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Godnoæ cz³owieka wymaga, by
spo³eczeñstwo opiera³o siê na
sprawiedliwoci. Jan Pawe³ II

Andrzej Malinowski

Osamotnieni
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Wzruszeni
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listopada
na ulicy
Go³dapskiej bêdzie obowi¹zywa³o ograniczenie
szybkoci do 40 km/h.

Ogólnopolskie Biegi Niepodleg³oci zdominowali biegacze z Olecka

Jedno zwyciêstwo i piêæ
miejsc na podium

 to dorobek ekipy z Olecka podczas
startu na Ogólnopolskich Biegach zorganizowanych z okazji rocznicy wiêta
Niepodleg³oci w Soko³ach (woj. podlaskie).
W popularnych biegach wystartowa³o
oko³o 600 uczestników reprezentuj¹cych
czo³owe kluby lekkoatletyczne z województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i warmiñsko-mazurskiego, w
tym wielu mistrzów i reprezentantów Polski
w biegach rednich w ró¿nych kategoriach wiekowych.
O szczegó³ach czytaj na s. 19.
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¯ywi tak stoj¹
Pochyleni

 czytaj na s. 3.
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M.Pietraszewski

NOWOÆ W OFERCIE

welurowe dekoracje samoprzylepne
na cianê, drzwi, meble
 szeroka gama kolorów i wzorów
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46
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CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
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Cena 1,40 z³
Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej radni doæ d³ugo rozmawiali na temat w jaki sposób rozwi¹zaæ problem
przejazdu ciê¿kich samochodów ciê¿arowych pod niskim wiaduktem kolejowym.
W ka¿dym b¹d razie obwodnica Olecka nie rozwi¹¿e tego problemu. Na Sesjê
zaproszono przedstawicieli Dyrekcji Dróg
Krajowych.

Niski wiadukt

Bogus³aw M. Borawski
W jednym z wyst¹pieñ na poprzednich sesjach Rady us³ysza³em takie stwierdzenie: Od chwili zbudowania, przejazd
du¿ych samochodów pod wiaduktem by³
problemem. I ... wbrew opinii wszystkich zainteresowanych problemem jest
nadal. Z jednej strony partykularne interesy mieszkañców, których domy stoj¹ wzd³u¿ trasy przejazdu ciê¿kich samochodów przez miasto, z drugiej oleccy
kierowcy i przedsiêbiorcy, którzy maj¹
potworne trudnoci w wywiezieniu lub
wwiezieniu towarów. Równie¿ interesy,
a mo¿e barak zainteresowania problemem
ze strony w³acicieli dróg, czyli dyrekcji
dróg krajowych, czyni problem nierozwi¹zalny. Pieszych korzystaj¹cych z przejcia pod mostem satysfakcjonowa³oby
zbudowanie bêd¹cego w planie podziemnego przejcia pod nasypem kolejowym
obok wiaduktu. I tak bez koñca! Problem
jednak trzeba rozwi¹zaæ i to jak najszybciej i jak najszerzej. Wymaga tego rozwój miasta oraz bezpieczeñstwo jego
mieszkañców.
C.d. na s. 4-5.

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

WSZYSTKO DO DOMU

 serwisy, fili¿anki, szk³o
 garnki, patelnie
 kwietniki, wieczniki
SUPER CENY!!!  SPRAWD NAS

(V62604)
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 14 wrzenia o 13.53 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Zalesiu.
 14 wrzenia o 15.57 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni
z domu mieszkalnego w Lakielach.
 14 wrzenia o 16.18 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Wojska Polskiego po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 14 wrzenia o 18.10 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar cierniska w Golubkach.
 15 wrzenia o 8.37 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nad³amany konar drzewa znad
chodnika przy ul. Kociuszki.
 15 wrzenia o 8.38 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP wiêtajno we Wronkach
usuwa³y skutki wypadku drogowego.
 15 wrzenia o 15.40 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
sanitarnego.
 16 wrzenia o 12.38 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
sanitarnego.
 16 wrzenia o 13.31 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³a
starszy stra¿ak Katarzyna Jegliñska
 18 wrzenia o 10.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada.
 19 wrzenia o 15.48 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego Mo¿nych.
 21 wrzenia o 10.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Pieñkach gniazdo szerszeni z budki lêgowej ptaków.
 21 wrzenia o 16.02 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w Wólce Kijewskiej gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego.
 21 wrzenia o 17.10 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z gara¿u przy alei Zwyciêstwa gniazdo szerszeni.
 23 wrzenia o 18.00 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w G¹skach gniazdo szerszeni z dziupli w drzewie rosn¹cym przy
domu mieszkalnym.
Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
STACJA PALIW  Rarytas

ul. E³cka 4

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

(V53709)

 24 wrzenia o 15.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
przy ul. Grunwaldzkiej.
 24 wrzenia o 20.28 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w lepiu skutki kolizji drogowej.
 25 wrzenia o 6.53 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 25 wrzenia o 16.58 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
sanitarnego.
 26 wrzenia o 2.57 jeden zastêp JRG PSP
oraz dwa OSP Kowale Oleckie gasi³y
po¿ar mieci w budynku mieszkalnym
w Kowalach Oleckich.
 26 wrzenia o 10.19 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
przy ul. Armii Krajowej.
 26 wrzenia o 10.02 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Szeszkach.
 26 wrzenia o 11.24 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem mieszkalnym w
Kukowie.
 26 wrzenia o 18.58 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP G¹ski gasi³y po¿ar
25 bel s³omy w okolicach Kukowa.
 27 wrzenia o 7.21 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 28 wrzenia o 15.67 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
sanitarnego.
 29 wrzenia o 17.54 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Che³chach.
 30 wrzenia o 5.06 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Mazury usuwa³ w Mazurach skutki wypadku drogowego.
 30 wrzenia o 16.30 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
sanitarnego.
 30 wrzenia o 19.52 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie usuwa³
skutki wypadku drogowego.
Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Tomasz Schneider
 1 padziernika o 10.29 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ wypadek kolejowy.
 2 padziernika o 15.36 dwa zastêpy JRG
PSP oraz po jednym OSP wiêtajno i
OSP Szczecinki usuwa³y w Doliwach skutki
wypadku drogowego.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski
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Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
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Pijani kierowcy
 15 padziernika policjanci zatrzymali w
Olecku Ma³ym jad¹c¹ motorowerem
Wandê G. Mia³a ona we krwi 0,4 promila alkoholu.
 16 padziernika o 19.35 policjanci zatrzymali w Sokó³kach siedemnastoletniego Zbigniewa G. Jecha³ on motorowerem maj¹c we krwi 1 promil alkoholu.
 18 padziernika oko³o 13.35 policjanci
zatrzymali w Rosochackich Ranaualta. Kieruj¹cy samochodem dwudziestodziewiêcioletni Karol S. mia³ we krwi
2,64 promila alkoholu. Ponadto prowadzi³
samochód pomimo zakazu orzeczonego przez s¹d (równie¿ za jazdê po spo¿yciu alkoholu).
 20 padziernika o 0.10 zatrzymano jad¹c¹ ul. Mazursk¹ Skodê Favorit. Kieruj¹cy ni¹ dwudziestodwuletni Marcin
G. mia³ we krwi 1,84 promila alkoholu.
 22 padziernika policjanci zatrzymali w
Kukowie piêædziesiêciosiedmioletniego Ryszarda D. Kierowa³ on pojazdem
maj¹c we krwi 1,6 promila alkoholu.
 26 padziernika o 16.25 policjanci zatrzymali w Dunajku Opla Kadeta. Kieruj¹cy nim trzydziestoszecioletni Dariusz B. mia³ we krwi 2,18 promila alkoholu.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Teresa Bakista
 Marek Ejsmond
 Jerzy Makal
 Anna Mioduszewska
 Anna Pokartyk
 Norbert Rydzewski

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

W nocy z 27 na 28 padziernika sp³on¹³
znów samochód. Stra¿ otrzyma³a wiadomoæ o po¿arze 46 minut po pó³nocy.
Tym razem by³ to VW Golf 2. W³aciciel
wyceni³ stratê na 4,5 tysi¹ca z³otych.
Policja prosi o zg³aszanie siê wiadków zdarzenia. Ka¿da informacja mo¿e
byæ wa¿na. Kto z s¹siadów zauwa¿y³
mo¿e przeje¿d¿aj¹cy w tym czasie samochód lub przechodz¹ce ulic¹ osoby.
Komendant policji wyznaczy³ nagrodê
dla osoby, która przyczyni siê do schwytania przestêpcy. W czerwcu tego roku
by³o to 1000 z³otych. W chwili obecnej
policja zaznacza, ¿e kwota nagrody nie
bêdzie symboliczna.

Razem bezpieczniej
27 i 28 padziernika policjanci oleccy przeprowadzili dzia³ania w ramach
ogólnopolskiej akcji Razem bezpieczniej.
Jej wynik to 105 wylegitymowanych osób
i skontrolowanych 80 pojazdów.
Zatrzymano jeden dowód rejestracyjny,
wypisano 23 mandaty karne, zatrzymano 7 osób poruszaj¹cych siê ró¿nymi
pojazdami po spo¿yciu alkoholu.
AUTOMYJNIA od 7 30 do 18 00
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V51810)

NAJTANIEJ W MIECIE

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

Wypadek drogowy

14 padziernika dosz³o w Zajdach do
potr¹cenia trzyletniego ch³opca jad¹cego rowerem. Zdarzy³o siê to oko³o 14.35,
kiedy prowadz¹ca bez uprawnieñ Forda
Eskorta trzydziestojednoletnia Renata I.
wje¿d¿a³a na posesjê. Trzylatek ze z³amana nog¹ zosta³ odwieziony do szpitala w Suwa³kach.

Nowymi ³awnikami S¹du Rejonowego w Olecku zostali: Janina Jurewicz,
Zofia Halina Klecz, Alicja Modzelewska-Fiodor, Alicja Danuta Szymañska,
Jan Franciszek Szczepanik, Roumald
Pawelski.
Do S¹du Rejonowego Wydzia³ Pracy w E³ku wybrany zosta³ Józef Siwko.
Wybory dotycz¹ kadencji 2008-2011.
Do wyboru dosz³o 26 padziernika na
Sesji Rady Miejskiej w Olecku.

Wypadek

18 padziernika oko³o 14.45 na drodze ze Stacz do Jab³onowa dosz³o do
gronego w skutkach wypadku drogowego. Na prostym odcinku drogi jad¹cy Audi trzydziestoomioletni Wies³aw
P. nie udzieli³ pierwszeñstwa nadje¿d¿aj¹cemu z naprzeciwka samochodowi i
rozpocz¹³ manewr wyprzedzania jad¹cego w tym samym kierunku rowerzysty,
piêædziesiêciodziewiêcioletniego Romualda R. Gdy zauwa¿y³, ¿e samochód jego
zderzy siê pojazdem nadje¿d¿aj¹cym z
naprzeciwka, zjecha³ z powrotem na praw¹ stronê drogi i uderzy³ w rowerzystê.
Poszkodowanego odwieziono z urazem
mózgu do szpitala wojskowego w E³ku.
Sprawca wypadku by³ trzewy.

Wybili 30 szyb

16 padziernika policjanci zatrzymali
dwóch m³odych mê¿czyzn, którzy wybili 30 szyb w budynku chlewni nale¿¹cej
do Starostwa Oleckiego. Straty wyceniono
na 350 z³otych. Dziewiêtnastoletniemu
Przemys³awowi N. i osiemnastoletniemu
Danielowi D. za chuligañski wybryk grozi
kara od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia
wolnoci.

20 700 z³otych

... bêdzie bud¿et miejski kosztowa³o pod³¹czenie do sieci elektrycznej terenów pod
budowê sali widowiskowo-sportowej. Jest
to dopiero 20% zaliczka dla Zak³adu Energetycznego w Bia³ymstoku.

!
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OLECKI TERMINARZ

Wystawy sta³e
 8.00  15.00  wystawa batiku Barbary
Kolejnik , 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.

31 padziernika (roda)
up³ywa termin zg³oszeñ w konkursie modelarskim na mistrzowskie wykonanie
samolotu North American P-51 Mustang
3 listopada (sobota)
14.00  Czarni Olecko  Mamry Gi¿ycko, mecz pi³ki no¿nej IV ligi (mecz
wyjazdowy)
8 listopada (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
9 listopada
17.00  Wiem kto mnie zabi³, film, kino
19.00  28 tygodni póniej  film, kino
10 listopada (sobota)
12.00  Konkurs na Najpiêkniejszy Latawiec  Szyjka na jeziorem Olecko
Wielkie
17.00  Wiem kto mnie zabi³, film, kino
19.00  28 tygodni póniej  film, kino
11 listopada
17.00  Wiem kto mnie zabi³, film, kino
19.00  28 tygodni póniej  film, kino
16 listopada
17.00  I ty mo¿êsz zostaæ bohaterem,
film, kino
19.00  Katyñ, film, kino
17 listopada
17.00  I ty mo¿êsz zostaæ bohaterem,
film, kino
19.00  Katyñ, film, kino
18 listopada
17.00  I ty mo¿êsz zostaæ bohaterem,
film, kino
19.00  Katyñ, film, kino
6 grudnia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)

Dy¿ury aptek
 30.10.- 4.11.2007r., ul. Zielona 35
 5-11.11.2007r., pl. Wolnoci 25

ELF

(L20801)

ul. Armii Krajowej 24

MARKOWE CIUCHY W DOBREJ CENIE

Raz w tygodniu nowy towar!
Godziny otwarcia: 1000-1700

(V63004)

"
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Niski wiadukt
W³adze miejskie, choæ oficjalnie tego
nie mówi¹, zbytnio nie wierz¹ równie¿
inwestorom, i boj¹ siê, ¿e gdy problem
wiaduktu zostanie rozwi¹zany zbyt wczenie, to mo¿e dojæ do tego, ¿e obwodnica bêdzie zupe³nie niepotrzebna. Przynajmniej w myleniu drogowców.
Dyskusja na sesji pokaza³a, ¿e problem jest z³o¿ony. Ró¿ne grupy d¹¿¹ do
rozwi¹zania w sposób dla siebie satysfakcjonuj¹cy i nie myl¹ o kompleksowym rozwi¹zaniu.
Najrozs¹dniejszym jednak rozwi¹zaniem, z gospodarczego punktu widzenia,
by³oby obni¿enie poziomu jezdni. Eksperci, którzy twierdz¹, ¿e nie ma mo¿liwoci odprowadzenia spod wiaduktu
wody, nie widzieli prawdopodobnie tego
miejsca. In¿ynier, specjalista od budowli wodno-ziemnych, stwierdzi³ na oficjalnym
spotkaniu, ¿e ³¹ka le¿¹ca obok jest dostatecznie nisko by woda sp³ynê³a rurami w jej kierunku. Odstojniki zamontowane w takim ci¹gu oczyci³yby deszczówkê, która w koñcu trafi³aby do rzeki
oddalonej o oko³o 60-100 metrów.
Obni¿enie jezdni pod wiaduktem wi¹¿e
siê jeszcze z budow¹ ca³ej infrastruktury wokó³. Przede wszystkim zorganizowanie bezpiecznego przejcia dla pieszych
przez alejê Wojska Polskiego w okolicach skrzy¿owania z Tunelow¹. Takim
rozwi¹zaniem mog³oby byæ zamontowanie sygnalizacji wietlnej przy przejciu
lub w odpowiedniej odleg³oci po³o¿enie garbów zmuszaj¹cych kierowców do
zmniejszenia prêdkoci. Rozwi¹za³oby to
jednoczenie problem wyjazdu z parkingu przy zbudowanym tam supermarkecie. Obni¿enie wiaduktu musia³oby siê
równie¿ wi¹zaæ z wprowadzeniem transportu lokalnego w tym rejonie i zakazu
tranzytu.
Obwodnica Olecka rozwi¹¿e bowiem
problem komunikacji miêdzynarodowej i
krajowej. Nie rozwi¹¿e natomiast problemu
gospodarczej komunikacji miejskiej. Nie
rozwi¹¿e tego problemu postulowany przez
w³adze miasta pomys³ zawieszenia bramek ostrzegawczych na drogach dojazdowych do tunelu. Ostrze¿e to bowiem
kierowców przed zakleszczeniem siê ciê¿arówki pod mostem, ale miejskie samochody dowo¿¹ce komponenty czy pó³produkty do fabryk nadal bêd¹ musia³y
kombinowaæ jak przelizgn¹æ siê tym
w¹skim gard³em.
Zapis dyskusji:
Wac³aw Olszewski: - Jeli chodzi o
bramki?! Dla mnie odpowied komisji, która
zajmowa³a siê problemem jest... ma³o roz-

C.d. ze s. 1.

s¹dna. Rozumiem, ¿e bramki musz¹ byæ
zamontowane w odpowiedniej odleg³oci, by samochód, który uderzy w bramkê, mia³ mo¿liwoæ wycofania siê. Tutaj
tej odleg³oci nie ma zachowanej, bo samochód jad¹cy drog¹ od strony E³ku ma
mo¿liwoæ wycofania siê i zawrócenia przy
samym wiadukcie. Mo¿na jednak bramkê postawiæ kilka metrów dalej od wiaduktu.
Tak jest te¿ na rondzie. Przed rondem na drodze krajowej nie mo¿na bramki
postawiæ, bo wtedy samochody nie mog³yby skrêcaæ w lewo na Augustów. Tutaj
komisja stwierdzi³a, ¿e samochód taki nie
mo¿e wycofaæ. Ja zadajê proste pytanie:
jak samochód uderzy w bramkê i nie mo¿e
siê wycofaæ, to jak on wycofie, je¿eli zakleszczy siê pod wiaduktem?
Uwa¿am, ¿e lepiej siê stanie jeli samochód uderzy w tê bramkê nawet trzy
metry przed wiaduktem i wycofa siê, ni¿
ma zakleszczyæ siê pod nim i zablokowaæ przejazd na kilka godzin. (brawa)
Przedstawiciel Krajowej Dyrekcji
Dróg: - Komisja ustali³a, ¿e oznakowanie dróg dojazdowych jest w porz¹dku.
A przede wszystkim zakleszczaj¹ siê pod
wiaduktem samochody miejscowe (ogólny
rwetes).
Wac³aw Olszewski: - Oznakowanie
jest bardzo dobre. Kierowcy jednak, którzy
jad¹ po raz pierwszy czy ju¿ po raz kolejny, nie zawsze zwracaj¹ uwagê na znaki.
Licz¹ czasami te¿ na to, ¿e powoli prze-

jad¹ pod wiaduktem. Tym bardziej, ¿e
wysokoæ przejazdu jest dla bezpieczeñstwa zani¿ona.
Mylê, ¿e dopóki nie bêdzie zbudowana obwodnica, nale¿y przyczepiæ na
³añcuchach kawa³ normalnej blachy. Przecie¿ to ¿aden koszt!
Mariusz Mi³un: - Wystarczy postawiæ bramkê przy starym Domu Dziecka,
przed wjazdem na rondo. Samochód, który
zaczepi³by o ni¹, móg³by na rondzie zawróciæ i pojechaæ z powrotem. Jad¹cy z
E³ku móg³by skrêciæ na wiêtajno i pojechaæ tamtêdy.
Przedstawiciel Krajowej Dyrekcji
Dróg: - A jak to ma siê do tego, ¿e Pañstwo nie chcielicie ¿eby ruch tranzytowy szed³ przez miasto?
Kto z sali: - A ten Pan przyjecha³
nas tu oskar¿aæ, czy wyjaniaæ?
Wac³aw Olszewski: - By³a swego
czasu taka akcja, ¿eby przez Olecko nie
jedzi³y TIR-y, tylko ¿eby zbudowaæ obwodnicê. I to by³ jeden z argumentów.
Wtedy trwa³y przepychanki. Gdyby wtedy
obni¿ono poziom jezdni pod wiaduktem,
nie by³oby mowy o obwodnicy. O budowê obwodnicy ubiega³y siê od szeregu lat w³adze poprzednich kadencji. Niski wiadukt by³ jednym z argumentów
po to, by powsta³a obwodnica.
Jako mieszkañcy miasta nie domagamy
siê, aby obni¿aæ poziom wiaduktu. Chcemy,
aby z boku zbudowaæ przejcie dla pieszych, natomiast na drogach zrobiæ bramki.
Jeszcze dwa lata i bêdziemy mieli obwodnicê, ale przez te dwa lata niech TIR-y
nie wbijaj¹ siê w ten tunel. Stwarza to

Uczniowie z Zespo³u Szkó³ Spo³ecznych testowali w sobotê 27 padziernika
swoje latawce. Przygotowuj¹ siê w ten sposób do zawodów, które odbêd¹ siê 10
listopada. Nastêpne testowanie w sobotê, 3 listopada na Szyjce.
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niebywa³e zagro¿enie.
Przedstawiciel komisji powo³anej przez DDK, która orzeka³a
na temat bramek: - Rozwi¹zania, które Pañstwo proponujecie,
s¹ w miarê rozs¹dne. Ale co zrobiæ z pojazdami, które jad¹ z
Augustowa lub w kierunku Augustowa? One równie¿ uderz¹
w te bramki.
Gra¿yna Obuchowska: - Je¿eli zostanie zablokowany wiadukt, a kto zadzwoni z prob¹ o ratunek, to jak dojad¹ tam
ratownicy? Jest to jedyna droga ³¹cz¹ca Siejnik z miastem.
Mylê, ¿e Generalna Dyrekcja bêdzie odpowiedzialna za wypadki na naszym osiedlu, jak i pod wiaduktem.
Przedstawiciel komisji powo³anej przez DDK, która orzeka³a
na temat bramek: - Rozpatrywalimy wypadki zaistnia³e pod
wiaduktem. Problemem nie s¹ jednak TIR-y, ale kierowcy miejscowi, którzy od lat znaj¹ temat i nie zwracaj¹ uwagi na znaki
i licz¹ na ³ut szczêcia.
Mariusz Mi³un: - Blacha taka wisi na ³añcuchach. Nie jest
to element sta³y. Samochód w niego uderzy i pojedzie dalej.
Karol Sobczak: - Czy komisja mo¿e zastanowiæ siê ponownie nad zawieszeniem bramek, jak zasugerowa³ Pan Burmistrz,
przed rondem? Chodzi tutaj o bezpieczeñstwo. Samochód blokowaæ przejazd mo¿e kilka godzin. W tym czasie mo¿e wydarzyæ siê niejedna tragedia. Czy komisja mo¿e siê zastanowiæ
nad umieszczeniem takiej bramki, czy stoi Pan na stanowisku,
¿e takie rozwi¹zanie nie ma szans Waszej akceptacji?
Przedstawiciel komisji powo³anej przez DDK, która orzeka³a
na temat bramek: - Zawsze mo¿na podejæ jeszcze raz do sprawy.
Przedstawiciel miejscowych przewoników: - A jak bêdzie z tymi firmami, których siedziby s¹ po obu stronach wiaduktu? Jak mamy dojechaæ do firm, które s¹ po jednej stronie
miasta, a przewonik po drugiej? Którêdy mamy jedziæ? Na
Wieliczki mamy zakaz., na Gi¿ycko zakaz, na wiêtajno zakaz.
Przez E³k, przez Suwa³ki mamy dojechaæ z Siejnika do Olecka
lub na odwrót? Najlepiej zamknijcie wszystkie drogi i po problemie. Policzcie jednak, ilu ludzi pracuje, ile jest firm. Transport jest z Kukowa, z zak³adów Prawda z Siejnika, z Delphi.
Jad¹c z Olecka jak mam zajechaæ do nich po towar? To jet
problem. Mówicie, ¿e wiadukt za niski. A wystarczy obszyæ
go o 15 centymetrów i po problemie. Postawiæ znaki dla ruchu
lokalnego, a nie tranzytu i wszystko!
Komentarz:
Naj³atwiej ograniczyæ ruch i wyeliminowaæ z niego samochody ciê¿arowe. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e transport to nie
tylko miejsca pracy kierowców. To tak¿e miejsca pracy w ca³ym miecie. Bez transportu produkcja stanê³aby w wiêkszoci zak³adów Olecka. Przypuszczam, ¿e aby rozwi¹zaæ kompleksowo problem, nale¿y powo³aæ wspóln¹ komisjê z Rad¹
Powiatu oraz wci¹gn¹æ w to oleckich przedsiêbiorców i wszystkich
mieszkañców. Przede wszystkim jednak pomyleæ przysz³ociowo
i rozwi¹zaæ problem na najbli¿sze kilkadziesi¹t lat.
Bogus³aw M. Borawski

Babskie pogaduchy
WPROST PRZECIWNIE
Znajomy spotkawszy mnie ostatnio zapyta³, dlaczego moje ostatnie teksty s¹ smutne i czy¿by by³o
a¿ tak le. Wprost przeciwnie! Tylko splot wydarzeñ na wiecie wycisn¹³ na mnie minorowy nastrój. Jest OK., a nawet lepiej. Ju¿ w poprzednim tygodniu mia³am napisaæ, ¿e uwielbiam
jesieñ i biegam na bazar, by poczuæ jej zapach i smak. Wracam
ob³adowana torbami przepysznych jab³ek prosto z sadu rolnika i innych owoców, które teraz s¹ najtañsze i mo¿na zajadaæ
siê nimi do woli. W tym roku stanê³am na wysokoci zadania
gospodyni domowej i co nieco w³o¿y³am do s³oików. I przyznajê siê, ¿e jestem z tego dumna. Ilekroæ zajrzê do piwnicy 
stoj¹ w szeregu winie, ogóreczki, papryka, suróweczka z buraczków, w innym rz¹dku kapusta z papryk¹. Sama siebie nie
podejrzewa³am o tak¹ dyscyplinê jesienn¹ i tylko od czasu do
czasu przemknie myl, czy siê dobrze zawekowa³y. Na samym
koñcu tej pó³ki od kilku dni puszy siê moja ostatnia zdobycz 
grzyby. Na grzybobrania chadzam co roku od kilkudziesiêciu
lat, ale takiego urodzaju to doprawdy moja pamiêæ nie pamiêta.
Istna plaga grzybów. By³am na opieñkach i wówczas znalaz³am przepyszne i niespotykane od lat kilku rydze, naciê³am te¿
kani wielkich jak patelnia, których smak jeszcze czujê, ale to
nic w porównaniu z tym, gdy wybra³am siê w swoje znane
miejsca. No, ¿eby grzyby zbieraæ z samochodu, to tego jeszcze
nie grali. I na dodatek w nieca³e dwie godziny zebraæ pe³en
kosz podgrzybków i borowików, to to te¿ jest niesamowite.
Moja bratowa, która mo¿e czêciej wyskakiwaæ do lasu, jest
lepsza. Nasuszy³a i nask³ada³a ju¿ tyle, ¿e przy ostatniej wizycie w lesie nawet nie schyla³a siê po podgrzybki i po godzinie
wysz³a z ... czterdziestoma prawdziwkami. Zazdroszczê jej, bo
najprzyjemniejsze jest oczywicie ³a¿enie po lesie, a zbiory zostawiam na dalszym planie, choæ to te¿ nie bez znaczenia. Do
moich melancholijnych nastrojów jesiennych trzeba te¿ dorzuciæ ognisko, na którym bawilimy siê i piewali do rana i to te¿
nastraja optymistycznie, ¿e co nam jeszcze w duszy gra. I to
tyle dowodów na to, ¿e jest dobrze, czego i moim Czytelnikom
¿yczê.
ZOCHA

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski

s³oneczne,

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V60505)

przydomowe oczyszczalnie cieków

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

Rozpoczêcie kursu

tel. 520-23-36
www.olecko.prawojazdy.com.pl
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O przydro¿nych krzy¿ach

Andrzej Malinowski

Bo¿e Mêki na skraju wsi

Wêdruj¹c drogami oleckiej ziemi co
krok spotykamy Bo¿e Mêki (przydro¿ne
krzy¿e). S¹ one praktycznie wszêdzie.
Zdarza siê, ¿e w jednej miejscowoci jest
ich kilka. Niektóre z nich s¹ bardzo piêkne,
charakteryzuj¹ siê ciekawymi zdobieniami;
s¹ wród nich stare i ca³kiem nowe. Jedne poroniête chaszczami, omijane z daleka.
Inne odnawiane, zadbane. Bo¿e Mêki to
pomniki sakralnej kultury.
Z ka¿dym krzy¿em, chocia¿by tym
najskromniejszym, zwi¹zana jest jaka
legenda, opowieæ czy historia. Przetrwa³y
one ró¿ne burze dziejowe, niejedne pamiêtaj¹ odleg³e czasy. Na wielu krzy¿ach,
zgodnie z tradycj¹ litewsk¹, w ich centralnym miejscu umieszczano s³oñce lub
ksiê¿yc.
Wszystkie one zawieraj¹ g³êbok¹ treæ,
bêd¹c jakby p³aczem obola³ych serc
ludzkich, rozpacz¹ wyci¹gaj¹c¹ ramiona
z ub³aganiem o zmi³owanie lub modlitwê radosn¹, podziêkowaniem wniesionym w pokorze Panu nad Pany!.. (Jan
Wiktor). To znak przywi¹zania do wiary, religii i tradycji.
Nazwa krzy¿ wywodzi siê od ³aciñskiego s³owa cruz, crucis. To staro¿ytne narzêdzie tortur przyby³o od Scytów
i Asyryjczyków. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e ¯ydzi
nie stosowali go jako narzêdzia do wymierzania kary. Cz³owiek powieszony na
krzy¿u by³ dla nich przeklêty przez Boga.
Z kolei dla Rzymian potêpiony i zhañbiony. W dniu, w którym ukrzy¿owano

Jezusa, krzy¿ sta³ siê znakiem cierpienia
i zarazem triumfu Chrystusa.
W zasadzie znamy jeden wzorzec krzy¿a, chocia¿ by³o ich kilka rodzajów. Pierwszym
by³ krzy¿ w. Antoniego  w kszta³cie litery T.
Inne to np. krzy¿ w. Andrzeja, prawos³awny, jerozolimski czy koptyjski.
Rzadkoci¹ jest dzisiaj
tzw. karawaka  krzy¿ z
równoleg³ymi poziomymi
belkami.
Bo¿e Mêki stawiano
zazwyczaj na skraju wsi,
by zatrzymywa³y zarazê,
by wiêtoci¹ swoj¹ broni³y domostw i dobytku
przed z³em. Musia³y byæ
wykonane z jednego kawa³ka drewna 
uwa¿anego za materiê pierwotn¹ i szlachetn¹ (dzisiaj wiêcej jest metalowych)
w ci¹gu jednej nocy i tej samej nocy
wkopane w ziemiê. Papie¿ Leon III zleci³, by Bo¿e Mêki stawiane by³y na rozstajach dróg, czyli w miejscu, w którym
krzy¿uj¹ siê drogi zmar³ych i ¿ywych. Ludzie
wierzyli, ¿e w tych miejscach b³¹kaj¹ siê
istoty nadprzyrodzone. Stawiano je tak¿e poród pól i na lenych rozdro¿ach,
gdzie mia³y odstraszaæ demony i upiory
czyhaj¹ce na wêdrowców. Z czasem zaczêto je umiejscawiaæ przy cmentarzach
i kocio³ach; w miejscach wa¿nych, zwi¹zanych z jakim konkretnym wydarzeniem, np.
bitw¹ czy na zapomnianych mogi³ach, aby
przechodniów i przejezdnych pobudziæ do zmówienia modlitwy za
duszê zmar³ych
Powstawa³y one te¿ dla
uczczenia pocz¹tku kolejnego stulecia od narodzenia Chrystusa. Przy
nich witano i ¿egnano
pielgrzymki id¹ce do
sanktuariów.
Krzy¿e stawiano te¿
dla upamiêtnienia nag³ej
mierci; czyni siê tak i
dzisiaj. Kiedy cz³owiek
zgin¹³ tragiczn¹ mierci¹ w wypadku, w wyniku zabójstwa, od uderzenia pioruna, wierzono, ¿e jego dusza nie
zazna spokoju dopóki
nie zostanie postawio-

ny przydro¿ny krzy¿ lub kapliczka. One
mia³y zapewniæ wieczny spokój. Krzy¿e
ustawiano w miejscu znalezienia nie
ochrzczonego dziecka czy ludzkiej czaszki.
Bo¿e Mêki stawiali tak¿e osieroceni
rodzice i skruszeni winowajcy. ¯aden z
krzy¿y nie powsta³ przypadkowo. Dla
wszystkich by³y one podziêkowaniem

za odzyskane zdrowie, za uratowanie przed
klêskami ¿ywio³owymi. Stawali przy nich
¿ebracy, prosz¹cy o wspomo¿enie czy
okoliczni mieszkañcy piewaj¹c pieni
nabo¿ne. Niekiedy w pobli¿u tego miejsca grzebano samobójców.
Dzisiaj maj¹ one swoj¹ szczególnie
radosn¹ wymowê w maju, kiedy piewane s¹ przy nich pieni maryjne.
Najwiêcej krzy¿y postawiono w XVII
wieku, kiedy katolicy byli represjonowani.
Kolejnym okresem by³ czas po wojnach
napoleoñskich, po Wionie Ludów i po
uw³aszczeniu ch³opów. Wiele krzy¿y
postawiono te¿ po roku 1880.
Bo¿e Mêki, szczególnie na wsi, s¹
czym tak naturalnym, ¿e nawet nie docieka siê przyczyny ich powstania. S¹,
gdy¿ by³y  tak jak drzewa, ziemia i
ob³oki na niebie (Tadeusz Seweryn).
Bo¿e Mêki stoj¹ zazwyczaj pochylone ze staroci i nadgryzione zêbem czasu. Wros³y w nasz pejza¿ i tworz¹ jego
niepowtarzalny i specyficzny urok.
Zbli¿aj¹ce siê wiêto Wszystkich
wiêtych powinno nas sk³aniaæ do refleksji i zadumy tak¿e nad Bo¿ymi Mêkami, które s¹ czêsto pami¹tk¹ po mierci, czasem bardzo odleg³ej i zapomnianej.
( ) przydro¿ne krzy¿e
teraz opuszczone
w stercie kamieni
lub traw i chaszczy gêstwinie
silnie zanurzone
poszarza³e staroci¹
tragicznie samotne ( )
Witold Cêckiewicz
Przy nich te¿ zapalmy znicze.
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n@utobus II, czyli
Internet na kó³kach
W dniach 23-24.10. 2007 r. w Zespole
Szkó³ w Olecku gocilimy n@utobus II.
Z jego us³ug skorzystali uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 4 w Olecku i miejscowego Gimnazjum nr 1.
Celem tego pilota¿owego projektu szkoleniowego, do którego przyst¹pilimy, by³o
kszta³towanie wiadomoci technologicznej naszych uczniów oraz rozwijanie
umiejêtnoci zwi¹zanych z korzystaniem
z Internetu, wzmocnienie umiejêtnoci spo³ecznych poprzez lepsz¹ komunikacjê i
prze³amywanie barier.
Program szkolenia skupi³ siê przede
wszystkim na zagadnieniach wa¿nych w
wychowaniu dzieci i m³odzie¿y, takich jak
np. bezpieczeñstwo w sieci czy bezpieczne
korzystanie z Internetu, zastosowanie
technologii teleinformatycznej w szkole
czy obs³uga komputera. Uczniowie poznali mo¿liwoci wykorzystania Internetu szerokopasmowego.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy³o
siê wyposa¿enie n@utobusu II, bowiem

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

Zapraszamy do 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
(V56308)

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

potrzeby i przewodowa. Uczniowie byli
pod wra¿eniem. Bardzo chêtnie uczestniczyli w szkoleniu i wykazali siê niezwyk³¹ aktywnoci¹ i pêdem do wiedzy.
Wiadomo, dlaczego?!
W ostatnim czasie zastosowanie technologii informatycznej zajmuje coraz
wa¿niejsze miejsce w ¿yciu cz³owieka.
Znajomoæ obs³ugi komputera i korzystanie z Internetu czêsto u³atwia ¿ycie
np. poprzez mo¿liwoæ szybkiego zdobywania informacji czy chocia¿by wykonania takiej prozaicznej czynnoci
jak zap³acenie rachunków bez wychodzenia
z domu
Staramy siê iæ z duchem czasu i u³atwiaæ ¿ycie mieszkañcom osiedla. W naszej
szkole dzia³a punkt dostêpu do Internetu /PIAP/. Dostêpne s¹ po cztery komputery znajduj¹ce siê w pokoju nauczycielskim i szkolnej wietlicy. Z punktu
PIAP mo¿na korzystaæ w godzinach otwarcia szko³y.
Anna Klimasara

(V55708)

PROMOCJA

jest on dos³ownie naszpikowany elektronik¹ Znajduje siê w nim m.in.: 7 komputerów przenonych, satelitarny i naziemny dostêp do Internetu, sprzêt sieciowy, ekran, rzutnik. W autobusie funkcjonuje sieæ bezprzewodowa, a w razie
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wiêto Latawca

Podsumowanie sondy
na temat Koncertowego lata

Kilkadziesi¹t osób wziê³o udzia³ w sondzie na temat Koncertowego lata zamieszczonej na miejskiej stronie internetowej.
Pytalimy internautów o to, czy nale¿y kontynuowaæ cykle koncertów latem. 91% respondentów odpowiedzia³o na to
pytanie twierdz¹co. Interesowa³ nas równie¿ wybór godzin i
czas trwania wystêpów. Wiêkszoci odpowiada zaproponowana formu³a, chocia¿ pojawia³y siê te¿ propozycje zmiany
godzin i miejsca koncertów. Pytalimy czy zaproponowany
repertuar spe³ni³ Pañstwa oczekiwania oraz sk¹d dowiedzielicie siê o Koncertowym lecie. W zale¿noci od wieku respondenta oczekiwania co do gatunków muzycznych by³y ró¿neod disco polo poprzez szanty, rock, reaggae, blues po jazz.To
pokazuje jak trudno zaproponowaæ formu³ê, która usatysfakcjonuje ka¿dego.
Dziêkujemy wszystkim, którzy zechcieli powiêciæ swój czas
i uwagê na wype³nienie ankiety. Wyniki sondy pomog¹ nam
w opracowaniu oferty na kolejny sezon turystyczny
Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM w Olecku
www.olecko.pl

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
Tel.

0-504-065-770

(L14310)

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

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT

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

(V53909)

(K20305)

Samodzielne Ko³o Terenowe Nr 177 STO w Olecku zaprasza uczniów gimnazjów do udzia³u w Lotnym Pikniku, czyli w
wiêcie Latawca organizowanym w ramach programu Równaæ Szanse 2007.
Piknik i pokaz po³¹czony z konkursem odbêdzie siê 10
listopada 2007r. o godz. 1200 .
Powo³ane przez organizatorów jury oceni samodzielnie
wykonane latawce.
Ocenie podlegaj¹:
· wygl¹d latawca: pomys³owoæ i starannoæ wykonania,
· zdolnoæ lotu,
· efekt wizualny podczas lotu.
Ka¿dy uczestnik ma piêæ minut na start latawca od chwili
zg³oszenia go do lotu.
Zg³oszenia do udzia³u w Konkursie przyjmowane bêd¹ do
7 listopada 2007 roku do godz. 14.00 w sekretariacie Zespo³u
Szkó³ Spo³ecznych STO przy ul. M³ynowej 8 lub telefonicznie
w godzinach pracy szko³y (tel. 0-87-520-24-18) .
Dla osób, których latawce, zajm¹ trzy pierwsze miejsca,
przewidziano cenne nagrody rzeczowe. Wszyscy, którzy wezm¹ udzia³ w zawodach, otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy.
Sponsorzy:
- Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y
- Wydawnictwo Wir
- Sponsor medialny: Tygodnik Olecki
Miejsce zostanie ustalone w terminie póniejszym. Zawody mog¹ zostaæ prze³o¿one na dzieñ nastêpny w wypadku
niesprzyjaj¹cej pogody.

OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
NR. NOE/003 PARTNER DEKRA
AUTO  BEKA Sp. z o.o.
19-400 OLECKO UL. E£CKA 2
TEL. 087/5239431//KOM. 0601152462
POLECAMY US£UGI W ZAKRESIE:

DIAGNOSTYKA:
* OBS£UGA I NAPE£NIANIE KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH
 Ultradwiêkowe urz¹dzenie do odka¿ania i odwie¿ania
uk³adów klimatyzacji!
 Pomiar i regulacja geometrii kó³ samochodów osobowych i ciê¿arowych.
 Pomiar i regulacja wiate³, sprawdzanie stanu amortyzatorów, zawieszenia i hamulców NOWOCZSN¥ LINI¥
DIAGNOSTYCZN¥ firmy NUSSBAUM.
 Diagnostyka i naprawy elektroniki samochodowej .
* AUTO  GAZ - profesjonalny monta¿ instalacji gazowych LPG.
* MECHANIKA POJAZDOWA - naprawy bie¿¹ce, usuwanie usterek.
BADANIA REJESTRACYJNE - TECHNICZNE
GODZ. OTWARCIA
Pn. - Pt. 800 - 18 00 SOBOTA 800-14 00:
1. OKRESOWE BADANIA techniczne wszystkich pojazdów samochodowych: samochody osobowe, samochody ciê¿arowe, autobusy, ci¹gniki siod³owe i balastowe, samochody specjalne i ciê¿arowe specjalizowane.
2. OKRESOWE BADANIA techniczne przyczep, naczep,
ci¹gników rolniczych i motocykli.
3. PIERWSZE BADANIA techniczne przeprowadzane przed
pierwsz¹ rejestracj¹ wszystkich
rodzajów i typów pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy
w Polsce.
4. DODATKOWE BADANIA techniczne wszystkich rodzajów i typów pojazdów: pojazdów skierowanych do
badañ przez organ kontroli ruchu drogowego, pojazdów
skierowanych do badañ przez wydzia³y komunikacji po
zmianie stanu faktycznego wymagaj¹cego zmiany danych
technicznych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów po
wypadku, kolizji drogowej.
Prezes Zarz¹du
Krzysztof Gryniewicz

'
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (18)
Dominikana i Haiti
Pow³óczenie nogami, czyli Merengue
Wstalimy o godz. 9.30 (w Polsce by³a wtedy 15.30). Upa³,
prawie 40 stopni. Po jajecznicy z szynk¹ poszlimy na pla¿ê.
Poza kilkoma osobami same pustki. K¹pa³em siê na raty. Po ka¿dym wyjciu z
wody siedzia³em pod palm¹, poniewa¿
wczoraj trochê siê opali³em i w nocy strasznie piek³y mnie plecy oraz uda.
Lazur wody, bia³e piaszczyste dno 
pewnie to i przyjemne, ale mi siê nie podoba³o i nudzi³o. Oko³o godziny 15. wrócilimy z pla¿y i le¿elimy na ³ó¿kach do
wieczora. Nawet na krótki moment zasn¹³em i mia³em sen  ju¿ st¹d! ni³ mi
siê ocean, Murzyni, sztorm, ¿e ja z nim
walczê.
W restauracji pod drzewem czekalimy godzinê na jedzenie. Znów spaghetti, tym razem z pomidorami i kawa z
mlekiem.
Po cianach chodz¹ niewielkie jaszczurki, po pla¿y kraby i szczury miêdzy
domami. Jeden ze szczurów niós³ w pysku ogromny kawa³ek bu³ki. Miejscowe
szczury s¹ przyzwyczajone do ludzi. Ja do nich zreszt¹ te¿,
aby tylko mnie nie gryz³y.
W lokalu obok naszego domku jaka para tañczy³a merengue. Przygl¹da³em siê im z uwag¹ i zapamiêtaniem.
Na Dominikanie, która jest ojczyzn¹ tego tañca, kr¹¿¹ dwie
legendy dotycz¹ce powstania jego kroku. Pierwsza g³osi, ¿e
niewolnicy cinaj¹cy trzcinê cukrow¹ w rytm bêbnów, byli
powi¹zani ³añcuchami. Mieli przez to ograniczone ruchy i z
koniecznoci pow³óczyli nogami tak, jak to obecnie wygl¹da
w merengue. Wed³ug drugiej legendy, jeden z dominikañskich
bohaterów narodowych zosta³ w czasie walki ranny w kola-

Andrzej Malinowski
no, przez co mia³ usztywnion¹ nogê. Gdy powróci³ na wyspê,
zorganizowano huczn¹ zabawê na jego czeæ, a przez wspó³czucie dla kalectwa bohatera, wszyscy zebrani, tañcz¹c, pow³óczyli nogami podobnie jak on. Tak powsta³ i przyj¹³ siê
krok merengue, bêd¹cy dzi narodowym tañcem Dominikany. Taniec charakteryzuje siê natarczywym rytmem i ruchem
bioder tancerzy. Stopy nie odrywaj¹ siê prawie od pod³ogi i
przesuwaj¹ siê niewiele, ca³a uwaga tancerza koncentruje siê
na ruchach biodrami. Nie chcia³bym tak tañczyæ.

Bayahibe. Miejscowi nie umiej¹ p³ywaæ
Muzyka i taniec s¹ tu wszechobecne, zarówno przy pracy, jak i prywatnie w domu. Radio jest wci¹¿ w³¹czone. Zanim dziecko nauczy siê chodziæ, ma ju¿ wyuczone pierwsze
kroki merengue. Wszêdzie, gdzie siê zajdzie, s³yszy siê merengue  muzykê która przynosi radoæ i weso³oæ. Motto
brzmi: im g³oniej, tym lepiej.
Innym kierunkiem muzycznym tej czêci wiata jest bachata, która wczeniej by³a zakazana. Jest to raczej smutna i
sentymentalna muzyka.
Jutro wyje¿d¿amy z tego miejsca. Motocyklici je¿d¿¹ tu
bez t³umików!
C.d.n.

Ziemia
poetów
Epitafia

Miko³aj Rej
Gdy idziesz mimo ten kamieñ,
Patrz co wykonano na nim:
I¿ ten by³ te¿ jako i ty,
Co mu dano rok zawity.
Jeli mo¿esz postój ma³o.
A przypatrz siê, co siê sta³o:
Pewnie tak¿e bêdzie tobie,
Jako mnie, com ju¿ w tym grobie.

Bayahibe. Pomnik

Jan Kochanowski
Mê¿u mój mi³y, ty ju¿ le¿ysz w grobie,
A ja trwam jeszcze na wiecie po tobie,
Lecz po co ¿ywê, umrzeæ bym wola³a,
Bom tylko na p³acz wieczny tu zosta³a.
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M³odzi G³osuj¹ 2007
Nie b¹d durny  id do urny!
Szkolny Klub Europejski ,,Ole dzia³aj¹cy przy Gimnazjum nr 1 w Olecku zg³osi³ nasz¹ szko³ê do ogólnopolskiej
akcji ,,M³odzi G³osuj¹ 2007, zorganizowanej przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Nauczycielem-opiekunem wspieraj¹cym akcjê zosta³a p. Jadwiga Zdan.
Po raz kolejny gimnazjalici mieli mo¿liwoæ udzia³u w projekcie,
którego g³ówne zasady to: przestrzeganie neutralnoci politycznej wszelkich dzia³añ, traktowanie projektu jako akcjê edukacyjn¹ i obywatelsk¹, zachêcaj¹c¹ do udzia³u w wyborach,
respektowanie praw zapisanych w konstytucji RP i odpowiednich
ustawach, w tym art. 88 pkt. 3 Ustawy z 12 kwietnia 2001r.
Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP, tj. nieprowadzenie agitacji wyborczej na terenie szkó³ podstawowych i
gimnazjów wobec uczniów nieposiadaj¹cych praw wyborczych,
podanie do wiadomoci publicznej wyników ogólnopolskich
m³odzie¿owych wyborów parlamentarnych po zamkniêciu lokali wyborczych dnia 21 padziernika 2007r.
Przygotowuj¹c m³odzie¿ do szkolnych wyborów parlamentarnych, na zajêciach z WOS-u omówiono kwestie, dlaczego
warto braæ udzia³ w wyborach, jak wa¿ni i ,,pilnie poszukiwani!s¹ uczciwi parlamentarzyci i aktywni obywatele, a na
korytarzu szkolnym pojawi³a siê gazetka informacyjna. Znalaz³y siê na niej cele akcji, plakaty propaguj¹ce projekt, terminarz wyborów, a tak¿e wyró¿nione w konkursie na has³o lub
plakat uczniowskie prace plastyczne zachêcaj¹ce do udzia³u
w wyborach. Zwyciêzcami konkursu zostali: Agnieszka Sznel
(kl. II b), Oxana Stadnicka (kl. II b), Przemys³aw Stefanowski (kl. III c), Jakub Drobiszewski (kl .II b). Motywem przewodnim wszystkich plakatów by³a  a jak¿eby inaczej  urna
wyborcza i m³odzi ludzie zmierzaj¹cy do wyborów.
M³odzie¿owe Wybory Parlamentarne 2007 przeprowadzono 18 padziernika b.r. Punktem wyborczym na ten czas sta³a
siê szkolna biblioteka, w której rozlokowa³a siê czuwaj¹ca nad
prawid³owym przebiegiem g³osowania M³odzie¿owa Komisja
Wyborcza w sk³adzie: Justyna Burzyñska  przewodnicz¹-

ca, Natalia Skorupska  zastêpca przewodnicz¹cej, Magda
D¹browska, Patrycja Kukowska, Ma³gorzata Kaszkiel  cz³onkowie.
W wyborach wziê³o udzia³ 168 uczniów ze 189 uprawnionych do g³osowania. Frekwencja wyborcza wynios³a zatem
88%. Oddano 159 g³osów wa¿nych, niewa¿nych  9.
Uczniowie g³osowali na siedem komitetów wyborczych:
l.p.
Nazwa komitetu
Liczba g³osów
1. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci
25
2. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
2
3. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
63
4. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
5
5. Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
1
6. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoæ
50
7. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 13
Wyniki g³osowania zosta³y przes³ane poczt¹ elektroniczn¹ do Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i wywieszone na tablicy SKE ,,Ole.
Bior¹c udzia³ w akcji, uczniowie zdobyli wiedzê na temat
uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych, upraw-

Fot. Archiwum szkone.
nieñ samorz¹dów terytorialnych, parlamentu i prezydenta oraz
dowiadczenie zwi¹zane z aktywnoci¹ obywatelsk¹ i organizowaniem siê dla dobra publicznego. Poznali ustrój polityczny naszego kraju oraz znaczenie cz³onkostwa Polski w Unii
Europejskiej i wynikaj¹cego z niego prawa. Mieli mo¿liwoæ
wypowiedzenia siê na wa¿ne tematy dla naszego kraju, poznali w praktyce zasady i znaczenie przygotowywania i przeprowadzania wyborów w szkole.
Prowadzona akcja ,,M³odzi G³osuj¹ mo¿e w przysz³oci
zwiêkszyæ frekwencjê w wyborach powszechnych wród m³odzie¿y. Zapewne zmieni te¿ spo³eczne nastawienie do inicjatyw obywatelskich. G³os oddany przez m³odego cz³owieka jest
czêsto pierwsz¹ prawdziw¹ szans¹ wyra¿enia w³asnego zdania w sprawach wa¿nych dla kraju.
O tym, ¿e akcja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem wiadcz¹
liczby: udzia³  1072 szkó³, 347 857 uczniów.
Anna Klimasara
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Gimnazjalna zielona szko³a
W dniach 10-12 padziernika 2007 roku
na zaproszenie Centrum Edukacji Ekologicznej w E³ku 15 gimnazjalistów Gimnazjum nr 2 w Olecku wziê³o udzia³ w
zajêciach ,,zielonej szko³y w Orodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP ,,Perkoz ko³o Olsztynka. Wspó³organizatorem zajêæ by³ Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie oraz w/w orodek. Oprócz
uczniów naszego gimnazjum w zielonej
szkole uczestniczyli równie¿ gimnazjalici z E³ku i Go³dapi.
Od 1993 roku w Orodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP Perkoz dzia³a
Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej
objêta merytorycznym patronatem przez
Ministerstwo Ochrony rodowiska i
Zasobów Naturalnych oraz Ministerstwo
Edukacji Narodowej jako jedna z 10 tego

rowerowej gimnazjalici zapoznawali siê
z licznymi formami rzeby polodowcowej naszego regionu. Wêdruj¹c brzegiem
jeziora oraz lasem odkrywali z³o¿onoæ
poszczególnych elementów ekosystemu.
Bieg na orientacjê pozwoli³ im jednoczenie
udoskonaliæ praktyczn¹ umiejêtnoæ czytania mapy w terenie oraz w³aciwie
gospodarowaæ czasem i si³ami w³asnego organizmu.
Zielona szko³a w Perkozie dostarczy³a wszystkim uczestnikom wielu niezapomnianych wra¿eñ oraz cennych informacji zwi¹zanych ze wspó³istnieniem
cz³owieka i przyrody.
Wojciech Jegliñski
nauczyciel gimnazjum nr 2 w Olecku

rodzaju placówek w kraju. Jej dzia³alnoæ
wspierana jest tak¿e przez WFOiGW w
Olsztynie oraz NFOiGW w Warszawie.
G³ównym celem aktywnoci Bazy Edukacji Ekologicznej Perkoz jest jak najszersze zaanga¿owanie m³odego pokolenia w dzia³ania na rzecz ochrony rodowiska i budowanie wiadomych postaw proekologicznych. Po³o¿enie orodka
na pó³wyspie malowniczego Jeziora Pluszne, poród przepiêknego lasu, zapewnia
wiele mo¿liwoci do prowadzenia aktywnych obserwacji przyrodniczych.
Program zajêæ opiera³ siê na wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê elementach: edukacja ekologiczna, aktywne zajêcia terenowe, krajoznawstwo i edukacja regionalna. W trakcie 10 kilometrowej wycieczki
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* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V66001
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L20901
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L20501
* WESELA, przyjêcia, imprezy studenckie, ORGANIZUJEMY SYLWESTER PRZY ORKIESTRZE, UWAGA: du¿a
atrakcyjna przestrzeñ do tañca, Dom Weselny Eden, Gdañska
1, tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V61115
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K17911

US£UGI
(V56208)

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

(V62804)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V51910)

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

(V65002)

Przemys³aw Atkielski

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

* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, Stary Rynek 14/16, E³k, tel.
0-87-610-45-49, 0-504-138-644
V63104
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V63603
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V58506
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L17805
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V62704
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V19908

ADLER

FHU D@RKOMP

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22502
* autogaz, monta¿, tel. 0-87-523-94-31
L18404
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L19204
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V65903
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L20302

(V52710)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 22 00

Franciszka Jegierska
Us³ugi w zakresie: ul. Zielona 35/2 19-400 Olecko
 ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowoæ)
 kadry i p³ace
 rozliczenie z ZUS i US
 ksi¹¿ka przychodów i rozchodów oraz rycza³t
Tel. 0-604-439-634; 0-509-382-995
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79943
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V55109
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56508
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V58206

zaprasza w godz. 900-1700
* odzie¿ * obuwie * AGD

V39518
V58406

ORT
- IMP
J
A
KR

(V52510)

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

(V64203)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V64003)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V61125
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51510
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-065-770 V51520
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V60705
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V61135
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V55908

BIURO RACHUNKOWE

* karma dla zwierz¹t na telefon  oferuje Market Zoologiczny Niebieski, ul. Zielona 37, tel. 0-513-433-038
K21903
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K21803
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V52410
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L12316
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V60605
* mechanika pojazdowa, diagnostyka, tel. 0-87-523-94-31 L18304
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V65701
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V51920
* okrêgowa stacja kontroli pojazdów, tel. 0-87-523-94-31 L18504
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V65801
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V64802)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V65901

* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V60905

(V52110)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

!
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OG£OSZENIA DROBNE

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V52210)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

SERWIS OGUMIENIA

(V57507)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* serwis opon Stan Marino zaprasza, Go³dapska 31: opony zimowe, bie¿nikowane, u¿ywane + serwis, tel. 0-504-065457, 0-87-520-16-93
V65601

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K27307)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V62904
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60905
* skup z³omu, Lesk 31, tel. 0-87-523-44-28, tel. 0-516-199-095 V52610
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V58906
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V43316

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K19508
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4635
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K21604
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L17505
* us³ugi ogólnobudowlane, domowe instalacje elektryczne,
hydrauliczne i c. o., tel. 0-508-375-194, 0-87-523-41-43K20008

(V52310)

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

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

(V63703)

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

(K21404)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V52010

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

INNE
* mieszkanie w E³ku 97 m. kw. zamieniê na mniejsze w Olecku
(Lesk, Siejnik) z dop³at¹ lub sprzedam, 160.000 z³, tel. 0-691616-992
K22402
* pokoik w zamian za opiekê nad starsz¹ pani¹, tel. 0-693841-421
L19803
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L20003
* drewno: sosna, wierk, osika, topola, lipa, tel. 0-608-335960, 0-602-438-499
L16806
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V51820
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
L20203

* pomocnika ksiêgowego z wykszta³ceniem ekonomicznym
zatrudniê, tel. 0-507-077-359
L18603
* potrzebna pomoc do opieki nad starsz¹ pani¹, tel. 0-693841-421
L19903
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L20103
* zatrudniê pracowników budowlanych, Olecko, tel. 0-604145-272
L18004
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K20806
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L15010
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L17305
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L20402
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L16108
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L18704
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L17005
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L17405
(L21001)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

Komputer na gwiazdkê  notebook 1999z³
MTL Creation,
tel. 600936589, www.mtl.olecko.pl

* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
(V59705)

US£UGI

* Opel Omega, 2,5TD, 1997, tel. 0-87-520-41-00
K22601
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L15508
* siedlisko ko³o Olecka, tel. 0-783-494-315
K22003
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L17105
* zlew emaliowany, szafka, tel. 0-609-732-209
K22302
WYNAJEM
* do wynajêcia 17 pokoi z przeznaczeniem na gabinety odnowy biologicznej, lekarskie, biura lub handel, przy placu Wolnoci
8c, , tel. 0-600-431-203, 0-87-520-40-50
V61105
* mieszkanie 160 m. kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868K20601
* mieszkania do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
V64702
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L17605
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L20001
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L20701

"
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Konkurs modelarski
Wydawnictwo WIR og³asza konkurs
modelarski, którego przedmiotem jest wykonanie modelu samolotu North American P-51 Mustang w skali 1:50
Warunki konkursu:
1. Pragn¹cy wzi¹æ udzia³ w konkursie musz¹ zg³osiæ swój udzia³ w redakcji Tygodnika Oleckiego. (od 13.00 do
16.00) w dniach pracy redakcji.
2. Ka¿dy z uczestników otrzyma za
darmo model wyprodukowany przez wydawnictwo WIR oraz zostanie zarejestrowany.
3. Przedmiotem konkursu jest mistrzowskie wykonanie modelu w skali 1:50.
4. W konkursie mo¿e
wzi¹æ udzia³ ka¿dy. W miarê zg³oszeñ uczestnictwa jest
przewidziany podzia³ na kategorie wiekowe.
5. Wykonanie modelu
oceni komisja powo³ana
przez wydawnictwo WIR.
6. Model oceniany bêdzie w nastêpuj¹cych dyscyplinach modelarskich: wykonanie modelu wg wycinanki wydawnictwa WIR,
wykonanie modelu z retuszem oraz makieta z wykorzystaniem modelu.
7. Nagrody zostan¹ przyznane za najlepsze wykonanie modelu:
- pierwsze miejsce 100 z³,
- drugie 60 z³,
- trzecie 30 z³.
Zostan¹ równie¿ przyznane wyró¿nienia po 15 z³otych.

AKCJA
BEZP£ATNEGO
ANONIMOWEGO
TESTOWANIA
W KIERUNKU HIV
codziennie
od 26.11. do 30.11.2007
w godz. 1500-1800
WOJEWÓDZKA
STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Olsztynie,
ul. ¯o³nierska 16,
pokój nr 15  parter

Jury ma prawo w inny sposób podzieliæ pule nagród. Nagrodzone modele staja siê w³asnoci¹ wydawnictwa. Przeznaczone bêd¹ do ekspozycji na ró¿nego rodzaju imprezach modelarskich oraz
jako przedmioty licytacji podczas Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
8. Modelarze zg³aszaj¹cy swój udzia³
w konkursie automatycznie akceptuj¹ powy¿szy regulamin i warunki.

9. Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane od
chwili wydania Tygodnika Oleckiego
do 30 listopada 2007 roku. Rozstrzygniêcie
konkursu nast¹pi w po³owie grudnia 2007.
Wrêczenie nagród i wystawa modeli do
koñca grudnia 2007 roku.
10. Wspó³organizatorami konkursu s¹:
Zespó³ Szkól Spo³ecznych STO, Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate.
Konsultacje udzielane s¹ w redakcji
Tygodnika Oleckiego mieszcz¹cej siê
przy ul. Zielonej 37 (naprzeciw przychodni
zdrowia).

(V58606)

#
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Kalendarz imion

WAPNOWANIE GLEBY

Wapno palone lub wapniak s¹ stosowane do odkwaszania gleb. Na glebach ciê¿kich stosuje siê wapno palone, na glebach l¿ejszych  wapniak mielony. S³u¿y on równie¿ jako dodatek do
komposty. Nawo¿enie wapnem wp³ywa
na tworzenie siê gruze³kowatej struktury gleby, co sprzyja jej przewiewnoci,
nasi¹kliwoci i rozwojowi mikroorganizmów. Dziêki zawartoci wapnia w glebie nastêpuje prawid³owy rozk³ad szcz¹tków organicznych. Na glebach kwanych
nie udaje siê uprawa kapusty, buraków,
cebuli, ogórków, marchwi, selerów, czosnku, grochu, fasoli, bobu, maku i innych
warzyw. Drzewa i krzewy owocowe na
glebach kwanych maj¹ s³abo rozwiniêty system korzeniowy, choruj¹ i nie wytwarzaj¹ dorodnych owoców.
Glebê wapnuje siê jesieni¹ lub wiosn¹. Nie nale¿y jednak wprowadzaæ wapna
bezporednio po oborniku ani w okresie deszczów. Po powierzchni suchej ziemi
rozsypuje siê wapno szufl¹, o nastêpnie grabiami miesza z ziemi¹.

dara, Henryka, Jerzego, Rados³awa, Radosta, Stoimerza, Tobiasza, Wiktora, Wiktoryna
3 listopada
Bogumi³y, Huberty, Ksawery, Mi³y, Sylwii
Bogumi³a, Cezarego, Chwalis³awa, Huberta, Ksawerego, Malachiasza, Marcina, Mariusza, Teofila, Wita
4 listopada
Albertyny, Amaty, Gerardy, Heleny, Jessiki, Joanny, karoliny, Modesty
Alberta, Emeryka, Gerarda, Karola, Modesta, Moj¿esza, Mcis³awa, Mciwoja,
Olgierda, Rajnarda, Witalisa
5 listopada
Balladyny, Benity, Bertiny, Betiny, Blandyny, El¿biety, Modesty
Dominika,Erazma, Eugeniusza, Floriana,
Geralda, Modesta, S³awomira, Zachariasza, Zacheusza

Nasz przepis
15 dag truskawek, 2 jajka, ³y¿ka
mas³a, ³y¿ka cukru, 2 ³y¿ki wiórek kokosowych, ³y¿eczka cukru waniliowego, cukier puder, likier kokosowy.
Bia³ka ubijamy z cukrem i po ubiciu
³¹czymy z ¿ó³tkami. Wiórki kokosowe
pra¿ymy na z³oty kolor. Po³owê z nich
dodajemy do masy jajecznej. Omlet sma¿ymy na rozgrzanym t³uszczu.
Truskawki myjemy, usuwamy szypu³ki, a wiêksze z owoców kroimy. Tak
przygotowane mieszamy z cukrem
waniliowym i likierem kokosowym. Przek³adamy nimi omlet. Na wierzchu sypiemy pozosta³ymi wiórkami kokosowymi i cukrem pudrem.

Bol¹cy odcisk

... wymocz w ciep³ej wodzie, przy³ó¿ do
niego rozgnieciony z¹bek czosnku i owiñ
bawe³nianym banda¿em. Po 2 godzinach
mo¿na go bez trudu usun¹æ.

Redakcja

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

w godzinach 12 -17
(we wtorek nieczynna)
00

F kupiê

 Jak w wigili¹ Wszystkich wiêtych
mróz, te se chowaj wóz, a jak ni ma
mrozu, to nie chowaj wozu.
 Na Wszystkich wiêtych, jeli ziemia
skrzep³a, ca³a zima bêdzie ciep³a.
 Na Zaduszki nie ma w ogrodzie ani
pietruszki.
 Wszyscy wiêci gdy jasnoci¹ urocz¹, a Zaduszki nie p³acz¹, Marcin (11
listopada) nam te¿ nie zawieje, wówczas bracie, miej nadziejê, ¿e w Ofiarowanie (21 listopada) masz piêkne
zaranie, a na Niepokalan¹ (8 grudnia)
rzeki nam nie stan¹, a do Wilii na to
 dotrwa babskie lato.
 W listopadzie go³o w sadzie.
 Deszcze listopadowe budz¹ wiatry zimowe.
 Gdy w listopadzie liæ na szczytach
drzew trzyma, to w maju na nowe licie spadnie jeszcze zima.
 Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.

Tymianek

Omlet na s³odko



30 padziernika
Angeli, Doroty, Konstancji, Zenobii
Alfonsa, Andrzeja, Angela, Arsena, Arseniusza, Edmunda, Edwarda, Klaudiusza, Marcelego, Przemys³awa, Sulimira
31 padziernika
Alfonsyny, Antoniny, Augusty, Augustyny, Krzysztofy, Lucylii
Alfonsa, Antoniego, Augusta, Augustyna, Godzimira, Krzysztofa, £ukasza, Narcyza, Saturnina, Symfroniusza, Urbana,
Wolfganga
1 listopada (Wszystkich wiêtych)
Konradyny, Seweryny, Wiktoryny, Wracis³awy
Andrzeja, Haralda, Konrada, Konradyna, Seweryna, Wiktoryna, Warcis³awa
2 listopada (Dzieñ Zaduszny)
Bohdany, Eudoksji, Ma³gorzaty, Wiktoryny
Ambro¿ego, Bogdana, Bohdana, Bo¿y-

Przys³owia
i powiedzenia

Tymianek cenili ju¿ staro¿ytni Egipcjanie, dzisiaj jest szalenie modny na
wiecie jako przyprawa do wszystkich
miêsiw, zup i sosów. Aromat ma podobny do majeranku, dodaje siê go do pieczeni baraniej i wieprzowej, umiarkowanie do cielêcej, koniecznie do pasztetów.
Tymiankiem mo¿na te¿ powci¹gliwie
aromatyzowaæ potrawy z ziemniaków (ale
nigdy m³odych) a nawet twaro¿ek. Nadaje on potrawie mity zapach, pobudza
apetyt i u³atwia trawienie. Uwa¿a siê, ¿e
przyspiesza spalanie t³uszczu, trawienie
bia³ka, czyli odchudza. Nie wolno jednak spo¿ywaæ go zbyt wiele naraz. Tymiankowi przypisywano niegdy w³aciwoci omielania zakochanych.

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 ?

00

Podpis: .................................................................................................................
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Niebezpieczne meningokoki
S³owo sepsa ci¹gle wywo³uje dreszcz emocji, ludzie nie
wiedz¹ jakie objawy s¹ charakterystyczne dla tej choroby, co
zrobiæ, gdy dojdzie do zara¿enia meningokokami oraz w jaki
sposób zminimalizowaæ ryzyko zachorowania. Niekiedy tak¿e
lekarze maj¹ problemy z postawieniem trafnej diagnozy. W
pocz¹tkowym stadium objawy sepsy przypominaj¹ przeziêbienie. Szybkie rozpoznanie choroby ma niebagatelne znaczenie  50 procent zgonów spowodowanych przez sepsê
ma miejsce w ci¹gu pierwszej doby od momentu pojawienia
siê objawów choroby.
Zaka¿enia meningokokowe wywo³ywane s¹ przez bakterie zwane meningokokami, które mog¹ spowodowaæ zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Mog¹ równie¿ wywo³aæ sepsê,
czyli uogólnion¹ odpowied organizmu na zaka¿enie, okrelane wspólnie mianem inwazyjnej choroby meningokokowej.
U oko³o 20-40% zdrowych ludzi (nosicieli) meningokoki wystêpuj¹ w jamie nosowo-gard³owej nie powoduj¹c ¿adnych
dolegliwoci ani objawów.
Kto najczêciej choruje:
· dzieci w wieku od 0 do 4 roku ¿ycia,
· m³odzie¿.
Zachorowaæ mo¿e jednak ka¿dy, bez wzglêdu na wiek.
Najbardziej nara¿one s¹ osoby maj¹ce bliskie, bezporednie
kontakty z chorymi lub nosicielami.
Zaka¿eniu sprzyja:
· przebywanie w zat³oczonych pomieszczeniach o du¿ym natê¿eniu ha³asu (dyskoteka, koncert);
· przebywanie d³u¿szy czas w grupie w zamkniêtych pomieszczeniach (koszary internaty, akademiki);
· przygodne poca³unki;

· picie z jednej butelki, u¿ywanie wspólnych sztuæców;
· palenie tego samego papierosa;
· bardziej podatni na zaka¿enie s¹ ludzie, których organizm
jest os³abiony wczeniejszymi infekcjami, wysi³kiem fizycznym, stresem, d³ugotrwa³ym odchudzaniem itp.
Zapobieganie:
Najwa¿niejszymi sposobami zabezpieczenia siê przed zachorowaniem s¹:
- profilaktyka poprzez stosowanie szczepieñ ochronnych. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, i¿ szczepionka zabezpiecza przed zaka¿eniem meningokokami typu C (w chwili obecnej najgroniejsze). nie zabezpiecza przed zaka¿eniem typem B. Szczepionkê mo¿na podawaæ osobom od 2 miesi¹ca ¿ycia. Powy¿ej
12 miesi¹ca ¿ycia podaje siê 1 dawkê szczepionki. O szczepieniu decyduje lekarz;
- unikanie ryzykownych zachowañ.
Objawy zaka¿eñ meningokokowych
Ogólne: w pocz¹tkowej fazie podobne s¹ do przeziêbienia (gor¹czka, bóle stawowe, miêniowe, ogólne z³e samopoczucie). Mog¹ równie¿ wyst¹piæ: bóle g³owy, nudnoci, wymioty, sztywnoæ karku, drgawki czêsto wiadcz¹ce o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych.
Charakterystycznym objawem w postêpuj¹cym zaka¿eniu
jest wysypka wybroczynowa  plamki na skórze ca³ego cia³a
w postaci drobnych czerwonych punkcików zlewaj¹cych siê
w póniejszym okresie w du¿e plamy, które nie bledn¹ pod
naciskiem. Wysypka mo¿e byæ jednym z ostatnich objawów.
U dzieci poni¿ej 2 roku ¿ycia opisane objawy mog¹ byæ
mniej widoczne, a dominuj¹ takie, jak: brak apetytu, wymioty,
spowolnienie, rozdra¿nienie, rozpaczliwy p³acz, sennoæ lub
dra¿liwoæ, odchylenie g³owy do ty³u, pulsuj¹ce ciemi¹czko
u niemowl¹t, wybroczyny na skórze.
Po bezporednim kontakcie z osob¹ chor¹ na inwazyjn¹
chorobê meningokokow¹ nale¿y natychmiast zg³osiæ siê do
lekarza, który mo¿e zaleciæ przyjêcie dawki antybiotyku, co
znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania.
Szczegó³owe informacje nt. sepsy mo¿na znaleæ w internecie
na stronach: www.gis.gov.pl oraz www.meningokoki.com.pl

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V51710)

Ogólnopolska kampania spo³eczna
Stop meningokokom

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

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

(V22202)

(V63503)

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

%
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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk

padziernik 2007

O Rudrakszy (1)

zostawi³em przed wyjciem Boskie zdjêcie, a na zdjêciu lub tu¿ obok, z którego
patrzy na mnie Sathya Sai, co le¿y? - damapama z rudrakszy, któr¹ w prezencie po³o¿y³
podczas mojej nieobecnoci Wojtek. Potem ju¿ ch³opaka nie spotka³em.
Sai stwarza niekiedy co na pami¹tkê
ludziom, choæ ³¹cznie bêd¹ to pewnie tysi¹ce rzeczy, czêsto bardzo kosztownych,
np. z³oto. Wiedz¹c o tym cicho sobie marzy³em przed pielgrzymk¹ do Niego po raz
pierwszy  o, gdyby stworzy³ mi co, d¿apamalê z kryszta³ów... St¹d chyba siê wiêc

Du¿o o rudrakszy napisano, choæ prawie nic w polskiej literaturze, ot, ¿e s¹ to
paciorki szczêcia. Odnoszê siê tu do literatury przynajmniej dostêpnej w internecie. A ona, rudraksza, jest ziarnem owocu
drzewa rudrakszowego, rosn¹cego daleko w Azji. Godna zaufania w tym przypadku Wikipedia, wolna encyklopedia internetowa, podaje, ¿e jest to drzewo wiecznie
zielone i du¿e, ³aciñska nazwa  Elaeocarpus
ganitrus. Gwoli cis³oci, przytaczam opis
botaniczny: rudraksza jest to królestwo
Plantae, podzia³ Magnoliophyta, klasa MagnoRudraksza
liopsida, linia (Order?)
Oxalidales, rodzina Elaeocarpaceae, rodzaj Elaeocarpus i wreszcie gatunek - E. Ganitrus.
Ziarna owoców rudrakszy s¹ twarde, godzinami mo¿na je gotowaæ w mleku czy wodzie
bez spowodowania ¿adnych uszkodzeñ. Mog¹
istnieæ przez wiele tysiêcy lat. I Hindusi uwa¿aj¹ je za wiête, dodaje Wikipedia, a tradycyjna medycyna Indii sto- zszokowa³em, widz¹c wymarzon¹ dapasuje jako lekarstwo na wiele chorób. O malê le¿¹c¹ na Jego zdjêciu lub tu¿, tu¿
obok. Poprawka by³a taka, ¿e materia³em
tym w czêci Ayurveda.
Lukê w polskim pimiennictwie posta- na dapamalê nie by³ kryszta³, lecz nieznanowi³em wype³niæ. Oto dane mi by³o  i ne mi wówczas br¹zowe paciorki, okr¹g³e
jest  dowiadczaæ rudrakszy. I korzystaæ jak glob ziemski, o powierzchni przypomiz niej. Co takiego ofiarowuje ona? Odpo- naj¹cej mózg ludzki.
Dapamalê tê podarowa³em póniej w
wiem porednio  d³ugo d¹¿y³em potem
Puttaparthi,
byæ mo¿e w 2004 roku, przyw Polsce i to na pró¿no do zakupienia
by³emu
z
Niemiec
m³odzieñcowi o imieniu
dapamali w³anie takiej, rudrakszowej.
Witalij.
Ma
on
ojca
Ukraiñca, o ile dobrze
A co to jest dapamala? W Indiach
jest ona tym, czym dla katolików ró¿aniec pamiêtam, i porozumiewaæ siê moglimy
 s³u¿y do powtarzania modlitw w san- po rosyjsku. Ja przyjecha³em z Polski, wtedy
skrycie - mantr, mo¿na te¿ stosowaæ j¹ do ju¿ po raz kolejny do miejsca, gdzie ci¹innej dobrej praktyki duchowej, czyli po- gn¹ potoki ludzi z ca³ego wiata i wszystwtarzania imienia Boga (sanskryckie na- kich religii  do Sai.
No, jest te¿ pewnie trochê i szpicli...
masmarana). D¿apamala sk³ada siê ze 109
koralików, b¹d ziaren nawleczonych na
O niektórych w³aciwociach
niæ. Mog¹ to byæ kryszta³y, drewniane kulki
RUDRAKSZY
i miêdzy innymi rudraksze.
Internet
udostêpnia du¿o danych na
Dosta³em w podarunku w 2000 roku
jej
temat,
wiêkszoæ
po angielsku. Znajw Indiach tak¹ dapamalê z rudraksz. W
dzie
siê
je
na
pewno
te¿ w jêzyku hindi,
aramie Boskiej Postaci Sathya Sai, z r¹k
pewnego prawnika, bodaj z Wroc³awia. dla nas jest to jednak go³¹b na dachu.
Zanim przejdê do szczegó³ów odnonie Jêzyk ten bowiem, wywodz¹cy siê z sanpewnych cech rudrakszy, bo nie wszyst- skrytu  boskiej mowy, jak j¹ okreli³
kie ods³oniê, przywo³am na chwilê tamten szacowny prof. N. Kasturi w biografii Sathya
obraz. Wieczór, ciep³a jesieñ w po³udnio- Sai Baby, pozostaje mi dotychczas prawych Indiach, powracam chyba z zaku- wie w ogóle nieznany.
Zatem  po angielsku. Wiele znalaz³em
pów w aszramowym sklepie do wielkiej sali
szczegó³ów,
ale ich nie upubliczniam z probudynku dla goci Sathya Sai. Podchodzê do materaca, mojego ³ó¿ka, gdzie po- stego powodu. Oto najlepszym ród³em

wiedzy o w³aciwociach rudrakszy s¹
indyjskie Pisma wiête  Wedy, Purany.
Pisma wiête w ogóle nios¹ wiedzê o wiecie.
I tak, znana nam najlepiej  a niektórym
jedynie  Biblia wskazuje na wielk¹ wartoæ cedru, który okazuje siê leczniczym,
cudownym doprawdy drzewem. Wiem to
dopiero po przeczytaniu ksi¹¿ek W. Megre o Anastazji. A przecie¿ mielimy to od
lat w zasiêgu! Domyalæ sie sporo nale¿a³o z tego, ¿e król Salomom zbudowa³ w
Jerozolimie wielkim nak³adem wi¹tynie w³anie z cedru, sprowadzonego z Libanu.
Dobrze jest wiêc pok³oniæ siê Pismom,
tym wi¹tyniom wiedzy... Z powo³ywaniem
siê na naukowców przesadzilimy. Oni nie
potrafi¹ w ogóle swoimi przyrz¹dami zbadaæ Ducha. Nauka dotyczy materii, podczas gdy potêga ludzkoci jest ponad materi¹.
I za ludmi, co dzia³aj¹  i przebywaj¹ wiadomoci¹  w owym ponad,
za nimi dopiero nale¿y
d¹¿yæ! To jest nauka, królowa nauk: Wiedza Duchowa o Jani. O Duchu, który
jest podstaw¹ i nas, i ca³oci istnienia.
Powróæmy do wiêtych ksi¹g ludzkoci. Pisma nigdy siê nie myl¹ 
owiadczy³ pewnego razu
Sathya Sai, Ojciec. O ile,
rzecz jasna, nie zosta³y one
w jakich punktach sfa³szowane dla potrzeb kleru tej czy innej
religii. Bo tu trzeba ostro¿nie. Pisma indyjskie stawiam ogromnie wysoko, choæ
podobno to i owo Sai poprawia w nich
jako nalecia³oci na orygina³y. Inne Pisma,
obok Wed z Indii, to Koran, Biblia, Zend
Awesta, Guru Granth Sahib. Wonne p³atki Ogrodu Ojca.
W jednym z Pism, szczególnie cenionej rimad Devi Bhagavatham, Siva jedno z okreleñ Boskoci mówi o rudrakszy! Poucza s³uchaj¹cego, ¿e o wspania³ociach rudrakszy, o jakich mu wczeniej
mówi³, nale¿y opowiadaæ jedynie swojemu uczniowi i nie udostêpniaæ tej wiedzy
ludziom pozbawionym szacunku dla rudrakszy.
Uczniów s¹dzê, ¿e nie mam. Prze³o¿ê wiêc
na polszczyznê jedynie co, powiedzmy, z
pola nauki, fizyki czy medycyny, pozostawiaj¹c prawie nietkniêt¹ wiedzê z Pism wiêtych. Choæ w gruncie rzeczy dopiero One
s¹ NAUKOWE. Fizyka, informatyka itp., jest
przy wiedzy Pism wiêtych jak chwalenie
siê: wiemy ile jest dwa dodaæ dwa.
Napisa³em prawie nietkniet¹  uzna³em, ¿e nie z³amiê zaleceñ Ojca, podaj¹c
wskazówki odnonie przyjmowania alkoholu, narkotyków i miêsa. Dla tych, co chc¹
poszerzyæ wiedzê o rudrakszy o dane z
Pism, droga jest oczywicie otwarta.
C.d.n.
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TAEKWONDO WTF
LUKS HIDORI OLECKO
 Taekwondo Olimpijskie

Eliminacje do Mistrzostw
Polski Juniorów i M³odzie¿y

Trwaj¹ ostatnie przygotowania do
Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego do Mistrzostw Polski Juniorów
M³odzie¿y 2008. W dniach 9-11.2007r. w
Ciechanowie odbêdzie siê I kwalifikacja
do Mistrzostw Polski Juniorów i M³odzie¿y. Do Fina³ów w roku 2008 awansuj¹ pierwsze trzy osoby w ka¿dej kategorii wagowej i kolejne w nastêpnej eliminacji na pocz¹tku 2008 roku. O awans
bêdzie bardzo trudno. W ka¿dej kategorii wagowej o awans bêdzie walczyæ oko³o
45 zawodników, w tym medalici Mistrzostw Europy.
Dziêki staraniom prezesa naszego
Klubu uda³o siê pozyskaæ sponsora 
firmê PPMD KRUSZBET S.A. Z Suwa³k na zakup sprzêtu dla naszych zawodników. W tym roku wprowadzono
dodatkowe ochraniacze stóp i d³oni.
W przysz³oci zostanie wprowadzony system elektroniczny, na wzór szermierki, który bêdzie automatycznie zalicza³ trafienia eliminuj¹c b³¹d ludzki.

Nasz wywiad
Justyna Miszczak

Wiek: lat 10.
Uprawiana dyscyplina sportu: Taekwondo Olimpijskie  od 5 lat.
Stopieñ: 1 kup (przygotowuje siê do
egzaminu na czarny pas).
Klub: LUKS Hidori Olecko przy SP
4 Siejnik  grupa Wieliczki.

 Co daje mi uprawianie Taekwondo?
- Dziêki Taekwondo sta³am siê pewniejsza siebie. Potrafiê lepiej radziæ sobie
z ró¿nymi problemami. Dziêki treningom, wyjazdom na zawody i obozy,
poznajê wielu ciekawych ludzi, kolegów oraz fajne kole¿anki.
 Czym dla mnie jest Taekwondo?
- Taekwondo to dla mnie sport i zabawa. Dziêki niemu razem z innymi dzieæmi
wietnie siê bawimy. Wychodzimy z
sali weseli i czasem bez si³y, bo æwiczymy najlepiej jak umiemy. Dzi zdobywam medale w Polsce, a nied³ugo
mo¿e za granic¹.
 Jak i dlaczego rozpoczê³a siê moja
przygoda z Taekwondo?
- Moi rodzice s¹ trenerami. Od dawna
jedzi³am na treningi, ale tylko patrzeæ
i siê bawiæ. Dopiero póniej trenowa³am z bratem. Teraz systematycznie
trenujê w Wieliczkach.
 Mój najwiêkszy sukces?
- Wielokrotnie bra³am udzia³ w zawodach
w Polsce i zdobywa³am medale. W tym
roku w Warszawie w zawodach ogól-

nopolskich zajê³am 2. miejsce.
 Moje plany na przysz³oæ?
- Nadal chcê trenowaæ i byæ coraz lepsza. Dziêki medalom chcê zdobyæ stypendium sportowe, aby siê uczyæ w
najlepszych szko³ach. Moim najwiêkszym marzeniem jest medal olimpijski.
 Co rodzice umyl¹ o pasji swojego
dziecka??
* Mama: - Cieszê siê, ¿e moja córka trenuje i ma swoje pierwsze sukcesy. Mam
nadziejê, ¿e przez to bêdzie mia³a ³atwiejszy start w ¿ycie. Jeli sukcesy bêdzie
mia³a, co roku ma szansê na najlepsze
szko³y i studia w Polsce, a przez to i
stypendia sportowe. Mam skromn¹ nadziejê, ¿e jej osi¹gniêcia bêd¹ wiêksze
ni¿ moje, czyli powy¿ej Mistrzostwa
Polski,  bo tyle ja osi¹gnê³am. Ona
mo¿e bêdzie zdobywaæ medale na mistrzostwach Europy i wiata.
* Tata: - To dobrze, ¿e moja córka uprawia jaki sport. Mam nadziejê, ¿e dziêki
niemu spe³ni swoje marzenia, w realizacji których bêdê jej pomaga³ i wspiera³
oraz dopingowa³.

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

'
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Pi³ka no¿na
Mimo du¿ych os³abieñ z powodu kontuzji zawodników, Czarni Justyna Olecko
wygrali z Poloni¹ Pas³êk 4:1.
Sk³ady zespo³ów: Czarni Justyna
Olecko: G¹siorowski, Wasilewski Micha³,
Pietkiewicz, Ryszkiewicz, Raducha, M³ynarczyk, Szarnecki, Drozd, Jegliñski Marcin, Strychalski, Dêbski, na zmiany wchodzili, Wasilewski Pawe³, Zdanio, Senkowski, Sadowski.
Polonia: Ignatiuk, Andrusewicz, Licznerski, Larma,Kurgan, Pankiewicz £ukasz,
Borysiewicz, Pankiewicz Micha³, Rapacki,
Kisieniowski, Bykowski
Mimo, ¿e w meczu zabrak³o Wyszyñskiego, Jarmo³owicza, Cwaliñskiego i Rytwiñskiego, Czarni Justyna Olecko okazali siê lepsi od Polonii Pas³êk. Wynik
co prawda brzmi 4:1, ale nie do koñca
odzwierciedla co dzia³o siê na boisku.
Mimo, ¿e z pozoru jest to wysokie zwyciestwo, Polonia zaprezentowa³a siê na
tle os³abionych Czarnych dobrze. Sw¹
wysok¹ pora¿kê zawdziêcza dwóm bramkarzom - swojemu, który przy dwóch
pierwszych golach mia³ nieudane interwencje, a tak¿e naszemu G¹siorkowi, który
pokaza³ klasê i by³ jednym z najlepszych,
jak nie najlepszym naszym zawodnikiem.
Mecz rozpocz¹³ siê po naszej myli i
w 10 min. Drozd strza³em zza pola karnego pokona³ bramkarza goci, który próbowa³ z³apaæ pi³kê, ale ta prze³ama³a"
mu palce i wpad³a do siatki. Parê minut
pó¼niej rzut wolny wykonywa³ Micha³
Wasilewski. Po jego strzale bramkarz nie
zdo³a³ z³apaæ pi³ki, tylko j¹ odbi³ przed
siebie, pod nogi Wojtka Strychalskiego, który strzeli³ na 2:0. Potem gra wyrówna³a siê i tak by³o do przerwy. W
drugiej po³owie gocie po piêknym strzale
zdobyli kontaktow¹ bramkê i zrobi³o siê
2:1. Ca³e szczêscie, ¿e wprowadzony po
przerwie na boisko Zdanio (debiutant
w IV lidze) zdoby³ bramke na 3:1. Pod

Tekst i fot:
http://www.czarniolecko.pl/
koniec spotkania na boisko wszed³ Senkowski, którego pierwszy kontakt z pi³k¹ zakoñczy³ siê strzeleniem bramki na
4:1. Takim wynikiem zakoñczy³o sie ca³e
spotkanie.
Reasumuj¹c: Czarni zagrali skutecznie i m¹drzej taktycznie ni¿ tydzieñ temu
w Kurzêtniku. Udanie zadebiutowali w
dru¿ynie Zdanio i Senkowski, strzelcy
bramek. Zwyciestwo Czarnych pozwoli³o na przesuniêcie siê w tabeli ligowej
na 8. miejsce. Gratulacje raz jeszcze za
wynik i zdobycie 3 pkt dla pi³karzy i
Trenera!
Tabela po XIII kolejce:
1. Jeziorak
- 37 pkt
2. Huragan
- 32 pkt
3. Vêgoria
- 32 pkt
4. Mragovia
- 29 pkt
5. Zatoka
- 27 pkt
6. Start
- 27 pkt
7. Concordia
- 24 pkt
8. Czarni
- 19 pkt
9. Sokó³
- 18 pkt
10. P³omieñ
- 18 pkt
11. Polonia
- 13 pkt
12. Motor
- 11 pkt
13. Zamek
- 10 pkt
14. Mamry
- 10 pkt
15. Granica
- 7 pkt
16. Szczytno
- 3 pkt
***
Tytan £ankiejmy
- Czarni II Justyna Olecko 4:5
W ostatnim swym meczu rundy jesiennej (28.10.2007r.) Czarni II Wieliczki
pokonali na wyjedzie Tytana £ankiejmy 5:4. Wynik sugeruje, ¿e mecz nie by³
³atwy. Przypomnijmy, ¿e w sobotê grali
w pierwszym zespole Czarnych: Dêbski,
Zdanio, Senkowski, M³ynarczyk, a wiêc
zespó³ by³ os³abiony brakiem ww. zawodników.

Prze³aje
Olbrzymi¹ niespodziankê sprawi³ nasz
m³odzik Pawe³ Witkowski, zwyciê¿aj¹c w
biegu na dystansie 1200 m. Jest to najwartociowsze zwyciêstwo Paw³a w jego
dotychczasowej, trwaj¹cej zaledwie dwa
lata, przygodzie ze sportem. W sezonie
letnim ten utalentowany ch³opak specjalizuje siê w biegu p³otkarskim (300 m pp³).
Udany debiut w imprezach ponadlokalnych odnotowa³a Aleksandra Olszewska na dyst. 600 m (klasy V-VI). Do mety
przybieg³a jako druga w kolejnoci,
przegrywaj¹c nieznacznie z King¹ Olszewsk¹, która w roku bie¿¹cym zosta³a ju¿
mistrzyni¹ Polski dzieci w tzw. czwartkach lekkoatletycznych.
Nieznacznie przegra³a Ma³gorzata
Szpunar, startuj¹ca w Soko³ach w kategorii dziewcz¹t szkó³ rednich  zajê³a
drugie miejsce przegrywaj¹c z czo³ow¹
biegaczk¹ reprezentuj¹c¹ Podlasie Bia³ystok.
W mocnej obsadzie by³ rozgrywany
bieg g³ówny kobiet, które biega³y na
dystansie 1500 metrów. W biegu tym zwyciê¿y³a rekordzistka, mistrzyni Polski Anna
Rostkowska, ale niespodziankê sprawi³a Paulina Powiata z Olecka, która uplasowa³a siê na trzecim miejscu.
Równie¿ trzeci¹ lokatê wród juniorów m³odszych wywalczy³ Piotr Witkowski
(dystans 2000 m). Tu¿ za nim przybieg³
Patryk Szczodruch, a miejsce 7. zaj¹³
Mateusz Domel.
Inni nasi reprezentanci uplasowali siê
w czo³ówce. Oto rezultaty:6. Justyna
Zieliñska (1500 m kobiet), 7.Anna Szpunar (800 m gimnazjum dziewcz¹t), 14.
Agnieszka Urbanowicz (600 m dziewcz¹t
SP, kl. V-VI), 14. Milena Zió³kowska i
16. Marlena Sad³owska (1200 m dziewcz¹t szkó³ rednich).
W imieniu redakcji sk³adamy naszym
biegaczom serdeczne gratulacje.

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 277

Przyznajê siê. Siad³em w pierwszym
rzêdzie, by ogl¹daæ ten cyrk z pozycji
widza. Co prawda nie mam przy sobie
puszki piwa, które lubiê, ale 1-2 tygodniowo mi wystarczy. Tak jak w ¿yciu:
wa¿ny jest smak i jakoæ, a nie sposób i
iloæ. Obieca³em sobie ogl¹daæ ten pokaz cudów od pierwszego dnia, by po
pewnym czasie napisaæ: A nie mówi³em!. Mam wiadomoæ i dziwne wra¿enie, ¿e nast¹pi to szybciej ni¿
póniej. Nie wiem, czy mieæ z
tego powodu satysfakcjê, czy
martwiæ siê. Niestety, przera¿a
mnie treæ wypowiedzi polityków Przysz³ej Rz¹dz¹cej. W jednym zdaniu potrafi¹ powiedzieæ
o humanizmie i ¿¹dzy krwi. Brzmi
to doæ dziwnie, ale jak mo¿na
inaczej odczytaæ p³yn¹ce z mediów zapowiedzi rozliczeñ, zmian
i kar... Jeszcze nie by³o nic os¹dzonego czy wykazana jakakolwiek wina, a ju¿ spo³eczeñstwo
jest przygotowywane na surowe wyroki. Co jak sprawiedliwoæ rodem z Dzikiego Zachodu: Najpierw zrobimy im sprawiedliwy
s¹d, a potem ich powiesimy. Nie jest
to zabawne jak jedna partia zarzucaj¹ca
innej: bolszewizm, komunizm, gomu³kowszczyznê, prosto w oczy mówi, ¿e kogo
czeka rozprawa w icie bolszewickim trybie.
W mediach ju¿ skaza³o siê Mariusza Kamiñskiego, a Zbigniewa Ziobrê wielu os¹dzi³o przed Trybuna³em Stanu. Zabawne, ¿e w dobie demokracji Trybuna³ Stanu dla wielu jednak kojarzy siê z jakim
Trybuna³em Rewolucyjnym wydaj¹cym
wyroki zgodnie z wol¹ ludu. Ci politycy
raczej powinni jak najszybciej wybudziæ
siê ze snu, w jaki zapadli. Nawet w PRLu s¹dy stara³y siê zachowaæ choæ pozo-

Ziemia
poetów

Ks. Jan Twardowski

Opuszczaj¹cym wiat

Nie przeminie wszystko, nie przeminie 
kwiaty nie pogasn¹,
choæby przysz³o rêce nam z³o¿yæ
i po prostu na zawsze zasn¹æ.
Pamiêæ czystej przyjani zostanie,
smutna cisza wiêtojañskich ulic 
po odlocie bêdziemy ziemiê
z utêsknieniem do ust jaszcze tuliæ.
Nasze biedne, ludzkie zmêczenie,
serc otwartych, m¹dra ¿yczliwoæ 
po odlocie bêdzie jeszcze
co ziemskiego po niebie ni³o...

ry dzia³ania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
kodeksami. Wyczuwaj¹c, ¿e rewolucyjna rozprawa wobec Kamiñskiego jako
szefa CBA mo¿e nic nie daæ, opracowano plan marginalizacji najskuteczniejszej
w okresie ostatnich osiemnastu lat, s³u¿by
maj¹cej zwalczaæ korupcjê. Jej skutecznoæ w przeciwieñstwie do innych s³u¿b
w³anie polega na ograniczonej grupie,
a przez to ³atwej do stwierdzenia odpowiedzialnoci za b³êdy i niepowodzenia
osób odpowiedzialnych za dzia³anie tej
grupy. Marginalizacja ma polegaæ na tym,

¿e CBA ma wejæ w sk³ad jeszcze wiêkszej grupy nazwanej Policj¹ Finansow¹
maj¹c¹ zwalczaæ korupcjê... Odpowiedzialnoæ za dzia³anie tej formacji ma ponosiæ kolektyw w postaci Parlamentu i
wydzielonej z niego komisji do spraw
specjalnych, kierowanej przez polityka
opozycji... Czyli w sumie jak ma odpowiadaæ tak wiele osób, to ich odpowiedzialnoæ spada do zera. A walka z korupcj¹? Oczywicie, ¿e dla nowego rz¹du ta walka bêdzie bardzo wa¿na. Odpowiedzialnoæ za tê walkê spadnie na
Juliê Piterê, która zorganizuje ponadpartyjne dyskusje na temat tego, jak walczyæ z korupcj¹ i jakie ku temu nale¿y
podj¹æ rodki i jak zmieniæ prawo. Jak ja
to us³ysza³em, to pomyla³em: albo nowy
rz¹d zwariowa³, albo rzeczywicie nie maj¹
pojêcia co zrobiæ z faktem, jakim jest istnienie korupcji. Zamiast realnej walki, za
pomoc¹ szybkich decyzji, jednoosobowej odpowiedzialnoci i skutecznoci...
proponuje siê nam prawdziwie europejskie rozwi¹zania. To le? No, nie wiem.
Musz¹ to oceniæ sami Pañstwo. Od trzech
lat jestemy w Unii Europejskiej i nikt
nie zauwa¿y³ jak siê w tym systemie
za³atwia jakiekolwiek problemy? Jest problem z bezpieczeñstwem energetycznym
Europy? Jest! Acha... to usi¹dmy i porozmawiajmy! Rosja zrobi³a embargo na
polskie miêso itd... No, to co zrobimy?
Usi¹dmy do rozmów i porozmawiajmy.
Jakikolwiek problem istniej¹cy we wspólnocie jest rozwi¹zywany jak w jakiej grupie
terapeutycznej: mamy k³opot, to usi¹dmy i porozmawiajmy. A na czym polega

ta terapia? To jest jeszcze ³atwiejsze.
Po prostu grupa umiecha siê i przekonuje wnosz¹cego o rozwi¹zanie problemu, ¿e nie jest to problem i on po prostu nie istnieje, a jest tylko najprawdopodobniej wytworem wyobrani. Polska
ma to nieszczêcie, ¿e problemu z embargiem Rosji na polskie miêso nie da
siê zlikwidowaæ za pomoc¹ autosugestii
czy powtarzania, ¿e tego problemu nie
ma i jest tylko po stronie Polaków. To
trochê irytuje inne kraje europejskie... tak
ma³a podatnoæ na autohipnozê. Grupa terapeutyczna po prostu rozk³ada rêce i powtarza: jestemy z wami! W sumie rozumiem radoæ krajów Unii Europejskiej, ¿e w Polsce zmieni siê
rz¹d, a niepodatny na hipnozê i
zbiorow¹ sugestiê kartofel zmieni
siê na wierz¹cego w cuda innego kaczora  Donalda. Wszystko wskazuje na to, ¿e nowa grupa rz¹dz¹ca w naszym kraju bêdzie znacznie podatniejsza na terapiê zbiorow¹ i problem z polskim miêsem zostanie rozwi¹zany. Z tego co ju¿ widaæ to i walka z korupcj¹ bêdzie odbywa³a
siê w ten europejski sposób: mamy problem, to musimy o tym porozmawiaæ i zastanowiæ siê co z tym zrobiæ. Normalnie
JAJA JAK BERETY!
Acha... nastêpuje zmiana polityki w
sprawie budowy dróg i autostrad. Pan
Bóg aby kogo ukaraæ czyni go szalonym. A PO, ¿eby ukaraæ tzw. cianê
Wschodni¹, czyli ¿elazny elektorat swoich
przeciwników w wyborach, pisze nowy
projekt dotycz¹cy powstawania nowych
dróg w ten sposób, by wszelkie wiêksze inwestycje drogowe jak d¿umy uniknê³y zwiêkszenia mo¿liwoci komunikacyjnych i mo¿liwoci przemieszczania siê
ludzi z terenów dotkniêtych PiSyzmem.
Kto mi nie wierzy, niech zapozna siê z
tym projektem. Na przyk³ad rozwi¹zano problem obwodnicy augustowskiej
z jednoczesnym ominiêciem Bia³egostoku. Sprawê rozwi¹zano w ten sposób,
¿e zleci siê zaprojektowanie nowej trasy
po innym terenie, dotychczasowe wykopy pod drogi przeznaczy siê na stawy i do kopcowania ziemniaków na zimê...
To nic, ¿e ca³oæ inwestycji przed³u¿y
siê o kilka lub kilkanacie lat. To nic!
Przecie¿ program jest przewidziany do
2020 roku, a obecna w³adza co najwy¿ej
do 2010 roku. Wiêc niech siê tym smrodem kolejni martwi¹, a my przedyskutujemy to w odpowiednim gronie. Dopiero parê dni, a ju¿ mamy pierwsze scenariusze mo¿liwych kabaretów...
Zamierzam siê niele bawiæ. Polecam
te¿ tê zabawê Szanownemu Pañstwu.
PAC

