj¹ wobec siebie w sprzecznoci.
Wniosek nale¿y przes³aæ do dn.
20.10.2007 r.
Szczegó³owe informacje wraz z Regulaminem Funduszu Stypendialnego na stronie: www.skef.pl
Anna Turowska,
www.powiat.olecko.pl

Naszym s³uchaczom zapewniamy:
√ Naukê jêzyka obcego do wyboru i na ró¿nym poziomie zaawansowania
√ Dodatkowe konsultacje przygotowuj¹ce do egzaminu maturalnego
√ Udzia³ w bezp³atnych szkoleniach finansowanych ze
rodków unijnych
√ Udostêpniamy kawiarenkê internetow¹ i bibliotekê
szkoln¹
√ Wykwalifikowan¹ i dowiadczon¹ kadrê pedagogiczn¹
√ Nowoczesn¹ bazê dydaktyczn¹  pracowniê komputerow¹ z ró¿norodnymi urz¹dzeniami techniki komputerowej
√ Przyjazn¹ atmosferê i komfortowe warunki pracy
(catering)
INNE INFORMACJE:
√ Zajêcia konsultacyjne w szko³ach zaocznych odbywaj¹ siê co dwa tygodnie (pi¹tek - sobota - niedziela)
√ Nauka w ka¿dym semestrze trwa 5 miesiêcy i koñczy
siê sesj¹ egzaminacyjn¹
√ Wystawiamy zawiadczenia do ZUS, KRUS , WKU i
PCPR
√ S³uchacze naszych szkó³ maj¹ rabaty przy p³atnych
kursach zawodowych doskonal¹cych

Punktu konsultacyjnego
dla osób chorych psychicznie,
niepe³nosprawnych intelektualnie
oraz ich rodzin
Miejsce: Warsztat Terapii Zajêciowej
w Olecku, ul. Kopernika 6
Telefon:

0 87 520 49 45
0 665 587 611

Czynne: poniedzia³ek, roda 1500-1800
psycholog
wtorek 1500-1800
doradca zawodowy
czwartek 1500-1800
prawnik
Projekt wspó³finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

(V44705)

Motocyklisto, niewa¿ne co masz
pod dup¹, wa¿ne co masz nad ni¹.
(L16601)

Motto chopperowców

(V55802)

Z Funduszu Stypendialnego finansowane jest wsparcie materialne studentów uczelni wy¿szych, studiuj¹cych na
kierunkach ekonomii, zarz¹dzania, finansów, prawa i dziennikarstwa w systemie
stacjonarnym, wieczorowym lub zaocznym.
Prawo do ubiegania siê o przyznanie
stypendium przys³uguje osobom, które:
- posiadaj¹ status studenta uczelni i osi¹gaj¹ udokumentowane dobre wyniki w
nauce na poziomie redniej ocen 4,0
(rednia ocena ze z³o¿onych egzaminów i uzyskanych zaliczeñ w poprzednim roku akademickim),
- s¹ aktywne na polu dzia³alnoci spo³ecznej i charytatywnej,
- s¹ obywatelami polskimi lub cudzoziemcami (którym udzielono zezwolenia na
osiedlenie siê lub posiadaj¹ status
uchodcy na terytorium Rzeczypospolitej), lub obywatelami innego pañstwa
cz³onkowskiego Unii Europejskiej,
- z³o¿¹ zobowi¹zanie o gotowoci pod-

(V56302)
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Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy przyzna³o tytu³ Pasjonata Roku Adamowi Andryszczykowi.

Pasjonat  Adam Andrzyszczyk

letni niespe³na ch³opak i poprosi³ o ocenê
tego, co piewa. Przerwalimy próbê, a
z nim zosta³ Marek Ga³¹zka i Anka
£owczyñska. Po chwili Anka przybieg³a do sali gdzie siedzielimy ze Zbysz-

Wszyscy ci, którym historia i teraniejszoæ rodzimej kultury i sztuki nie
jest obojêtna, postaæ Adama Andryszczyka znaj¹. Jest on obok Marka Ga³¹zki, Wac³awa Klejmonta, Gra¿yny Dobreñko i Wies³awa Bo³tryka reprezentantem Olecka w sztuce polskiej.
Ada ci¹gle pracuje: wydaje ksi¹¿ki,
jego sztuki grane s¹ w teatrach, tworzy
muzykê. Jednak prawdziw¹ pasj¹ ¿ycia
sta³o siê dokumentowanie teraniejszoci i przesz³oci ziemi, z której siê wywodzi. Adam Andryszczyk jest bowiem
pierwszym pokoleniem, które urodzi³o siê
na Mazurach po tym jak wesz³y one w
sk³ad Pañstwa Polskiego. Pasja Adama
to utrwalanie historii dzisiejszej i poszukiwanie i prezentowanie wiadectwa o
dawnej historii rodzinnej ziemi.
Uroczystoæ mia³a miejsce 14 wrzenia w kawiarni ARTS, w której zebra³o siê spore grono sympatyków Stowarzyszenia. Mowê wyg³osili cz³onkowie Kapitu³y Wojciech £ukasik i Ma-

ria W. Dzinisiewicz (Prezes Przypisanych Pó³nocy). Rzeba symbolizuj¹ca
nagrodê tym razem przedstawia³a misternie
wykuty w ¿elazie potê¿ny pogrzebacz.
Jego twórc¹ jest Jan Opanowski (równie¿ twórca Mazurskiej Niezapominajki).
Rzeba nawi¹za³a symbolicznie do twórczoci Adama, a cilej do poezji Grochowiaka, do której napisa³ muzykê.
Sam nagrodzony przyj¹³ to symboliczne i bardzo presti¿owe wyró¿nienie
ze wzruszeniem. Podziêkowa³, i nie by³by to Ada, gdyby w tym, co powiedzia³, nie by³o kilku przyszczypków.1
Z Adamem znam siê od d³u¿szego
ju¿ czasu. W zasadzie od pocz¹tków jego
¿ycia ze sztuk¹. Pamiêtam jak na jedn¹ z
prób Teatru AGT przyszed³ osiemnasto-

kiem Terepko i zaci¹gnê³a nas pod scenê. Adam zacz¹³ piewaæ i... umielimy
tylko s³uchaæ. ¯adnych uwag. I ju¿ to co
piewa³ nadawa³o siê na scenê.
Adam ju¿ wtedy by³ artyst¹. Brakowa³o jeszcze warsztatu, ale artysta ju¿ wtedy
by³. Szczup³y, niepozorny, gdy wychodzi³ na scenê zmienia³ siê w k³êbek emocji. Emocja ta nie sz³a jednak z cia³a, ale z
wnêtrza i poprzez g³os uderza³a w widza.
Dramatyczny, chrapliwy, nieokie³znany
tembr przygniata³, zmusza³ do s³uchania
i ¿ywej reakcji. W ten sposób Adam
wypiewa³ kilka pierwszych nagród na festiwalach piosenki studenckiej.
Bogus³aw M. Borawski
Wiêcej informacji na: www.przypisani.mazury.pl
1
Wyraz zaczerpniêty z poezji Wac³awa
Klejmonta.

Fot. Józef Kunicki
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Melancholia
miejsca

14 wrzenia 2007 r. godz. 18.00
w Galerii Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa mia³a miejsce Inauguracja Roku Kulturalnego 2007/2008. Podczas inauguracji mo¿na by³o obejrzeæ wystawê fotografii Zbigniewa Felixa P³awskiego (Kanada) pt. Melancholia miejsca i wys³uchaæ mini recitalu Marka Ga³¹zki z
udzia³em Mariusza Kawalca (saksofon).
W wernisa¿u bra³ udzia³ autor fotografii. Odby³a siê równie¿ promocja Wydawnictwa ROK MG pt. Melancholia
miejsca.

Fot. Józef Kunicki

Wystêp zespo³u Apteka
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Fiesta Borealis
2007

W dniu 15 wrzenia w kamiennej
pó³rotundzie zabrzmia³y dwiêki muzyki.
To swoje instrumenty uruchomili muzycy z Fiesty Boeralis, która nie odby³a
siê w zaplanowanym terminie podczas
Przystanku Olecko i zosta³a z koniecznoci przeniesiona na wrzesieñ.
Nie dopisa³a pogoda, nie dopisa³y
zespo³y. La³o przez ca³y prawie dzieñ,
by³o zimno i to prawdopodobnie spowodowa³o, ¿e nie dojecha³y wszystkie
kapele, które mia³y wzi¹æ udzia³ w konkursie Fiesty.
Najwy¿sze wyró¿nienia, czyli 100
godzin nagrañ w studiu Radia 5, urz¹dzenie do efektów komputerowych oraz
zaproszenie na tegoroczn¹ SZTAMÊ
otrzyma³ zespó³ z Bia³orusi Gurzof.
Koncerty Gwiazd Fiesty, to jest zespo³u Apteka oraz Acid Drinkers
odby³y siê zgodnie z planem i pomimo
paskudnej aury zgromadzi³y spor¹ rzeszê mi³oników ich muzyki.
Zdjêcia z imprezy mo¿na obejrzeæ na
stronie Regionalnego Orodka Kultury
w Olecku Mazury Garbate www.przystanek.pl
Fot. Józef Kunicki

Zespó³ Gurzof na scenie i wrêczenie zespo³owi wyró¿nieñ.

Acid Drinkers w akcji.

Wystêp zespo³u Apteka
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (12)
Dominikana i Haiti
Kawa za darmo
W nocy trudno by³o zasn¹æ, bo jedyne okno w naszym pokoiku wychodzi³o na ulicê. O ósmej bylimy ju¿ na
nogach, jeszcze tylko prysznic i poszlimy szukaæ szczêcia  chcielimy siê
dostaæ do Santo Domingo. Czekalimy
chyba z godzinê. W koñcu przyjecha³
autobus relacji Port-au-Prince-Santo
Domingo.
Siedzia³o w nim kilkanacie osób,
sami Haitañczycy. Po drodze mielimy
a¿ 5 razy kontrolê policji i trzeba by³o
pokazywaæ paszport. Jechalimy przecie¿

ciany z dykty, a zamiast prysznica dziura
w murze. Woda by³a.
Poszlimy nad morze. S¹ tutaj tylko dwie pla¿e znajduj¹ce siê przy hotelach. Spacerowalimy po lesie namorzynowym. Na obiad jedlimy kawa³ki miêsa wo³owego, ry¿ z fasol¹ i surówk¹ z
kapusty plus butelka coca coli. Wysz³o
po 120 peso (12 z³). Szukalimy miejsca,
gdzie moglibymy wypiæ kawê, ale nie
by³o. W jakim barze facet powiedzia³,
¿e nam j¹ zrobi. Wys³a³ swojego kumpla
do sklepu, ¿eby kupi³ kawê w torebkach.
Barman wsypa³ j¹ do ekspresu i po kilku minutach delektowalimy siê jej sma-

Barahona. Namorzyny
autobusem relacji miêdzynarodowej.
Przeje¿d¿alimy blisko brzegu s³onego
jeziora Enriquillo. Po³o¿one jest ono 30
metrów poni¿ej poziomu morza. Na du¿ej wyspie porodku Enriquillo ¿yj¹ krokodyle.
Zmienilimy plany i wysiedlimy
w miejscowoci Neiba  stolicy prowincji
Baoruco. Prawie natychmiast z³apalimy
minibusa jad¹cego do Barahona. Ten
zdezelowany samochód ledwo co jecha³.
Poruszalimy siê bocznymi drogami.
Kurzy³o. Nawali³a skrzynia biegów, zaczê³o siê co o co ocieraæ i piszczeæ.
Nawet motocyklici nas wyprzedzali, ale
jako dojechalimy. Zd¹¿ylimy jeszcze
uderzyæ w autobus, ale kierowca siê tym
nie przej¹³. Nie by³o awantury, jak to
zazwyczaj bywa w takich sytuacjach. Ot,
sta³o siê i po wszystkim.
W centrum miasta znalelimy hotel
El Cacique za 300 peso od osoby. Tym
razem mieszkamy oddzielnie, w pojedynkê.

Andrzej Malinowski
kiem i zapachem. Gocinny barman nie
chcia³ od nas ani grosza.
Póniej siedzielimy jeszcze dwie
godziny na ³awce w parku obserwuj¹c
mieszkañców  robilimy dok³adnie to
samo co i oni. Spotkalimy parê Belgów,
którzy nocuj¹ tam, gdzie my. Jutro jad¹
nad Jezioro Enriquillo, do parku narodowego. Szukali te¿ biura podró¿y, które ich tam zawiezie. Chyba boj¹ siê samodzielnego podró¿owania. Kiedy opowiedzielimy im, ¿e bylimy w Haiti, chwytali siê za g³owê.
W bardzo dobrze zaopatrzonym
sklepie samoobs³ugowym kupilimy bu³ki,
d¿em i 10 plasterków kie³basy. Micha³
kupi³ butelkê rumu. Poczêstowa³ mnie.
Niesmaczny.
Hotelowa sprz¹taczka na nasz widok ci¹gle wyci¹ga rêce, ¿eby daæ jej
pieni¹dze. Tak za nic!
C.d.n.

Barahona. Port

W Barahona
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Sportowe emocje
15 wrzenia 2007 r. w ramach integracji i wymiany dowiadczeñ sportowych reprezentacje szkó³ Gimnazjum nr 2 z Olecka
oraz Gimnazjum w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych z Przeroli rozegra³y mecze towarzyskie w pi³kê no¿n¹ i siatkow¹.

O godz. 10.00 odby³ siê na ma³ym stadionie MOSiR mecz
pi³ki no¿nej. Wynik nie by³ zadawalaj¹cy dla naszej m³odzie¿y. Uleglimy gociom 5:3. Nastêpnie o godz. 11.00 w sali
gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Olecku dosz³o do pojedynku siatkarek. Tym razem zwyciêstwo by³o po naszej stronie.
Wygralimy 2:1.
Emocje udzielaj¹ce siê zawodniczkom by³y tak wielkie, i¿
b³ogos³awieñstwem okaza³ siê deszcz, który je ostudzi³.
Po zakoñczeniu imprezy sportowej zorganizowane zosta³o
ognisko, podczas którego wszyscy wietnie siê bawilimy.
Rozstalimy siê w mi³ej atmosferze.
Fot. Kamil Kie³kucki, Kamil Jasiñski

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

(V16706)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich
(V51704)

GRÜNLAND
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* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V47407
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V50705
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L16301
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L13905
* 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
V43110
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K17905

US£UGI

(V56202)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V19902

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

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

(V45508)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V51904)

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

Przemys³aw Atkielski

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

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16906
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L14604
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V46507
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L15702
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V44609

(V52104)

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V46407
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V47007
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V43010
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L14105
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V45408
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V39512
* Jesienna promocja - Notebook ACER EXTENSA - 1999 z³.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V43210

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

T
POR
J - IM
A
R
K

(V52504)

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

V43510

* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K16607
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V52404
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L12310

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

(V42910)

PIZZA NA TELEFON

(V46807)

* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-065-770 V51514
* 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
L16202
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V43130
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V55902
PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

FHU D@RKOMP

Pomiary i dowóz gratis!
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V44309
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V51005
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V51914
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(V43410)

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

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

(V45808)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V50805
* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V43120
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51504
* Dom Studenta, tanie noclegi, Sembrzyckiego 13, tel. 0-87520-25-60
V47307

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79937
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V55103
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56502

(V52704)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

k2okna@vp.pl
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US£UGI

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V50905
* producent odzie¿y roboczej, artyku³y BHP, wykonujemy loga,
hafty. Tel. 0-87-520-26-31
V49906
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
OPONY, FELGI
Tel. (087) 520-14-98
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

(V57501)

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

(V46707)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V52204)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2731)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V45708
* sklep rybny Kasia, tel. 0-87-520-03-00
V47017
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V44409
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V43310
* skup z³omu, Lesk 31, tel. 0-87-523-44-28, tel. 0-516-199-095
V52604

* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094V42810
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K19502
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4629
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K14112
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L14005
* us³ugi ogólnobudowlane, domowe instalacje elektryczne,
hydrauliczne i c. o., tel. 0-508-375-194, 0-87-523-41-43K20002

(V52304)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
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

Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V52004

L13107
V51814

PRACA
* praca przy polbruku i dociepleniach, Olecko, tel. 0-504-919-923K20401
* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L15902
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L16002
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L13207
* zatrudniê ksiêgow¹, tel. 0-507-077-359
L16201
* zatrudniê sprzedawcê, tel. 0-604-145-272
L15602
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K15110
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L15004
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L14404
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L13706
* ci¹gnik Deutz, tel. 0-600-717-601
K19202
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L16102
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L15103
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L14904
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K19602
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L14504
* Mazda 323C, 1995; 1,5B, tel. 0-609-615-928
(K20501)
* mieszkanie 72 m. kw., pierwsze piêtro, nowe okna, drzwi,
210 tysiêcy z³otych, tel. 0-695-355-425
V56202
* mieszkanie M4, 60 m. kw., du¿a piwnica, 200 000 z³otych,
tel. 0-500-073-959
K20301
* nowoczesny cyfrowy aparat s³uchowy Digi Focus II, tel.
0-607-573-494
K19702
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L15502
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589 L16501
* siano, tel. 0-605-171-286
K19302
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L14804
* siewnik zbo¿owy, tel. 0-605-171-286
K19402
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L15203
WYNAJEM
* apartament do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
K18703
* mieszkanie 160 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868 V50715
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L12609
* pokoje do wynajêcia dla studentów, tel. 0-510-931-921,
0-508-097-634
K20202
* pokoje do wynajêcia (studenci zni¿ka), tel. 0-502-264-901 K18803
* poszukujê mieszkania dwupokojowego do wynajêcia, tel.
0-886-131-393
K18903
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L16401
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L15403

EXPRESS SZKOLNY

(V46907)

(V15509)

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.

OG£OSZENIA DROBNE

Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich
uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach pracy redakcji.
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Kalendarz imion

18 wrzenia
Ariadny, Ariany, Bogowity, Ireny, Irminy, Irmy, Klaudyny, Ryszardy, Stefanii
Ariana, Bogowita, Bogus³awa, Dobrowita,
Józefa, Macieja, Stanis³awa, Stefana,
Tytusa
19 wrzenia
Alfonsyny, Januarii, Konstancji, Leopoldy,
Paloy, Soni, Sydonii
Alfonsa, Januarego, Januariusza, Konstantego, Leopolda, Sydoniusza, Teodora,
Wiêcemira
20 wrzenia
Dionizy, Euzebii, Faustyny, Filipiny, Ireny,
Renaty, Zuzanny
Agapita, Dionizego, Eustachego, Eustachiusza, Fausta, Faustyna, Filipa, Franciszka, Helmuta, Maurycego, Mi³owuja,
Ostapa
21 wrzenia
Bo¿ydary, Darii, Ifigenii, Miros³wy, Miry,
Oty

Aleksandra, Bo¿es³awa, Bo¿ydara, Demetriusza, Dymitra, Hipolita, Janusza,
Jonasza, Laurentego, Mateusza, Wawrzyñca
22 wrzenia
Barbary, darii, Joachimy, Kory, Koryny,
Korynny, Maury, Maurycji, Milany
Joachima, Jonasza, Maurycego, Maurycjusza, Prosimira, Tomasza, Tymona
23 wrzenia
Berty, Boguchwa³y, Liberaty, Liny, Marty,
Minodory, Poli, Tekli
Andrzeja, Boguchwa³a, Bogus³awa, Liberata, Liberta, Lina, Linusa, Liwiusza,
Minodora, Wierus³awa, Wierusza
24 wrzenia
Dory, Gerardy, Gerdy, Jarochny, Jaromiry, Marii, Maryny, Teodory, Tomi³y,
Teomiry
Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira,
Roberta, Ruperta, Teodora, terencjana,
Terencjusza, Tomi³a, Tomira, Uniegosta

24 wrzenia 
23 padziernika
Znak ten podporz¹dkowany
jest planecie Ziemi. Wagi odznaczaj¹ siê wyj¹tkowym wdziêkiem, zachowuj¹ d³ugo m³odoæ, ciesz¹ siê powodzeniem i sympati¹ w ka¿dym otoczeniu. Bezinteresowna Waga umie, gdy trzeba, pokonaæ trudnoci i zorganizowaæ sobie ¿ycie. Tro-

chê pró¿na, a czasami nawet nieco zepsuta powodzeniem, ma wyczucie sprawiedliwoci i harmonii. W zwi¹zki mi³osne anga¿uje siê szybko i g³êboko, a
czasami nawet dramatycznie. Celem jej
¿ycia jest rodzina, dzieci i dom; poza tym
 jeszcze tylko podró¿e. W pracy zawodowej potrafi osi¹gn¹æ wiele.
Znaki szczêliwe dla Wagi, to Wodnik Lew i Bliniêta, niewskazane za 
Rak i Kozioro¿ec. Dzieñ pomylny  roda
Kwiat  s³onecznik.
Zdrowie, pomimo wielkiej ¿ywotnoci, rednie. Szczególnie s³abym punktem jest system nerwowy. Zalecane zio³a, to melisa, rozmaryn i kwiat g³ogu.
Waga lubi tañczyæ. Lubi tak¿e liczne
towarzystwo, zwierzêta i roliny doniczkowe.
S³awne Wagi: Gandhi, Faulkner i
Waryñski.

Olecka zupa grzybowa

- 10 dag grzybów suszonych
- 3 litry wody
- kubek s³odkiej mietany
- 1/2 kostki mas³a
- sól
- pieprz
- 2 ³y¿ki m¹ki
Grzyby starannie p³uczemy i moczymy w przegotowanej ch³odnej
wodzie przez dwie, trzy godziny. Po
tym gotujemy je w tej samej wodzie
na wolnym ogniu przez godzinê. Dolewamy w trakcie resztê wody. W tej
fazie przyrz¹dzania zupy nie solimy.
Po ugotowaniu odstawiamy zupê na
godzinê i dopiero po przestudzeniu
solimy i dodajemy pieprz i jeszcze raz
gotujemy przez pó³ godziny. Czas ca³kowitego gotowania to dwie godziny. Pod koniec dodajemy mas³o i zaprawkê. Robimy j¹ z m¹ki, kilku ³y¿ek
wody i mietany. Doprawiamy do smaku.

#

Nasz przepis

p

kupiê

p

Przys³owia
i powiedzenia
 Jeli na w. Mateusz (21 wrzenia) pogoda, to ona jeszcze cztery tygodnie
trwaæ bêdzie.
 Jeli posiejesz na Bart³omieja (24 sierpnia) mieæ bêdziesz stodo³ê pe³n¹, a jeli
na wiêtego Mateusza (21 wrzenia)
 pust¹
 w. Mateusz (21 wrzenia) daje ch³odu, i raz ostatni podbiera miodu.
 Niech chucha Chueusza, kto zabi³ Mateusza (21 wrzenia).
 Po w. Mateusz (21 wrzenia) chucha,
kto sobie nie sprawi³ ko¿ucha.
 Po w. Mateuszu (21 wrzenia) nie chod
bracie w kapeluszu.
 w. Mateusz (21 wrzenia) chmiel z tyczek odziera i te¿ miód z ulów podbiera.
 Na w. Mateusza (21 wrzenia) dostanie kapusta kapelusza.
 Gdy wrzesieñ bez deszczów bêdzie, w
zimie wiatrów pe³no wszêdzie.
 Niech ciê nawet na Tomasza (22 wrzenia) twój siew ¿yta nie odstrasza.
 Babie lato: w dzieñ ciep³o, w nocy zimno za to.

Plamy na obrusie

Zalany winem, kaw¹ czy herbat¹ obrus
da siê ³atwo wypraæ, je¿eli plamy posypiemy od razu sol¹. Nastêpnie sp³ukujemy je najpierw letni¹, a potem zimn¹
wod¹. Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ gor¹cej
wody, która utrwala plamy.

Gorczyca

Gorczyca zawiera olejki eteryczne
dzia³aj¹ce przeciwspastycznie, pobudza
apetyt, wspomaga leczenie nie¿ytów
¿o³¹dka, niedokrwistoci i zaparæ. Rozdrobnione nasiona znane s¹ jako rodek odchudzaj¹cy.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
p

sprzedam

p

wynajmê

inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

p

x1

p

x2

p

x3

p

x4

p

x?

Podpis: .................................................................................................................
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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk

Babci urodziny, Babcia daleko. Dosta³em trzy listy, na ka¿dy nastêpny czekam
z radoci¹.
Dzi te¿ kupi³em komputer. Zap³aci³em 200 funtów, jest u¿ywany, dobry,
potê¿ny, jak stwierdzi³a wiarygodna
znajoma, porednicz¹ca w tym zakupie.
I wierzê w to. Dodam jeszcze chyba 10
funtów, gdy jutro o pi¹tej po po³udniu
pan informatyk instaluj¹cy wprowadzi
jeszcze czytnik filmów DVD. Gosia na
pewno zaraz zacznie ogl¹daæ. Ona lubi
ogl¹daæ filmy, ja odpuszczam, bo one,
ich obecni wytwórcy, zamieniaj¹ powszechnie aktorki w prostytutki. To ohydne.
Bo jak nazwaæ kobietê, która ca³uje siê
za pieni¹dze w filmie, a dzieje siê to na
ka¿dym, a aktorki, zamienione w prostytutki, otrzymuj¹ pieni¹dze. Ca³owanie siê
za pieni¹dze, co za szokuj¹ce upodlenie
kobiet. Wytwórnie prostytucji. Dlatego
nale¿y stroniæ od filmów, które pohañbiaj¹ kobiety. A one powinny siê na to
obudziæ. Trudno mi wyobraziæ ich gniew,
s³uszny gniew, gdy odkryj¹, ¿e obecny
filmowy przemys³ to przemys³ sutenerów pod przebraniem, a z nich robi siê
ulicznice.
Uda³o siê zainstalowaæ polsk¹ czcionkê.
Siedz¹c w Anglii nad rzek¹ Severn, p³yn¹c¹ w odleg³oci oko³o nieca³ych dwudziestu metrów od miejsca, gdzie to piszê (spogl¹dam na ni¹ przez okno), pisaæ
mogê po polsku. Ekran jest p³aski i biurko wygl¹da nareszcie na dope³nione.
Zapiski, jakie otwieram dzisiejszym
wpisem, nazwa³em Codziennik Boskoci.
Wszyscy jestemy Bogiem. W rdzeniu ludzkiej istoty jestemy obleczon¹

w cia³o Boska Nut¹. Boskoci¹. W sanskrycie, jêzyku Wed, Boskoæ, pozbawion¹ postaci i przymiotników, co stworzy³a i postacie, i przymiotniki, nazywamy tê Boskoæ, rdzeñ duszy ludzkiej, Atm¹.
To ja. Ja od g³êbi, to Atma.
S³odka prawda o ludziach.
***
Postanowi³am spróbowaæ mo¿liwoci
tej maszyny. Literki pos³usznie pojawiaj¹
siê na bia³ym ekranie pod wp³ywem rytmicznej pracy palców. Cieszê siê, ¿e nareszcie mogê pisaæ po polsku. Zadowalaj¹ce i wyzwalaj¹ce umiarkowany
entuzjazm, po roku pisania listów bez
¿adnych polskich znaków w pracowni
komputerowej biblioteki miejskiej.
Grzegorz pisa³ o prostytuowaniu kobiet w filmach. Dodam, z mê¿czyznami
robi¹ to samo. Uwaga skupiona czêciej
zostaje na p³ci ¿eñskiej, zapominaj¹c o
tym, ¿e pierwiastek mêski te¿ istnieje.
Dlaczego tak jest? Bolejê nad tym, ¿e
nam przypisuje siê najgorsze z³o wiata,
¿emy niegodne, grzesznice, skusi³y
Adama i otwar³ymy puszkê Pandory.
A z Panami w tym czasie co siê dzieje?
Pewnie udaj¹ siê na moralne wczasy.
Niejeden z Panów postanawia wtedy nauczaæ jedynie s³usznej drogi, jak¹
powinna st¹paæ niewiasta. Oczyciæ j¹
z brudu i zgnilizny, rozcz³onkowaæ nieczyste cia³o i z³o¿yæ po koniecznych
zabiegach ponownie w ca³oæ.
Po tej mêcz¹cej pracy id¹ dalej odpoczywaæ.
***
Zapisek ten powoduje u mnie wyrzuty sumienia. Poczu³em siê fa³szywy i

W NASZYM OBIEKTYWIE

ò

22.08.2007

Nasz Ratusz
wypiêknia³ i dorobi³ siê nawet
zegara z kurantem.

wspó³uczestnicz¹cy. Ot, wstyd. Nie sposób zapomnieæ o swoim wspó³udziale,
nie zamykaj¹c oczu. A nawet jak siê je
zamknie, to kobieta s³usznie zauwa¿y, ¿e
to siê dzia³o, przy zamkniêtych.
Na szczêcie, kobieta to nic niepozytywnego. Nale¿y siê tylko dobrze prowadziæ i poszukiwaæ radoci poza dnem.
Ot, trochê do góry. Oby Ojciec, Bóg,
Sathya Sai Baba pomóg³. Dla kogo Jezus. To obecny upadek zaszczepi³ w
niektórych upadek. A po upadku trzeba
siê podnieæ. Dalej, czyste Panie. Podnocie siê... Dobroæ ¿ycia czeka. Baba
wyranie powiedzia³, ¿e wszyscy zostan¹
uratowani. Po wiêkszych czy mniejszych
przebojach, lekcjach, jakie sami sobie
dajemy. A dowiadczenia to co? Córkom kto odradzi  to g³upia droga, na
litoæ, nie id tak!. Czy taka porada, wynikaj¹ca z bolesnych dowiadczeñ Matki, to nie jest z³oto? Ja tam wierzê w kobietê.
No i w siebie te¿ czas zacz¹æ wierzyæ.
W idea³y. Te w czynie, bo idea³y nie
wcielone w czyn s¹ podobne do nigdy
nie zjedzonego obiadu.
A cia³o, Gosia, jest czyste.
A filmy obecne obrazuj¹ godnoæ
cz³owieka w ogólnie opisywanym znaczeniu, a pfe! Dlatego trzeba odrzuciæ
ich ogl¹danie. Dopóki nie nakrêc¹ odpowiednich ludziom, obecne mog¹ byæ
puszczane na dobry ³ad jedynie zwierzêtom, a i wród nich s¹ wierne pary
przecie¿. Jeli ogl¹dania dzi filmów siê
nie odrzuca, có¿, wybieracie Pañstwo
drug¹ mo¿liwoæ  stopniowe upodobnienie siê (na zasadzie ma³a dawka niepostrze¿enie przyzwyczai). I brak rozumienia tego, co siê sta³o.
¯e siê tak dzieje? Przyk³adem pisz¹cy te s³owa. Wszystko, czym ma siê Bosk¹
³askê dzieliæ, uwiadomi³ sobie po latach.
W wieku tego cia³a trzydziestu lat.

ò

Oleckie parkingi staj¹ siê tak zat³oczone, ¿e naprawdê coraz ciê¿ej jest
znaleæ wolne miejsce do zaparkowania swego pojazdu.
O regulacji ruchu na placu Wolnoci
piszemy na s. 3.
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TAEKWONDO
Co tydzieñ w Tygodniku Oleckim
przedstawiamy sylwetki naszych najlepszych sportowców z osi¹gniêciami na
miarê kraju oraz wyjaniamy na czym polega Taekwondo Olimpijskie. Dzi chcê
odpowiedzieæ na najczêciej zadawane
pytanie przez rodziców: czy stosujemy i
na czym polega medytacja na treningu?
Szanowni Rodzice!
Przyprowadzaj¹c swoje pociechy do
nas na trening nie miejcie ¿adnych obaw.
Na treningach nie stosujemy medytacji,
pomimo, ¿e Taekwondo pochodzi z Korei.
Sport ten bardzo szybko zosta³ przejêty
przez Europê Zachodni¹ i dostosowany
do naszych katolickich obyczajów. Najwiêcej zmian wprowadzi³a katolicka Hiszpania i  jak do tej pory  odnosi ona
najwiêksze sukcesy na arenie wiatowej.
Taekwondo jest dyscyplin¹ czysto sportow¹ i gdyby tak nie by³o, nie mielibymy
szans na wprowadzenie tego sportu na
Igrzyska Olimpijskie. Ci, którzy dok³adnie
ledz¹ olimpiady wiedz¹, ¿e od 2000 r. Taekwondo jest pe³noprawn¹ dyscyplin¹
olimpijsk¹, a w 2004 r., po trudnych kwalifikacjach europejskich i wiatowych,
pierwszy raz wystartowa³a Polka  Aleksandra Uciska. Zgodnie z Kart¹ Olimpijsk¹ sport ten musia³ spe³niæ jeszcze jeden
warunek  aby zosta³ przyjêty do Igrzysk
Olimpijskich, musia³ byæ bezpieczny dla
sportowców. Dlatego walka sportowa
odbywa siê w pe³nym atestowanym komplecie specjalnych ochraniaczy sprowadzanych z zagranicy, poniewa¿ nie s¹ one
produkowane w Polsce. W sk³ad kompletu wchodz¹: kask na g³owê, hogo  kamizelka na tu³ów, suspensor na krocze,
ochraniacze na przedramiona i golenie
oraz ochraniacze stóp i nadgarstków. Aby
walka by³a jeszcze bardziej bezpieczna,
odbywa siê ona wed³ug przepisów ETU,
które zabraniaj¹ kopniêæ i uderzeñ w miejsca niedozwolone.
Wracaj¹c do g³ównego tematu  medytacji. Na studiach mia³am psychologiê
sportow¹ i wiem, ¿e medytacj¹ nie mo¿e
zajmowaæ siê osoba bez specjalnego przygotowania, tzn. bez studiów psychologicznych lub kursu trwaj¹cego przynajmniej kilka lat. Osoby bez kwalifikacji
mog¹ wyrz¹dziæ du¿o szkody w umys³ach
dzieci i m³odzie¿y. Takim przyk³adem, o którym g³ono na wiecie, jest aikido. Zosta³o ono skrelone z listy sportów, a uznane
za sektê ze wzglêdu na wszechobecn¹
medytacjê.
My, trenerzy w Taekwondo, nie stosujemy ¿adnych technik medytacyjnych

poniewa¿ nie s³u¿¹ one ¿adnemu rozwojowi, a szczególnie u dzieci. Uwa¿amy, jak
wielu znanych teoretyków sportu w Polsce, ¿e medytacj¹ mog¹ zajmowaæ siê osoby starsze w odpowiednim wieku, które
maj¹ ukszta³towany charakter i nie da siê
ich skrzywiæ nalecia³ociami z innej kultury i wyznania. Natomiast dzieci i m³odzie¿
w Polsce powinny byæ poddawane pedagogicznemu wychowaniu, aby zachowywaæ nasze polskie tradycje, a Taekwondo
traktowaæ jako sport i jedn¹ z wielu dróg
kszta³tuj¹cych charakter poprzez przyjañ,
kole¿eñstwo, rywalizacjê sportow¹, podnoszenie swoich umiejêtnoci sportowych, w³aciwe zachowanie wobec innych osób. Najwiêksz¹ jednak kszta³towan¹ cech¹ wród najm³odszych zawodników jest cierpliwoæ, poniewa¿ jest to
sport potrzebuj¹cy du¿o czasu na naukê
podstawowych technik.
Podsumowuj¹c: Oleckie Taekwondo
Olimpijskie wychowuje sportowców, którzy oprócz walki sportowej w nag³ych
sytuacjach potrafi¹ siê obroniæ, ale nie
wykorzystuj¹ swoich umiejêtnoci aby
kogo skrzywdziæ.
***
Dzi prezentujemy najbardziej utytu³owane rodzeñstwo  Dominikê i Daniela Olszewskich. W tym roku Daniel
zdoby³ br¹zowy medal, a Dominika zosta³a Mistrzyni¹ Polski Juniorów.

towe?
* Moje najwa¿niejsze osi¹gniêcia to 1.
miejsce na Mistrzostwach Polski.
3. Co daje mi uprawianie Taekwondo?
* Od kiedy trenujê Taekwondo, sta³am
siê pewniejsza siebie i pozna³am wielu nowych ludzi.
4. Moje plany na przysz³oæ?
* W przysz³oci chcia³abym studiowaæ
na Akademii Wychowania Fizycznego i dodatkowo wzi¹æ fakultet z polonistyki, poniewa¿ jest to moje zami³owanie.
5. Co rodzice myl¹ o pasji swojego dziecka?
* Jestemy bardzo dumni z osi¹gniêæ naszej córki i mamy nadziejê, ¿e w dalszym ci¹gu bêdzie doskonaliæ swoje
umiejêtnoci.
***
Daniel Olszewski, wiek: lat 15, uprawiana dyscyplina sportu: Taekwondo Olimpijskie  od 2 lat, stopieñ  6 kup. klub:
LUKS Hidori Olecko przy SP 4 Siejnik.

Fot. Archiwum Klubu

Dominika Olszewska, wiek: lat 14,
uprawiana dyscyplina sportu: Taekwondo
Olimpijskie  od 2 lat, stopieñ  5 kup ,
klub  LUKS Hidori Olecko przy SP 4
Siejnik.
1. Jak i dlaczego rozpoczê³a siê moja
przygoda z Taekwondo?
* Od dziecka fascynowa³y mnie sztuki
walki. Chêtnie ogl¹da³am filmy ukazuj¹ce walki sportowe.
2. Moje najwa¿niejsze osi¹gniêcia spor-

* Od ma³ego interesowa³y mnie wschodnie
sztuki walki. Pewnego razu znalaz³em
u taty w szufladzie ksi¹¿kê Karate no
i zacz¹³em czytaæ i æwiczyæ. A gdy us³ysza³em, ¿e w Olecku jest Taekwondo,
zapisa³em siê.
* Moim najwa¿niejszym osi¹gniêciem by³o
zdobycie 3-go miejsca na Mistrzostwach
Polski.
* Dziêki Taekwondo spe³niam siê w tym,
co robiê. Na treningach pozna³em du¿o
nowych ludzi.
* W przysz³oci chcia³bym zostaæ nauczycielem wychowania fizycznego.
Rodzice: Jestemy dumni, ¿e spe³nia swoje
marzenia. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³oci w dalszym ci¹gu bêdzie doskonaliæ swoje umiejêtnoci.
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Czarni Justyna Olecko
- Zatoka Braniewo - 5:2!

W dniu 16.09.2007r. Czarni rozegrali
mecz z zespolem znajduj¹cym siê na czele tabeli - Zatok¹ Braniewo.
Po pierwszej po³owie Czarni Justyna
Olecko po strza³ach Jarmo³owicza i Szarneckiego prowadz¹ 2:0 z liderem Zatok¹
Braniewo. Mecz zakoñczy³ siê rezultatem
5:2 dla Czarnych Justyna Olecko. Dla czarnych bramki strzelali: 2 - Jarmo³owicz, 2 Szarnecki, i Pawe³ Wasilewski. Dziekujemy pi³karzom i kibicom.
Na mecz w dniu 16.09.br. Czarni wyszli w zmienionym sk³adzie. W sk³adzie,
w jakim do tej pory nie wychodzili. Wygl¹da³ on nastêpuj¹co: G¹siorowski,
Wasilewski Micha³, Pietkiewicz, Ryszkiewicz,
Raducha, Cwaliñski, Szarnecki, Wyszyñski, Wasilewski Pawe³, Jarmo³owicz, Strychalski. Ustawienie zespo³u by³o wiêc
1x4x4x2. Po raz pierwszy na prawym skrzydle
zagra³ (w pomocy) ubieg³osezonowy etatowy lewy pomocnik Pawe³ Wasilewski.
Po raz pierwszy zagrali razem w ataku S³awek
i Wojtek. Maj¹c w pamiêci pora¿ki wczeniejsze uwa¿am, ¿e trener doæ odwa¿nie ustawi³ zespó³, jednak okaza³o siê, ¿e
by³o warto. Od pierwszych minut by³o
widaæ, ¿e Czarni powinni zagraæ dobry
mecz, wa¿ne by³o czy strzelimy bramkê.
Wiadomo by³o, ¿e poprzednie pora¿ki wp³ywa³y na wyniki spotkañ, a pi³karze nie s¹
w najlepszej kondycji psychicznej. Doæ
szybko strzelona bramka prze S³awka po
strzale zza linii pola karnego i rykoszecie
musia³a podbudowaæ zespó³. To by³o
widoczne w dalszych poczynaniach naszego zespo³u. Czarni zaczêli graæ tak, jak
od dawna oczekiwalimy. Ma³o niecelnych
podañ, szybkie przedostawanie siê pod
pole karne przeciwnika, zgrane akcje, no
i najwa¿niejsze - doæ du¿o prób strza³ów z daleka i wrzutek na pole karne Zatoki. Rzuty wolne wykonywane by³y w
przemylany sposób, czego dowodem s¹
dwie bramki - g³ówki Kamila po dorodkowaniach z rzutów wolnych bitych przez
Ryszkiewicza. Pierwsza z nich wpad³a jeszcze
w pierwszej po³owie, tak wiêc Czarni schodz¹c na przerwê prowadzili 2:0. W³aciwie to powinni prowadziæ wiêcej, bo okazji
mieli kilka. Po przerwie Zatoka przycisnê³a
i zdoby³a kontaktow¹ bramkê. Jednak to
chyba podra¿ni³o naszych pi³karzy, bo na
3:1 podwy¿szy³ Kamil, na 4:1 Pawe³ Wasilewski i na 5:1 S³awek. W ostatnich minutach Zatoka strzeli³a bramkê ustalaj¹c
wynik na 5:2.
To tyle o bramkach meczu, a teraz trochê
o grze Czarnych. Wynik mo¿e sugerowaæ, ¿e Zatoka by³a s³abym przeciwnikiem, ale to nie jest prawd¹. W rozmowie

z pi³karzami Zatoki po meczu dowiedzia³em siê, ¿e pi³karze Mr¹gowii uprzedzali
ich, ¿e Czarni - wbrew poprzednim wynikom - nie s¹ s³abym zespo³em i nie nale¿y ich lekcewa¿yæ. Odpowiedzia³em im, ¿e
zespó³ przegrywa³ i traci³ bramki po indywidualnych b³êdach oraz na wskutek
tego, ¿e w dru¿ynie by³o zbyt du¿e napiêcie psychiczne. Kiedy musia³o nast¹piæ
prze³amanie i po prostu maj¹ pecha, ¿e
akurat trafi³o na ich dru¿ynê. Zatoka na
grê Czarnych nie mog³a znaleæ sposobu, a nasi pi³karze zaskoczyli ich walecznoci¹, sposobem prowadzenia gry. Po
raz pierwszy w dzisiejszym meczu widzia³em
tyle wygranych pojedynków sam na sam
przez naszych pi³karzy i wygranych pojedynków g³ówkowych. Nie chcia³bym by
zabrzmia³o to tak, ¿e jak zespó³ wygra³ to
ju¿ bêdzie chwalony na ca³ego, ale za
dzisiejszy mecz nale¿¹ siê brawa za walecznoæ, pomys³owoæ, wrzutki na pole
karne, strza³y za daleka, choæ mog³o byæ
ich wiêcej, natomiast do ¿yczenia nadal
pozostaje skutecznoæ. Po pierwszej po³owie Czarni powinni rozstrzygn¹æ mecz
na swoj¹ korzyæ zdobywaj¹c co najmniej
jeszcze dwie bramki.
Reasumuj¹c: wielkie brawa za zwyciêstwo i to w tak wysokim stosunku bramkowym. Zwyciêstwo z liderem jest jeszcze cenniejsze, z liderem, który dozna³
pierwszej pora¿ki po 7 zwyciêskich meczach.
Teraz o naszych Kibicach. Cieszy fakt,
¿e powrócili i zaczêli dopingowaæ Czar-

nych. Na pewno w tym zwyciêstwie jest
wielki udzia³ kibiców. Znowu ich doping
zagrzewa³ pi³karzy do boju. Raz jeszcze
okaza³o siê, ¿e nie ma przesady w twierdzeniu, ¿e kibice s¹ dodatkowym 12 zawodnikiem.
Nawi¹zuj¹c do wypowiedzi Szarneckiego, kierowanej do kibiców: Wrócilicie
- mo¿na dodaæ - miejmy nadziejê, ¿e i
pi³karze wrócili z dalekiej podró¿y.
Dziêkujemy PI£KARZOM I KIBICOM
ZA DZISIEJSZY MECZ!
TABELA po VIII kolejce
1. Zatoka
8
21
2. Vêgoria
8
19
3. Jeziorak
7
18
4. Start
8
17
5. Huragan
8
16
6. Mragovia
7
16
7. Sokó³
8
14
8. P³omieñ
8
14
9. Concordia
8
13
10. Motor
8
8
11. Czarni
7
6
11. Polonia
8
6
12. Granica
7
4
14. Mamry
8
3
15. Zamek
8
2
16. Szczytno
8
0
***

Czarni II
- Unia Wonice  8:0

16.09.2007 równie¿ gra³a nasza druga
dru¿yna - Czarni II Justyna Wieliczki. Graj¹c
na wyjedzie w Wonicach pokona³a tamtejsz¹ Uniê 8:0!
5 bramek zdoby³ Dêbski, 2 bramki
Pajewski, 1 Suchaczewski. Gratulacje!
http://www.stars.nazwa.pl/

MIEJSKO-POWIATOWA INAUGURACJA ROKU SPORTOWEGO 2007/2008

XVI OLECKIE OTWARTE BIEGI

W dniu 29.09.2007. (sobota) o godz.
9.30, na stadionie MOSiR Olecko odbêdzie siê inauguracja roku sportowego, które otworz¹ XVI Oleckie Otwarte Biegi.
W zawodach mog¹ uczestniczyæ dzieci, m³odzie¿ i doroli posiadaj¹cy aktualne badania lekarskie. Uczestników obowi¹zuje strój sportowy.
Ka¿dy z uczestników winien zg³osiæ
siê na start z kart¹ startow¹, na której
wypisane jest: nazwisko i imiê, rok urodzenia, nazwa szko³y (klubu) oraz dystans
na którym pobiegnie zawodnik.
Listy zg³oszeñ ze szkó³ (klubów) nale¿y dostarczyæ do biura MOSiR Olecko do
dnia 27.09.2007. MOSiR Olecko, 19-400
Olecko, ul. Park 1.

Biegi zostan¹ rozegrane w kategoriach:
I. Szko³y Podstawowe (rocznik odpowiadaj¹cy danej klasie): 1. Klasy I-II :
dziewczêta - 500 m, ch³opcy - 500 m.
2. Klasy III-IV: dziewczêta - 700 m
ch³opcy - 700 m. 3. Klasy V-VI: dziewczêta - 1000 m, ch³opcy  1000m.
II. Gimnazjum (rocznik odpowiadaj¹cy
danej klasie): 1. Klasy I-III: dziewczêta - 1000 m, ch³opcy - 2000 m.
III. Szko³y ponadgimnazjalne (rocznik
odpowiadaj¹cy danej klasie): 1. Klasy
I-III: dziewczêta - 1500 m, ch³opcy - 3000m
IV. Bieg rodzinny Ca³a Polska Biega  bez ograniczeñ wiekowych
Bieg na dystansie 3000 m.
Szczegó³y u organizatora  Miejski
Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 900-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 271

Witam Pañstwa po siedmiu dnach
roz³¹ki, albo jak wol¹ inni, po tygodniu. I
jak tam humorki? Ju¿ za prawie miesi¹c
pójdziemy do wyborów. Wiem, ¿e to 21
padziernika, ale chcia³bym, by Pañstwo
równie¿ zna³o tê datê. Dlaczego? Bo w
tym dniu bêdziemy uczestniczyæ w najwa¿niejszym wiêcie demokracji: wyborach. Niewa¿ne jak ka¿dy czy ka¿da z nas
bêdzie g³osowaæ. Najwa¿niejszy jest akt
oddania g³osu. Musimy trzymaæ siê zasady, ¿e nieobecni nie maj¹ racji, bo w³anie jeden g³os za lub przeciw mo¿e decydowaæ o wielu sprawach. I niewa¿ne jest,
kto wygra. Wygra demokracja. Musicie Pañstwo dobrze zastanowiæ
siê, na kogo g³osowaæ.
Najwa¿niejszym kryterium jest program naszego wybrañca. Ja wiem,
¿e to trudne wybraæ miedzy piêknymi s³owami i
realizmem. Ten wybór
nale¿y do Pañstwa. I
proszê nie sugerowaæ siê
tym, co na przyk³ad piszê ja w swoim felietonie. Mogê przecie¿ siê
myliæ i nie mieæ racji. Tu
m¹droæ musz¹ Pañstwo wykazaæ sami.
Piszê tylko za siebie, bo jestem wredny i ukierunkowany przez pogl¹dy, które
mam od kilkunastu lat. To mój subiektywizm i moje w³asne obserwacje.
ni³o mi siê, ¿e obudzi³em siê 2 lata
po wyborach, w których LiD nie dosta³
siê do Sejmu, PiS otrzyma³ 60% g³osów a
PO 40%. I nikt w Sejmie siê nie k³óci³,
ustawy, których nie mo¿na by³o przeforsowaæ przez wiele lat przechodzi³y jak
nó¿ przez mase³ko. W Polsce nast¹pi³o
mnóstwo zmian: lekarz szanowa³ pacjenta, nie trzeba by³o p³aciæ za operacje, nie
oczekiwa³o siê na wizytê do specjalisty
lub na badania po kilka miesiêcy, lekarze
wykonywali badania we w³asnych gabinetach, a nie uprawiali prywaty w szpitalach, nie tworzono fikcyjnych przychodni i fikcyjnych badañ na fikcyjnych pacjentach, za które p³aci³ NFZ, zlikwidowano korupcjê urzêdników na wszystkich szczeblach w³adzy. Urzêdasy nie blokowali spraw tylko dlatego, ¿eby zmiêkczyæ petenta. Samorz¹dy dzia³a³y w interesie ludzi, a nie dla w³asnych korzyci.
Ka¿dego Polaka by³o staæ na adwokata,
bo skoñczy³y siê rodzinne kasty i dziêki
konkurencji obni¿y³y siê ceny. Adwokaci zabiegali o klientów, a nie odwrotnie.
By³a wielka uczciwoæ w S¹dach, Policji,

Prokuraturze. PiS obni¿y³ podatki, ale zaostrzy³ przepisy podatkowe, ¿eby wszyscy je uczciwie p³acili. Zlikwidowano przemyt papierosów, alkoholu, narkotyków,
samochodów. Skoñczy³y siê umarzania
podatków najwiêkszym oligarchom. Zlikwidowana zosta³a mafia paliwowa, wêglowa, samochodowa, przemytnicza, farmaceutyczna. Zlikwidowano przemoc i
narkotyki w szko³ach. Kaczyñski znalaz³
sposób na w³aciwe relacje Pañstwo Koció³. Polacy nareszcie stali siê Patriotami
w³asnego kraju. Nikomu nie przeszkadza³o,
¿e Polacy potrafi¹ siê jednoczyæ. Budowane by³y drogi i autostrady. PO i Tusk

nie prowadzi³ dzia³alnoci destrukcyjnej.
Na szczeblach administracji wojewódzkiej,
miejskiej i gminnej nie królowa³a polityka. Nie ustawiano przetargów za publiczne pieni¹dze. Rozpoznano i wydalono z
Polski agentów obcych pañstw, którzy
mieli za zadanie wprowadziæ destrukcjê
w Polsce. Wprowadzono szereg ludzkich
przepisów u³atwiaj¹cych obywatelowi za³atwianie spraw w urzêdach. Bezrobocie
by³o na poziomie 5% i Polacy zarabiali
znacznie wiêcej. Wprowadzono super
kontrole przy wydawaniu pieniêdzy publicznych i unijnych dotacji. Zlikwidowano
korupcje przy sprzeda¿y mienia wojskowego. Polska mia³a super stosunki z Rosj¹, Niemcami, Ukrain¹, Francj¹ i pozosta³ymi krajami. Uregulowane zosta³y spory
pomiêdzy Polsk¹, a Rosj¹ i Niemcami. Bud¿et
pêka³ w szwach... To jest mo¿liwe.
A co do samej kampanii wyborczej?
Bawi mnie. Na razie mamy tylko dwóch
licz¹cych siê zawodników i przystawki.
Gdyby bój toczy³ siê o programy, to jednak zdecydowan¹ przewagê ma PiS, bo
program PO choæ ma a¿ 97 stron (przeczyta³em ca³oæ) jest tylko kalk¹ tego co
mo¿na wyczytaæ w programie tej pierwszej partii. Po drugie - po raz pierwszy
widzia³em program, w którym wypisuje

siê konkretne partie jako przeciwników.
To zaskakuj¹ce, ale kiedy widzia³em i czyta³em podobny program wskazuj¹cy konkretnych przeciwników i sposoby walki
z nimi. Nie chcê tu przypominaæ historii,
ale dla mnie skojarzenia nasuwaj¹ siê same.
Nie lubiê te¿ cynizmu, z jakim Donald Tusk
opowiada³ o Janie Marii Rokicie... Przecie¿ wiadomo, ¿e spór osobowoci i odsuwania od podejmowania jakichkolwiek
decyzji i mo¿liwoci wp³ywania na ¿ycie
partii. Przecie¿ to by³a wojna, któr¹ Tusk
prowadzi³ bardzo brutalnie, aby tylko pozbyæ
siê Rokity. A teraz wystêpuje w Poznaniu i mówi: Janku jestemy z Tob¹... i
oskar¿a o to PiS, bo
ten rozbi³ rodzinê! To
jest skandal, zw³aszcza, ¿e przecie¿ znane s¹ s³owa Nelly
Rokity o tym co Tusk
robi³ jej mê¿owi. A
transfery... wysz³y
blado. Jeden by³y
stale próbuje podbudowaæ swój wybór
opowieciami jak to
zosta³ skrzywdzony,
a drugi opowiada o
niedotrzymanym s³owie honoru. Sam zapomnia³, ¿e odchodz¹c mówi³, ¿e ma
wielki szacunek do
tego, co robi Jaros³aw Kaczyñski, bo jest to m¹¿ stanu i
sprawny polityk. Dzi podpiera siê s³owami Giertycha, który nawet nie ma pojêcia, o czym mówi, bo podpiera siê opowieci¹ o obietnicy, o tym, ¿e Macierewicz bêdzie szefem kontrwywiadu wojskowego tylko 3 miesi¹ce do... koñca
wrzenia! Marny to wiadek, bo Macierewicz zosta³ dopiero tym szefem 4 padziernika. Trzy miesi¹ce by³ za to weryfikatorem WSI. Ale to tylko szczegó³y, bo
jak wiadomo: Ciemny lud wszystko kupi...
Czemu cytujê Jacka Kurskiego? Proszê
Pañstwa, te zdanie i te s³owa nie s¹ autorstwa Jacka Kurskiego. To jest kolejna
manipulacja z liczeniem na to, ¿e Pañstwo
maj¹ s³ab¹ pamiêæ. To w 1995 napisa³ sam
Wielki Adam z Gazety Wyborczej, przy
okazji prezydenckiej kampanii wyborczej.
Wtedy to by³o odkrywcze, intelektualne
i wielkie! Powtórzone to samo po 10 latach by³o chamskie... Dziwne. Dzi pan
Radek Sikorki startuje z ramienia partii,
która jego pracê w MON okrela³a jako
nieudan¹, a on sam by³ wg PO najbardziej nieudanym ministrem od wojska.
Dziwnie siê te losy plot¹.
Na szczêcie Pañstwo jestecie bardzo m¹drzy, wiecie co myleæ i jak.
PAC

