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Mi³oæ to partia kart, w której wszyscy
oszukuj¹  mê¿czyni by wygraæ, kobiety,
by nie przegraæ.
Alfred Hitchcock
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CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V64604)

WYPRZEDA¯ SPRZÊTU OGRODOWEGO
PO SEZONIE.
OBNI¯KA CEN NA SPRZÊT FIRMY HITACHI  10%

W minion¹ sobotê odby³ siê pierwszy konkurs latawców.
Konkurs jest jedn¹ z imprez przygotowan¹ przez Samodzielne
Ko³o Terenowe nr 177 STO w Olecku w ramach projektu Na
skrzyd³ach ku s³oñcu.
Szczegó³y na s. 6.

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

(V69901)

W poniedzia³ek 5 listopada Burmistrz Wac³aw Olszewski
uczestniczy³ w spotkaniu z Marsza³kiem Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jackiem Protasem. Odby³o siê ono na
zamku w Rynie. Przedmiotem spotkania by³o omówienie ostatecznego kszta³tu Regionalnego Programu Operacyjnego na
okres 2007-2013.
Pan Marsza³ek przedstawi³ kwoty na poszczególne zadania. Na ca³e województwo jest jeden miliard trzydzieci szeæ
milionów euro. W sumie sporo pieniêdzy, ale jestem zmartwiony tym, ¿e na transport i infrastrukturê kwoty s¹ zbyt
ma³e. Jest to niby 34%, ale czêæ tej kwoty zosta³a ju¿ przydzielona na g³ówne ci¹gi komunikacyjne. Bardzo dobrze, ale...
z tego wynika, ¿e drogi powiatowe i gminne pozostan¹ niedoinwestowanie. Na pozosta³e dzia³ania jest du¿a szansa pozyskania funduszy.
C.d na s. 3.

WSZYSTKO DO NOWOCZESNEGO BIURA I DOMU
 MP3/MP4, PAMIÊCI USB, GPS, S£UCHAWKI
 DRUKARKI, TUSZE, TONERY
 KLAWIATURY, MYSZY, MIKROFONY
 NISZCZARKI, LAMINATORY
ZAPRASZAMY!

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 22 padziernika o 18.49 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej
po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 24 padziernika o 18.49 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 25 padziernika o 9.40 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w wiêtajnie.
 26 padziernika o 11.04 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ gniazdo os z budynku gospodarczego przy placu Wolnoci.
 26 padziernika o 11.47 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku gospodarczego w D¹browskich.
 26 padziernika o 21.02 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ przy ul. Kasprowicza
zadymienie z domu mieszkalnego.
 28 padziernika o 0.46 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Orzeszkowej po¿ar
samochodu osobowego.
 28 padziernika o 7.40 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Orzechówku po¿ar samochodu osobowego. Zwarcie instalacji
elektrycznej.
 28 padziernika o 17.40 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ przy ul. Zyndrama po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 28 padziernika o 17.40 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Nad Leg¹ po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Andrzej Schneider
 29 padziernika o 17.45 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ cele s³omy tarasuj¹ce jezdniê w okolicach D¹browskich.
 29 padziernika o 18.05 jeden zastêp

Po¿ar

11 listopada o godz. 14.33 iskry z
nieszczelnego przewodu kominowego spowodowa³y po¿ar dachu wietlicy wiejskiej i zarazem domu mieszkalnego w Gi¿ach. W akcji bra³o udzia³ 6 jednostek
stra¿y po¿arnej: 3 zawodowe, 2 OSP ze
wiêtajna i 1 OSP z G¹sek.
Straty wyceniono na 120 tys. z³. Spaleniu uleg³a ca³kowicie wiêba dachowa.

NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V67602)

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

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

JRG PSP gasi³ w Rosochackich po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 29 padziernika o 20.46 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ w Kiljankach po¿ar opon
na przystanku autobusowym.
 30 padziernika o 20.19 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ przy ul 1 Maja po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 30 padziernika o 22.29 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ z jezdni ul. E³ckiej skutki
wypadku drogowego.
 31 padziernika o 8.59 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP Wieliczki usuwa³y w okolicach Wieliczek skutki wypadku drogowego.
 31 padziernika o 17.40 jeden zastêp
JRG PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 1 listopada o 1.04 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ w Rosochackich po¿ar sadzy w kominie.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Nowe tereny
miejskie

W padzierniku Urz¹d Miejski naby³ nieodp³atnie od Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa dzia³kê w obrêbie osiedla
Siejnik.

Rozstrzygniêto
drugi przetarg

... na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego 45,3
m. kw. w budynku przy ul. Kociuszki
10. Lokal sprzedano za 35 tysiêcy z³otych.

Dzia³ka

... o powierzchni 28 m. kw. na zapleczu
alei Zwyciêstwa przeznaczona pod budowê gara¿u sprzedana zosta³a w padzierniku za 7422 z³.

Delphia Yachts

... kupi³a dzia³kê na Terenach Aktywnoci Gospodarczej za 122 tysi¹ce z³otych.

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V57009)
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Pijani kierowcy
 28 padziernika o 1.00 zatrzymano w
Rosochackich jad¹cego rowerem trzydziestojednoletniego Roberta G. Mia³
on we krwi 1,8 promila alkoholu.
 28 padziernika o 11.30 patrol policji
zatrzyma³ jad¹cego jezdni¹ placu Wolnoci Forda Scorpio. Kieruj¹cy nim piêædziesiêciosiedmioletni Dariusz K. mia³
we krwi 1,6 promila alkoholu.
 28 padziernika o 15.40 patrol policji
zatrzyma³ w Olszewie rowerzystê, piêædziesiêcioszecioletniego Franciszka K.
Mia³ on we krwi 2,1 promila alkoholu.
 28 padziernika o 16.35 policjanci zatrzymali w Golubiach jad¹cego rowerem trzydziestojednoletniego Grzegorza S. Mia³ on we krwi 1,46 promila
alkoholu.
 1 listopada policjanci zatrzymali jad¹cego rowerem Wiktora J. Szeædziesiêcioomioletni mê¿czyzna mia³ we krwi
1,34 promila alkoholu
 4 listopada o 2.10 zatrzymano dwudziestopiêcioletniego Marka J. Prowadzi³
on Hondê maj¹c we krwi 2,15 promila
alkoholu.
 4 listopada w Rosochckich o 18.00 zatrzymano szeædziesiêcioomioletniego Wiktora J. Rowerzysta mia³ we krwi
1,6 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:

 Robert Andrychowski
 Zyta Iwanicka
 Jerzy Makal
 Anna Podgórska
 Wincenty Rymkiewicz
 Adrian Zyskowski

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)

Przysz³oæ oleckich inwestycji
Dokoñczenie ze s. 1.
W kuluarach rozmawia³em równie¿ z
pracownikami Urzêdu Marsza³kowskiego o planowanych naszych inwestycjach:
wodoci¹gach wiejskich, obiektach sportowych i programach rewitalizacji. Jest
du¿a szansa na pozyskanie tych funduszy. Z tym, ¿e na budowê basenu i hali
widowiskowo-sportowej mo¿emy uzyskaæ
tylko do 50% kosztów inwestycji  opowiedzia³ o spotkaniu w Rynie Burmistrz.
Ca³e szczêcie, ¿e wreszcie programy
rusz¹. Prawdopodobnie w 2007 naboru
wcale nie bêdzie. Pierwsze przyjêcia
wniosków bêd¹ w styczniu  lutym 2008.
Pocieszaj¹ce jest, ¿e bud¿et przeznaczony

Szanowni Pañstwo,

Olimpiady Specjalne Polska to stowarzyszenie zajmuj¹ce siê organizacj¹
treningów i zawodów sportowych dla
osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Olimpiady Specjalne to najwiêksza
na wiecie organizacja sportowo-rekreacyjna dla osób niepe³nosprawnych,
skupiaj¹ca ponad milion sportowców w
145 krajach wiata, w tym równie¿ w
Polsce.
Sekcja Olimpiad Specjalnych przy
Warsztacie Terapii Zajêciowej w Olecku zosta³a powo³ana 5.09.1996 r. i jest
jedn¹ z dwudziestu dwóch sekcji w województwie warmiñsko-mazurskim. Dzia³alnoæ swoj¹ prowadzi w oparciu o wspó³pracê z placówkami, instytucjami oraz
¿yczliwymi ludmi w naszym miecie. Dziêki
temu uda³o nam siê zorganizowaæ wiele
imprez sportowych o zasiêgu lokalnym

na 2007r. przechodzi na 2008, czyli w nadchodz¹cym roku bêdzie podwójna kwota do podzia³u.
Bardzo niekorzystnym elementem
programu jest stosunek kursu z³otówki
do euro. Wartoæ z³otówki jest tak wysoka, ¿e my przez to stracimy w skali
kraju dwadziecia do trzydziestu miliardów z³otych. Nasi politycy powinni siê
nad tym zastanowiæ. Jedynym rozwi¹zaniem by³oby wejcie Polski do strefy euro.
Faktem jest jednak, ¿e pocz¹tek by³by
trudny. Przede wszystkim wiêksze ceny
towarów. Jednak czas wyrówna³by te
dysproporcje. Prace na pewno by ros³y
 doda³ Burmistrz.

Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

i regionalnym.
W 2002 roku po raz pierwszy odby³
siê w Olecku Wojewódzki Turniej Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych. Da³
on pocz¹tek kolejnym imprezom sportowym organizowanym przez Warsztat, które
aktualnie obejmuj¹ swym zasiêgiem ca³y
region warmiñsko-mazurski oraz podlaski.
Warsztat Terapii Zajêciowej przygotowuje siê ju¿ do tegorocznego Regionalnego Turnieju Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych, który odbêdzie siê 8
grudnia 2007 roku.
Jako g³ówny organizator Turnieju
serdecznie zapraszamy na Regionalny
Turniej Tenisa Sto³owego Olimpiad
Specjalnych pod honorowym patronatem
Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego.
Termin: 23 listopada 2007 roku, godz.
10.00, hala sportowa Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku, Plac Zamkowy 3.
£¹czê wyrazy szacunku
Kazimierz Iwanowski
Kierownik Warsztatu Terapii
Zajêciowej w Olecku
Kontakt: 087 520 49 45
e-mail: wtzolecko@gmail.com

!
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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.

13 listopada (wtorek)
17.00  UKS Ratusz Gi¿ycko - UKS Victoria Wiêcki I , mecz wyjazdowy
17.00  ABC Ratusz Gi¿ycko - UKS Victoria Wiêcki II, mecz wyjazdowy
18.00  U¯KS Spinaker Wêgorzewo - Geodezja Olecko, mecz wyjazdowy
15 listopada (czwartek)
14.00  up³ywa termin zg³aszania dru¿yn pi³karskich do 10. Edycji halowej
Pi³ki No¿nej
15.00  obowi¹zkowe zebranie organizacyjne uczestników 10. Edycji halowej Pi³ki No¿nej (sala konferencyjna
MOSiR)
16 listopada (pi¹tek)
17.00  I ty mo¿esz zostaæ bohaterem 
film, kino Mazury
19.00  Katyñ  film, kino Mazury
17 listopada (sobota)
16 - LKS Pogoñ Banie Mazurskie - Lega
Olecko, mecz wyjazdowy
17.00  I ty mo¿esz zostaæ bohaterem 
film, kino Mazury
19.00  Katyñ  film, kino Mazury
18 listopada (niedziela)
17.00  I ty mo¿esz zostaæ bohaterem 
film, kino Mazury
19.00  Katyñ  film, kino Mazury
21 listopada (roda)
17 - UKS Victoria Wiêcki I - LKS Pogoñ
Banie Maz., mecz wyjazdowy
23 listopada (pi¹tek)
17.00  7 krasnoludków. Las to za ma³o
 historia jeszcze prawdziwsza  film,
kino Mazury
19.00  Grindhouse vol. 2 Planet terror
 film, kino Mazury
24 listopada (sobota)
17.00  7 krasnoludków. Las to za ma³o
 historia jeszcze prawdziwsza  film,
kino Mazury
19.00  Grindhouse vol. 2 Planet terror
 film, kino Mazury

Dy¿ury aptek
 13-18.11.2007r., ul. Sk³adowa 6
 19-25.11.2007r., ul. Zielona 37

ELF

(L20803)

ul. Armii Krajowej 24

MARKOWE CIUCHY W DOBREJ CENIE

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

(V63006)

"
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Fot. Józef Kunicki

Obchody wiêta Niepodleg³oci
w Olecku

#
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Fina³ III Gminnego Konkursu
Pieni Patriotycznej

8 listopada br. od godziny 9.00 w sali
widowiskowej Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate
odby³a siê trzecia edycja Gminnego Konkursu Pieni Patriotycznej.
Solici, duety oraz zespo³y wokalne
z terenu gminy Olecko konkurowa³y w
nastêpuj¹cych grupach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym,
- uczniowie klas I-III szkó³ podstawowych,
- uczniowie klas IV-VI szkó³ podstawowych,
- klasy gimnazjalne.
M³odzi artyci piewali tylko jedn¹
piosenkê, a i tak komisja konkursowa
przez piêæ godzin pracowa³a podziwiaj¹c kilkudziesiêciu zdolnych, m³odych
artystów.
Szecioosobowe jury oceni³o poszczególne wykonania bior¹c pod uwagê dobór repertuaru, poziom wykonawczy, interpretacjê i ogólny wyraz artystyczny.
Po merytorycznej dyskusji przewodnicz¹ca jury, Marta Je¿ewska og³osi³a
nastêpuj¹cy werdykt: W kategorii dzieci
w wieku przedszkolnym pierwsze miejsce zdoby³ zespó³ dzieci z Oddzia³u Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej z
Oddz. Integracyjnymi w G¹skach za
wykonanie piosenki pt.: Siekiera, motyka. Drugie miejsce przypad³o Danielowi Kahal oraz chórkowi z Oddzia³u
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Olecku za wykonanie Pierwszej
Kadrowej. Jury postanowi³o przyznaæ
trzecie miejsce zespo³owi dzieci z Oddzia³u Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku za wykonanie
utworu Nasza Wis³a. W toku dyskusji postanowiono równie¿ doceniæ jeszcze jednych wykonawców  tym razem
najm³odszych artystów.Wyró¿nienie przypad³o piêcioletniemu Mi³oszowi Zackiewiczowi i Karolinie Jasiñskiej z Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Olecku. Mali artyci ujêli jury wdziêcz-

nym wykonaniem piosenki Serce w plecaku.
W kategorii uczniów klas I-III szkó³
podstawowych werdykt komisji brzmia³
nastêpuj¹co:
I miejsce otrzyma³ Zespó³ Oktet
ze Szko³y Podstawowej nr 4 z Oddz. Integracyjnymi w Olecku za wykonanie
utworu Pa³acyk Michla .
II miejsce zdoby³a Agnieszka £azarska za wykonanie piosenki Tu wszêdzie jest moja Ojczyzna równie¿ ze Szko³y
Podstawowej nr 4 z Oddz. Integracyjnymi w Olecku.
III miejsce przypad³o Dariuszowi
wiêczkowskiemu za wykonanie utworu Bia³e ró¿e ze Szko³y Podstawowej
nr 3 w Olecku.
W kategorii uczniów klas IV-VI szkó³
podstawowych zwyciê¿yli:
I miejsce  Anna Jarz¹bska za wykonanie utworu Rozkwita³y p¹ki bia³ych
ró¿ze Szko³y Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi w G¹skach
II miejsce  zespó³ wokalny ze Szko³y
Podstawowej w G¹skach z Oddz. Integracyjnymi za wykonanie Pierwszej
brygady.
II miejsce  zespó³ wokalny Nastolatki ze Szko³y Podstawowej nr 3 w
Olecku za wykonanie utworu Hej ch³opcy bagnet na broñ.
III miejsce  zespó³ wokalny z Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich za wykonanie Pierwszej kadrowej.
III miejsce  zespó³ Mixze Szko³y
Podstawowej nr 4 z Oddz. Integracyjnymi w Olecku za wykonanie piosenki
Szare szeregi.
Wyró¿nienie otrzyma³a Dominika
Zagadka z Zespo³u Szkó³ w Babkach
Oleckich za wykonanie piosenki Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿
W kategorii uczniowie klas gimnazjalnych zwyciê¿yli:
I miejsce  zespó³ wokalny Akolada z Gimnazjum nr 1 z Oddz. Integra-

cyjnymi w Olecku za wykonanie piosenki Marsz Sybiraków.
II miejsce  zespó³ wokalny z Gimnazjum z Oddz. Integracyjnymi w Kijewie za wykonanie utworu Ojczyzno ma.
III miejsce  Olga Grzêda z Gimnazjum nr 2 w Olecku za wykonanie Murów.
Wszystkim wykonawcom oraz nauczycielom , którzy przygotowali dzieci i m³odzie¿ do konkursu nale¿¹ siê gromkie
brawa.Gratulujemy!!
**
Komentarz jurora
Mia³em wielk¹ przyjemnoæ zasiadaæ
ju¿ po raz trzeci w jury Gminnego
Konkursu Pieni Patriotycznej, organizowanego przez Burmistrza Wac³awa
Olszewskiego. Bardzo cieszy mnie coraz wieksze zainteresowanie tym konkursem, który, jak powiedzia³ na wstêpie
Burmistrz, ma przypominaæ nam i utrwalaæwiedzê najm³odszych, pocz¹wszy od
przedszkolaków po gimnazjalistów, o
naszej historii, której nie powinnimy siê
wstydziæ.
Szczegolnie podba³o siê nam przygtowanie dzieci zw szko³y w G¹skach,
ktora jak zwykle w swoich prezentacjach
dba o wszystkie szczegó³y, nie tylko muzyczne, lecz tak¿e sceografie, rekwityty
i ruch sceniczny. Muszê przyznaæ, ¿e
bardzo podba³y mi siê dzieciaki z SP nr
3 w Olecku im. Jana Paw³a II, które jako
jedyne wystêpowa³y w swoich przepiêknych b³êkitnych mudurkach. Mam nadziejê, ¿e nowy minister edukacji nie zmieni
rozporz¹dzenia w tej sprawie.
Oprócz mnie w jury zasiedli tak¿e szanowni jurorzy: Radek Skrodzki,
El¿bieta Rzepecka, Alicja Mieszuk i Andrzej Malinowski.
Do us³yszenia na IV Gminnym Konkursie Pieni Patriotycznej za rok.
Driusz Josiewicz
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II wiêto
wiêto Latawca
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 Lotny
Lotny Piknik
Piknik Olecko
Olecko 2007
2007

Jan Werstak, III miejsca Weronika Maksimowicz i Julia Jarz¹bska, IV miejsca Karolina Grzymkowska i Piotr Pio³unowicz.
Kuba Grzymkowski, Brajan Bagiñski, Filip
Warywocki i Ania Krupa otrzymali dyplomy za udzia³ i upominki ufundowane
przez firmê Infoland. Nagrodzeni otrzymali równie¿ pamiêæ USB. Mo¿e im ona
s³u¿yæ do projektowania modeli samolotów wykonywanych na zajêciach modelarskich.
Chêtnych gimnazjalistów zapraszamy
do udzia³u w zajêciach. Informacja: Zespó³ Szkó³ STO, ul. M³ynowa 8, tel. 0 87
520 24 18.

W minion¹ sobotê odby³ siê pierwszy konkurs latawców. Konkurs jest jedn¹
z imprez przygotowan¹ przez Samodzielne
Ko³o Terenowe Nr 177 STO w Olecku w
ramach projektu Na skrzyd³ach ku s³oñcu realizowanego z grantu przyznanego przez Polsko  Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoci w programie Równaæ Szanse
realizowanego przez Polsk¹ Fundacjê
Dzieci i M³odzie¿y.
A¿ 10 latawców bra³o udzia³ w konkursie. Zd¹¿ylimy przed niegiem, ale i
tak ch³ód da³ siê nam niele we znaki!
Wiatr by³ zmienny, latawce niszczy³y siê,
po niespodziewanych upadkach, jednak
eliminacje siê odby³y.
I tak: I miejsce  puchar Lotnego Pikniku
 zdoby³ Jêdrzej Kalata, II miejsce 

Fot. Archiwum Samodzielnego Ko³a Terenowego nr 177
STO w Olecku.

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

(V56310)

Dziêkujemy firmom:
 Infoland
 Wydawnictwu WIR
za ufundowanie nagród i upominków.
SKT Nr 177 STO w Olecku

%
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Listy do redakcji

Przepraszamy

Redakcja przeprasza zainteresowane osoby i Annê Modzelewsk¹ oraz Agnieszkê Obrêbowsk¹ za zaistnia³e b³êdy
merytoryczne w wywiadzie pt. W poszukiwaniu korzeni,
opublikowanym w tegorocznym Tygodniku Oleckim.
Ten siê nie myli, kto nic nie robi. Przepraszamy.

Sesja Oleckiej
Rady M³odzie¿owej

PROMOCJA

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

(V55710)

Zapraszam na siódm¹ sesjê Oleckiej Rady M³odzie¿owej,
która odbêdzie siê w dniu 20 listopada (wtorek) o godzinie
1400 w Sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego, Plac Wolnoci 3.
Porz¹dek posiedzenia:
· Otwarcie posiedzenia przez Przewodnicz¹c¹.
· Informacje Przewodnicz¹cej o dzia³aniach podejmowanych
w okresie od ostatniego posiedzenia.
· Omówienie przez radnych zaplanowanych koncepcji.
· G³os wolny.
· Zamkniêcie obrad przez Przewodnicz¹c¹.
Karolina D¹browska
Przewodnicz¹ca Oleckiej Rady M³odzie¿owej

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

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

(V69701)

(K20307)

List ten to doæ spóniona reakcja na list do redakcji
napisany przez Pani¹ Annê Modzelewsk¹ z Radomia w sierpniu
tego roku.
Chcia³abym bardzo przeprosiæ Pani¹ Annê, zwi¹zan¹ wiêzami
krwi z rodzin¹ Korwin-Kijuciów, za b³êdy, które wkrad³y siê
do wydrukowanego w Tygodniku Oleckim tekstu pt. W
poszukiwaniu korzeni nr l i 6.
Moj¹ win¹ by³ brak reakcji na, zauwa¿one i przeze mnie,
b³êdne u¿ycie w tekcie sformu³owania, jakoby najstarszym
cz³onkiem rodziny Korwin-Kijuciów by³a Alina Obrêbowska.
Przepraszam.
Na zarzucone mi przez Pani¹ Annê kolejne totalne bzdury i brak logiki w wydrukowanym tekcie ju¿ zareagowa³am. Rezultatem tego by³o umieszczenie przez redakcjê Tygodnika Sprostowania, które mo¿na znaleæ w TO nr 26 z
dnia 26.06.2007r. obok ostatniego wywiadu z cyklu W poszukiwaniu korzeni. Nie by³o w tym mojej winy.
Mam nadziejê, ¿e ten ostatni odcinek cyklu wzbudzi³ zainteresowanie Pani Anny i ¿e nie zawiera³ b³êdów.
Dziêkujê Pani Annie za podanie informacji, które wzbogac¹ moj¹ wiedzê o rodzinie. Zapraszam gor¹co do nawi¹zania ze mn¹ osobistego kontaktu. Mój adres i numer telefonu
-w redakcji Tygodnika.
Agnieszka Obrêbowska

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 - 1800 SOBOTA 800-1400:
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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W rytmie hip hopu

W dniach 19-20 padziernika odby³ siê
I Festiwal Tañca Olecko@taniec.pl. W pi¹tek
imprezê rozpoczê³y pokazy tañca w wykonaniu organizatorek festiwalu  grupy
FREEZE oraz zaproszonego z Bia³egostoku zespo³u KOLOR (wielokrotnych wicemistrzów Polski juniorów w kategorii hip
hop, laureatek Festiwalu Tañca w Koninie a tak¿e wielu innych konkursów). Gocinnie swoje umiejêtnoci pokazali równie¿ zawodnicy z Oleckiej Szko³y Karate
Kyokushin Wojtka Rejterady. Publicznoæ
dopisa³a i w ci¹gu kilku minut szczelnie
wype³ni³a salê Teatru agt, gdzie odbywa³y siê prezentacje. Atmosfera by³a naprawdê
gor¹ca, zespo³y zbiera³y zas³u¿one brawa
i pochwa³y. Szczególnie du¿o by³o m³o-

dzie¿y, co tylko dowodzi, jak du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê tego typu pokazy.
Drugiego dnia zaplanowane by³y sesje warsztatowe tañca hip hop, new style
i ragga. Do Olecka przyjechali wietni instruktorzy: B³a¿ej Blazee Szychowski
 jeden z najlepszych w Polsce specjalistów od New styleu, jedyny nauczyciel
techniki JFH (jazz+funky+hip hop) w Polsce, w której specjalizowa³ siê podczas nauki
w Broadway Dance Center w Nowym Jorku,
zwyciêzca Viva Carefree Dance Academy
oraz Sylwia Dymek wszechstronna tancerka (hip hop, break dance, bella dance,
afro dance), trenerka jednej z najlepszych
grup tanecznych w Polsce  White Slide.
Warsztaty by³y nieodp³atne i mogli w
nich braæ udzia³ wszyscy chêtni. Ponad
110 osób, podzielonych wg umiejêtnoci
na grupê pocz¹tkuj¹c¹ i zaawansowan¹, z
zapa³em æwiczy³o na salach gimnastycznych Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana

Kochanowskiego w Olecku oraz Zespo³u
Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku, za udostêpnienie których serdecznie
dziêkujemy ich dyrektorom  Pani Beacie
Stypu³kowskiej i Panu Leszkowi Olszewskiemu. Warsztaty by³y trudne i bardzo
wyczerpuj¹ce (obejmowa³y ³¹cznie 12 godzin tañca), ale uczestnicy byli zadowoleni i tañczyli do ostatniej kropli potu.
W grudniu odbêdzie siê II edycja Festiwalu, na który ju¿ teraz serdecznie zapraszamy.
Festiwal zosta³ zrealizowany dziêki
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i
Narodowej Agencji Programu M£ODZIE¯
oraz Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji
dzia³aj¹cemu przy Wszechnicy Mazurskiej
w Olecku.
Chcielibymy równie¿ podziêkowaæ Panu
Markowi Ga³¹zce i wszystkim pracownikom Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate w Olecku za wsparcie i pomoc.

'
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I KONKURS WIEDZY
O GOSPODARCE I TURYSTYCE
17 padziernika b.r. w Zespole Szkó³
Licealnych i Zawodowych w Olecku odby³
siê I etap Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Turystyce zorganizowany i przeprowadzony przez nauczycielki: Urszulê £ukaszewicz oraz Martê Spisak.
W konkursie udzia³ wziê³o 24 uczniów
naszej szko³y. Cztery osoby z klasy III
TH, dwie osoby z IV RG, trzynacie osób
z IV THa oraz piêæ osób z IV THb. Zadaniem uczniów by³o rozwi¹zanie testu
sk³adaj¹cego siê z 30 pytañ jednokrotnego wyboru. Tematyka testu obejmowa³a zagadnienia z zakresu turystyki,
gospodarki, ekonomii, geografii, ekologii, demografii i przedsiêbiorczoci.

styk¹. Pojawia³y siê równie¿ pytania
podchwytliwe i niespodziewane, które
wywo³a³y na twarzach naszych uczniów
nie tylko umiech, ale i zak³opotanie, np.:
Jaka postaæ widnieje na banknocie 200
z³?. Mimo to reprezentanci naszej szko³y
wypadli dobrze na tle pozosta³ych uczestników. Szko³a, jako zespó³, zajê³a III miejsce,
a najwy¿ej w klasyfikacji indywidualnej
uplasowali siê: Natasza Ewa Lewandowska z klasy IV TH b (7 m-ce) oraz Karol
Wiszniewski z klasy III TH (8 m-ce).
Nale¿y wspomnieæ, ¿e Natasza i Karol dwukrotnie brali udzia³ w dogrywce,
poniewa¿ mieli tyle samo punktów. Ostatecznie Natasza okaza³a siê nieco lepsza

Natasza odbiera nagrodê.
Do kolejnego etapu (regionalnego)
zakwalifikowa³o siê osiem osób: Karol
Wiszniewski (III TH), Maciej Zaborowski (IV TH a), Magdalena Wiêcko (IV
TH b), Ewa Rusanowska (IV TH a) , Paula
Pop³awska, Beata Anna Raczy³o, Marta Kisielewska (wszystkie z IV TH a)
oraz Natasza Ewa Lewandowska (IV THb).
24 padziernika b.r. w Wy¿szej Szkole Finansów i Zarz¹dzania w Bia³ymstoku Filia w E³ku odby³ siê II etap  regionalny Konkursu Wiedzy o Gospodarce
i Turystyce. Wystartowali w nim reprezentanci szkó³ naszego regionu: m.in. z
E³ku, Gi¿ycka oraz Olecka. Nagrodê g³ówn¹
- aparat cyfrowy - ufundowa³ Prezydent
Miasta E³k. Natomiast nagrodê za miejsce drugie sponsorowa³ Starosta E³cki.
Podobnie jak w I etapie uczniowie
musieli zmierzyæ siê testem sk³adaj¹cym
siê z 30 pytañ jednokrotnego wyboru.
Mieli na to 30 minut. Tym razem pytania by³y nieco trudniejsze i dotyczy³y
g³ównie zagadnieñ zwi¹zanych z gospodark¹, bankowoci¹, rolnictwem i tury-

i zajê³a miejsce przed Karolem.
Uczniowie dostali puchary, dyplomy
oraz upominki ksi¹¿kowe. Pozostali uczniowie naszej szko³y zajêli dalsze miejsca,
ale wszyscy znaleli siê w gronie 30 szczêliwców, którzy pojad¹ pod koniec listopada reprezentowaæ nasz region w Olsztynie. Tam odbêdzie siê kolejny, III etap
 wojewódzki konkursu.
Docenieni zostali równie¿ opiekunowie, którzy otrzymali pami¹tkowe ksi¹¿ki oraz podziêkowania od organizatorów:
Burmistrza Miasta E³k, Pani Dziekan
Wy¿szej Szko³y Finansów i Zarz¹dzania
Filii w E³ku dr Joanny Moczyd³owskiej
oraz przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Uczniom i opiekunom gratulujemy i
¿yczymy sukcesów w kolejnych etapach
konkursu...
Marta Spisak
i Urszula £ukaszewicz

Karol odbiera nagrodê.

Na zdjêciu (od lewej): Pani Urszula £ukaszewicz, Beata Anna Raczy³o, Magdalena Wiêcko, Karol Wiszniewski, Ewa Rusanowska, Pani Marta Spisak, Maciej Zaborowski, (na dole) Marta Kisielewska, Natasza Ewa Lewandowska, Paula Pop³awska.
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Studio Rekreacji Ruchowej

Od wrzenia 2007 roku 20 osobowa
grupa uczniów Zespo³u Szkó³ Licealnych
i Zawodowych w Olecku, uczestniczy w
zajêciach tañca i aerobiku. Zajêcia odbywaj¹ siê w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych, na który
to program pozyska³a rodki pani Aneta

Dra¿ba-Puchalska  nauczycielka naszej szko³y.
Zajêcia odbywaj¹ siê 2 razy w tygodniu na sali gimnastycznej ZSLiZ.
Zajêcia prowadzi instruktor tañca pani
Agnieszka nie¿yñska. Dziêki tym spotkaniom mo¿emy mi³o, przyjemnie i po-

¿ytecznie spêdziæ czas wolny, nauczyæ
siê krótkich uk³adów tanecznych  funky i hip hop. Poza tañcem wykonujemy
te¿ æwiczenia aerobowe, które nas relaksuj¹, rozluniaj¹ i poprawiaj¹ kondycjê
fizyczn¹.
Oprócz zajêæ sportowych, mamy równie¿ spotkania, na których dowiadujemy siê jaki wp³yw na zdrowie cz³owieka
ma aktywnoæ fizyczna. Skoñczylimy
równie¿ pracê nad referatem na temat
Zdrowy styl ¿ycia i wp³yw aktywnoci
na zdrowie cz³owieka.
Wszystkie nasze dzia³ania i poczynania bêdziemy chcieli udokumentowaæ po
zakoñczeniu projektu (20 grudzieñ 2007r.)
na gazetce szkolnej i stronach internetowych szko³y.
Uczniowie ZSLiZ

KALENDARZ OLECKICH FIRM 2008
trwaj¹ prace nad kalendarzem ciennym (3 edycja) z podrêcznym
informatorem telefonicznym (urzêdy, szko³y, wa¿niejsze
instytucje) planem miasta oraz wizytówkami oleckich firm
ILOÆ MODU£ÓW PRZEZNACZONYCH DLA FIRM JEST OGRANICZONA.
O UMIESZCZENIU WIZYTÓWKI DECYDUJE KOLEJNOÆ ZG£OSZEÑ.

DAJ SIÊ POZNAÆ Z NAJLEPSZEJ STRONY!
WYDAWCA:

PATRONAT MEDIALNY:

Libra Olecko

WYDAWNICTWO, REKLAMA, DRUKI
ul. Akacjowa 9, tel. 087 520 25 65,
tel. kom. 605 072 225

Zg³oszenia i szczegó³owe informacje: Libra Olecko, kom. 605 072 225
WA¯NE: kalendarz dostarczymy bezp³atnie do WSZYSTKICH oleckich firm i instytucji,
dopilnuj, aby telefon do Twojej firmy by³ zawsze w zasiêgu wzroku w ka¿dym oleckim biurze.
KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

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

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

Rozpoczêcie kursu

s³oneczne,

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V67302)

przydomowe oczyszczalnie cieków

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

3

grudnia

tel. 520-23-36
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Wspó³praca placówek owiatowych
w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego

W dniu 7 listopada 2007 r. w Mazurskim Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku odby³o siê spotkanie
dotycz¹ce wspó³pracy placówek owiatowych oraz wypracowania wspólnych
dzia³añ w zakresie promocji szkolnictwa
zawodowego w powiecie oleckim. Organizatorzy zebrania to Wydzia³ Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku. W spotkaniu wziêli
udzia³ przedstawiciele samorz¹du terytorialnego, dyrektorzy oraz nauczyciele
szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu oleckiego, a tak¿e przedstawiciele lokalnych firm. Spotkanie prowa-

dzi³a Maria W. Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki.
Na pocz¹tku spotkania Maria W. Dzienisiewicz poinformowa³a o dzia³aniach powiatu zwi¹zanych z promocj¹ szkolnictwa zawodowego. Przypomnia³a tak¿e
g³ówne wnioski z konferencji ,,Edukacja
zawodowa w przestrzeni gospodarczej i
spo³ecznej powiatu oleckiego. Nastêpnie Naczelnik Wydzia³u Edukacji Starostwa Powiatowego w Olecku Krystyna
Wiszniewska przedstawi³a strukturê
kszta³cenia zawodowego oraz zaprezentowa³a analizê kszta³cenia w powiecie oleckim.
Z kolei Iwona Karandziej reprezentuj¹ca Delphia Yachts zadeklarowa³a chêæ
wspó³pracy ze strony pracodawcy ze
szko³ami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi w zakresie ustalenia harmonogramu wizyt i praktyk w firmie dla uczniów
kszta³c¹cych siê w zawodach: stolarza,
elektryka, elektromechanika, instalatora

sanitarnego. Dalej Zbigniew Sujata reprezentuj¹cy Zak³ady Prawda zadeklarowa³ chêæ wspó³pracy ze strony pracodawcy w zakresie uzupe³nienia oferty
kszta³cenia o kierunki zwi¹zane z przeróbk¹ i obróbk¹ drewna, jak równie¿
podkreli³ wagê dostosowania kszta³cenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy.
Podczas spotkania zosta³ wypracowany wspólny plan dzia³añ promocyjnych szkolnictwa zawodowego i wyci¹gniêto nastêpuj¹ce wnioski:
- g³ówny cel dzia³añ promocyjnych szkolnictwa zawodowego to: zainteresowanie

i zachêcenie uczniów szkó³ gimnazjalnych do podejmowania nauki w szko³ach ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego oraz zahamowanie odp³ywu
uczniów z powiatu,
- ,,wycieczki do firm, czyli ustalenie
harmonogramu wizyt w lokalnych firmach dla uczniów klas III szkó³ gimnazjalnych zainteresowanych podjêciem
nauki w okrelonych zawodach oraz
organizacja praktyk dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych w firmach pod nadzorem instruktorów i wykwalifikowanej kadry pracowników,
- prze³amanie stereotypów dotycz¹cych
wizerunku oleckich firm wród uczniów
i rodziców,
- organizowanie spotkañ rodziców i
uczniów szkó³ gimnazjalnych z dyrektorami szkó³ ponadgimnazjalnych;
- promocja kszta³cenia zawodowego poprzez foldery, ulotki, broszury;
- opracowanie jednego wspólnego folderu dla szkó³ ponadgimnazjalnych;
- organizacja ,,Drzwi otwartych oraz
targów edukacyjnych szkó³ ponadgimnazjalnych dla uczniów kl. II i III gimnazjum;
- mo¿liwoci pozyskania rodków finansowych z UE, m. in. na bazê kszta³cenia zawodowego;
- organizowanie spotkañ z doradc¹ zawodowym.
Podsumowuj¹c spotkanie mo¿na
stwierdziæ, ¿e istnieje potrzeba podejmowania ró¿norodnych dzia³añ, które zmierzaæ
bêd¹ do stworzenia takiego szkolnictwa
zawodowego, które dobrze przygotuje
kadry dla rynku pracy.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Stowarzyszenie MEDIATOR z siedzib¹ w Bia³ymstoku, siedziba g³ówna: ul. M.
Sk³odowskiej  Curie 3, II piêtro, lokal 71; 15-094 Bia³ystok, tel. 085 879 82 28, 0603
263 583
Orodek Mediacyjny MEDIATOR Filia w Augustowie, ul. Wojska Polskiego
53; 16-300 Augustów
Orodek Mediacyjny MEDIATOR Filia w Olecku, ul. Mickiewicza 46; 19400 Olecko, tel. 885588992, mediator: Agata Ga³aszewska

Mediacja  drog¹ do porozumienia

Moje osobiste zainteresowanie mediacj¹ zrodzi³o siê w zwi¹zku z rodzajem spraw, z którymi na co dzieñ pracujê w s¹dzie rejonowym. Znaczn¹ czêæ
z nich stanowi¹ sprawy cywilne tocz¹ce siê w trybie nieprocesowym, tj. np.
o dzia³ spadku, o podzia³ maj¹tku oraz
z zakresu prawa rzeczowego, w tym
wynikaj¹ce ze stosunku wspó³w³asnoci, takie jak: zniesienie wspó³w³asnoci, ustalenie sposobu korzystania z rzeczy
wspólnej, zezwolenie na czynnoæ zarz¹du rzecz¹ wspóln¹, a tak¿e tzw. rozlicznie konkubinatu. Sprawom tym, z racji
ich natury, towarzysz¹ bardzo silne emocje
stron, czêsto na sali s¹dowej widaæ jak
bardzo s¹ skonfliktowani. Jednoczenie
z racji swej wielow¹tkowoci sprawy te
nale¿¹ do najtrudniejszych i najbardziej
skomplikowanych sporód wszystkich,
które siê w s¹dach tocz¹. Jeden spór
pomiêdzy takimi osobami generuje ca³y
szereg kolejnych spraw s¹dowych. I tak
przyk³adowo, sk³óceni ma³¿onkowie zaczynaj¹ od sprawy rozwodowej, nastêpnie wnosz¹ o podzia³ maj¹tku. W miêdzyczasie procesuj¹ siê o kwestie dotycz¹ce alimentów i w³adzy rodzicielskiej
oraz sk³adaj¹ na siebie nawzajem doniesienia o przestêpstwach znêcania siê
nad cz³onkami rodziny, grób karalnych
lub molestowania seksualnego dzieci.
Znane s¹ w s¹dzie sprawy rodzinnie i
s¹siedzkie, gdzie pomiêdzy tymi samymi osobami toczy siê równolegle nawet
kilkadziesi¹t spraw.
Specyfika pracy spowodowa³a wiêc,
poszukiwanie innego sposobu zakoñczenia tego typu spraw, zanim konflikt
siê rozwinie. Mediacja jest najbardziej
wskazana dla osób, które s¹ zmuszone
zachowaæ trwa³¹ relacjê miêdzy sob¹,
np. cz³onkowie rodzin, s¹siedzi. Dlatego te¿, od chwili wprowadzenia przez

Kto chce  szuka sposobów,
Kto nie chce  szuka powodów 
Stefan ¯eromski

ustawodawcê do kodeksu postêpowania cywilnego instytucji mediacji, zaczê³a
ona funkcjonowaæ w s¹dach: wydzia³ach cywilnych, pracy, gospodarczych
i rodzinnych.
Sporód spraw, które s¹dy kieruj¹
do mediacji, w wiêkszoæ stanowi¹ sprawy
o podzia³y maj¹tku, dzia³y spadku, ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w sprawach z udzia³em wspólnoty
mieszkañców (z dotychczasowego dowiadczenia wynika, ¿e pe³nomocnicy
Gmin chêtnie zgadzaj¹ siê na mediacjê).
Pierwsze dowiadczenia w zastosowaniu mediacji pokaza³y, ¿e za pomoc¹
tej metody koñczono m.in trzy równolegle tocz¹ce siê sprawy pomiêdzy rozwiedzionymi ma³¿onkami: o zap³atê,
podzia³ maj¹tku i ustalenie sposobu korzystania. W wyniku mediacji strony podzieli³y siê nie tylko swoim maj¹tkiem,
ale równie¿ porozumia³y siê w kwestii
zad³u¿enia alimentacyjnego, oraz sp³aty d³ugów wobec wierzycieli.
Korzyci koñczenia sporu w
GRÜNLAND Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich
drodze mediacji s¹
³atwe do wykazaCentrum Rolin Ozdobnych
nia:
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
- Ugoda zawarta
przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez
s¹d moc prawn¹
ugody zawartej
przed s¹dem. Je¿eli ugoda podlega wykonaniu
w drodze egzekucji, s¹d zatwierdza j¹ przez nadanie jej klauzuli
wykonalnoci.
- S¹d zwraca 3/4

(V67402)

Czêæ I  mediacje s¹dowe w sprawach cywilnych

uiszczonej op³aty s¹dowej, je¿eli w
postêpowaniu mediacyjnym zostanie
zawarta ugoda  korzyæ finansowa.
· prawo dobrowolnego wyboru mediatora, z za³o¿eniem, ¿e obie wyra¿aj¹
zgodê na jego pomoc; kiedy do mediacji kieruje strony S¹d, mo¿e wyznaczyæ mediatora;
· postêpowanie mediacyjne umo¿liwia
stronom wypracowanie porozumienia
w ci¹gu 30 dni (tyle czasu przeznacza na nie S¹d, chyba, ¿e strony poprosz¹ o wyd³u¿enie tego okresu).
Zatem dziêki mediacji rozwi¹zanie sprawy mo¿e nast¹piæ w ci¹gu 4 tygodni, a nie wielu miesiêcy czy lat 
oszczêdnoæ czasu;
· podczas mediacji strony zachowuj¹
prawo decydowania o jej wyniku!!!
Mediacja umo¿liwia poczucie osobistego wp³ywu na bieg zdarzeñ i zapadaj¹ce decyzje; strony maj¹ realny wp³yw na rozwi¹zanie swojej sprawy
w przeciwieñstwie do postêpowania
s¹dowego, gdzie decyzje podejmuje
S¹d;
· niejawnoæ samego postêpowania mediacyjnego (w przeciwieñstwie do
postêpowania s¹dowego), polegaj¹ca na tym, ¿e mediator zachowuje w
tajemnicy fakty, o których dowiedzia³
siê podczas posiedzeñ mediacyjnych;
· mediacja nie wyklucza korzystania z
pomocy innych ekspertów: psychoterapeutów, prawników, psychologów
rozwojowych, a wrêcz przeciwnie, daje
szansê wzbogacenia wiedzy i umiejêtnoci stron poprzez spojrzenie z perspektywy ró¿nych profesji i filozofii
mylenia;
· mo¿liwoæ zadoæuczynienia i przebaczenia.
Mediator
Agata Ga³aszewska

!
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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
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).

(V58608)

"
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Kalendarz imion

Przys³owia
i powiedzenia

13 listopada
Arkadii, Krystyny, Stanis³awy, Walentyny
Arkadego, Arkadiusza, Benedykta, Eugeniusza, Izaaka, Jakuba, Jana, kryspiana, Krystyna, Miko³aja, Stanis³awa,
Walentyna, Wiktora, Wodzis³awa
14 listopada
Agaty, El¿biety, Judyty, Juty, Laury
Damiana, Emila, Emiliana, Filipa, Hipacego, Józefa, Lewina, Rogera, Serafina,
cibora, wierada, Wawrzyñca, W³odzimierza, Wszerada
15 listopada
Alidy, Amelii, Gertrudy, Idalii, Leopoldy, Leopoldyny, Marii, S³awy
Alberta, Artura, Artusa, Dymitra, Leopolda,
Przybygniewa, Roberta, Rogera
16 listopada
Agnieszki, Gertrudy, Leonii, Ma³gorzaty, Marii

Ariela, Aureliusza, Dionizego, Edmunda,
Leona, Marka, Niedamierza, Paw³a, Piotra, Radomira
17 listopada
El¿biety, Flory, Drogomiry, Hildy, Salomei, Walerii
Alfonsa, Dionizego, Drogomira, Drogosza, Floryna, Grzegorza, Hugona, Napoleona, Ottona, Sulibora, Walerego, Zbys³awa
18 listopada
Agnieszki, Anieli, Filipiny, Karoliny, Klaudyny, Romany
Cieszymys³awa, Odolana, Odona, Ottona, Romana, Stanis³awa, Tomasza
19 listopada
El¿biety, Faustyny, Halszki, Izabeli, Liliany, Matyldy, Mironiegi, Nieroniegi, Salomei, Seweryny
Drogos³awa, Faustyna, Felicjana, Maksyma, Maksymiliana, Paw³a, Seweryna

 Mnisi, gdy siê zejd¹ mówi¹ o kapciach,
kowale o kleszczach, krawcy o no¿ycach.
 Na Stanis³awa Kostkê (13 listopada)
ujrzysz niegu drobnostkê, a na Ofiarowanie (21 listopada) przydadz¹ siê
sanie.
 Pogoda i mróz z listopada, mokry styczeñ zapowiada.
 Gdy w listopadzie grzmi  rolnik dobrze pi.
 Jeli kret jeszcze póno w listopadzie
ryje, na Nowy Rok komar wpadnie po
bryje.
 Od Salomei  zima w nadziei (17 listopada).
 Kiedy s³ota po Anieli, wkrótce ziemia
siê zabieli (18 listopada).
 Kiedy listopad po niegu brodzi, zbo¿om zaszkodzi.
 Na wiêt¹ El¿bietê (19 listopada) bywa
nieg nad piêtê.

Dieta przy
nadcinieniu

Parafina odm³adza rêce

Nasz przepis

Redakcja

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

w godzinach 12 -17
(we wtorek nieczynna)
00

Jogurt

... mo¿na ³¹czyæ z majonezem.



Produkty niewskazane: t³uste miêsa,
drób, ryby monicie, smalec, s³onina,
boczek, podroby, alkohol, mocna kawa
i herbata, konserwy, marynaty, solone i
wêdzone ryby, koncentraty, vegeta,
wyroby garma¿eryjne, ¿ó³tka, sery ¿ó³te,
s³one wypieki, ciasta na proszku, majonez, chipsy, solone orzeszki, ¿ywnoæ
typu fast food. Potrawy dopuszczalne:
chude miêsa i drób, potrawy m¹czne i z
kasz, pomidory, cebula, czosnek, sa³ata,
szpinak, ogórki, warzywa kapustne, rzodkiewki, buraki, banany, winogrona, ¿urawiny, jab³ka, cytrusy, przetwory owocowe (niskos³odzone), odt³uszczone mleko
i jego przetwory, miód. Zalecenia:
* miêsa gotowaæ, piec na grillu lub w
folii (bez t³uszczu).
* zast¹piæ sól kuchenn¹ przyprawami,
takimi jak: kminek, majeranek, czosnek.
* wprowadziæ warzywa i owoce, maj¹ce
wed³ug medycyny niekonwencjonalne w³aciwoci obni¿ania cinienia: ¿urawina, czarna porzeczka, jarzêbina, cytryna, burak, czosnek, rokitnik.

Cienka, pozbawiona warstwy t³uszczowej skóra d³oni, nara¿ona na wp³yw
chlorowanej wody i chemikaliów, szybko odwadnia siê i starzeje. Gdy nie skutkuj¹
regeneruj¹ce kremy, mo¿na zastosowaæ
na d³onie ok³ady z parafiny. Dziêki du¿ej zawartoci naturalnych substancji
nat³uszczaj¹cych, wyg³adza ona, nawil¿a i pojêdrnia skórê. Zabieg musi byæ
wykonany w gabinecie kosmetycznym.
Oczyszczone przez peeling d³onie przemywa siê dezynfekuj¹cym p³ynem, a potem
wmasowuje kolagenow¹ emulsjê. Nastêpnie zanurza d³onie kilkakrotnie, a¿ po
nadgarstki, w ciep³ej (oko³o 50°C) parafinie, która natychmiast zastyga. Ok³ad
zdejmuje siê po 15-20 minutach.

F kupiê

Staropolska zupa piwna

2 ¿ó³tka
du¿a szklanka jasnego piwa (butelkowego)
1/2 szklanki úmietany
1,5 ³y¿eczki cukru
odrobina cynamonu
¯ó³tka roztrzepujemy wraz ze mietan¹. £¹czymy z piwem. Piwo przed
po³¹czeniem gotujemy z wod¹, cukrem
i cynamonem, uwa¿aj¹c aby nie wykipia³o. Piwo wlewamy w¹skim strumieniem, a gdy mieszanka siê spieni, rozlewamy napój do fili¿anek lub kubków
i podajemy z gor¹cymi grzankami do
obiadu albo jako lekkie samodzielne
danie obiadowo-kolacyjne. mietanê
mo¿na zast¹piæ ¿ó³tkami zwiêkszaj¹c ich
liczbê do czterech.

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
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (19)
Dominikana i Haiti
Ko³o siê zamknê³o

Wsta³em o 9.15, a Micha³ 45 minut
póniej. Mieszkañcy tej osady to oszo³omy. Jestem wciek³y i muszê ich tak
nazwaæ. Nie daj¹ spaæ i s¹ przez to nieznoni. Dzieci maj¹ tak wychowane, a
raczej wyæwiczone, ¿e zasypiaj¹ one grubo
po pó³nocy. Na niadanie kolejny raz
jajecznica. Upa³.
O godz. 11.35 turystycznym busem
(bilet 80 peso) wyjechalimy z Bayahibe do La Romana. Tutaj wst¹pilimy do
kilku sklepów z pami¹tkami. Sama tandeta i typowy straganiarski folklor  identyczny na ca³ym wiecie! I znowu jestem
wkurzony. Przyssa³ siê do nas jaki miejscowy i nie odstêpowa³. Ale chocia¿
pokaza³ sk¹d odje¿d¿aj¹ autobusy do
Higüey. Bilet kosztowa³ 85 peso i jak siê
okaza³o, jechalimy okrê¿n¹ drog¹. W
sumie bylimy zadowoleni, poniewa¿ jechalimy now¹ tras¹ i przez typow¹ prowincjê. Mijalimy domy robotników najemnych pracuj¹cych na plantacjach trzciny cukrowej. Z powodu remontu drogi
na pewnym odcinku, jechalimy dok³adnie przez rodek plantacji. Trzciny cukrowe by³y wy¿sze od autobusu. W tym regionie wiêkszoæ mieszkañców stanowi¹ czarni.
W Higüey motocyklici wziêli nas na swoje motory (zap³acilimy po 20 peso) i podrzucili do przystanku. Wybralimy kurs na Bavaro przez Punta Cana. W Bavaro ju¿ bylimy.
Tym razem jechalimy komfortowym autobusem z klimatyzacj¹ i TV. Autobus nie zatrzymywa³ siê po drodze. Bilet kosztowa³ tylko 70 peso.
Po przybyciu do Bavaro nie znalelimy hostelu (schroniska). Postanowilimy pojechaæ troszeczkê dalej do El Corteci-

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

Andrzej Malinowski
to, gdzie bylimy pierwszego dnia, tak wiêc ko³o siê zamknê³o. Zamieszkalimy w tym samym hotelu co poprzednio  Pasada Inn, p³ac¹c tyle samo  55 dolarów za pokój. W hostelu
obok by³ wolny pokój dwuosobowy za 40 dolarów (bez niadania). Wybralimy jednak Pasada Inn, bo w porównaniu z
tamt¹ nor¹, by³ pa³acem. Jedynym atutem nory by³o okno z

Trzcina cukrowa wy¿sza od autobusu
widokiem na ocean. Zamierzamy zostaæ tutaj dwie noce. Micha³ doæ d³ugo siê zastanawia³ nad tymi piêtnastoma dolarami ró¿nicy. W hotelu jest ciep³a woda. Trzy tygodnie temu jej
nie by³o.
W barze dla miejscowych zjedlimy sma¿on¹ kie³basê z
czym co przypomina³o ziemniaki (nie by³y to bataty, mo¿e
banany). Zajrza³em jeszcze do sklepu samoobs³ugowego, bo
by³em g³odny. Kupi³em dwa jab³ka  5 z³!
Dzisiaj wia³ silny wiatr, ale nie przeszkadza³o to nam w
spacerowaniu brzegiem oceanu. Du¿o tutaj bia³ych, bo to ich
rewiry. Wieczorem trochê pada³o, ale za to jakie piêkne by³o
zachodz¹ce s³oñce, kolorowe niebo i lec¹cy samotnie pelikan.
Murzynki i Mulatki chodz¹ po wiosce w papilotach. Jak
gdyby nigdy nic. Dziwna moda. Praktycznie ¿aden Murzyn
nie chodzi w krótkich spodenkach.

(V22204)

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

(V63505)

C.d.n.

$
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* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V66003
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L2261
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L20503
* 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
V61117

US£UGI

(V56210)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V19910

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V62806)

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V67802)

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22504
* autogaz, monta¿, tel. 0-87-523-94-31
L18406
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L22301
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V65905
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L20304
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V60907
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79945
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56510
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V69801

(V65004)
(V67902)

Przemys³aw Atkielski

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
SERWIS GSM, KASY FISKALNE

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V58208

* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, Stary Rynek 14/16, E³k, tel.
0-87-610-45-49, 0-504-138-644
V63106
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V63605
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V58508
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L21902
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V62706
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V39520
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V58408

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12

RT
MPO
I
J
KRA

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

(V67502)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 2200

D@RKOMP

* karma dla zwierz¹t na telefon  oferuje Market Zoologiczny Niebieski, ul. Zielona 37, tel. 0-513-433-038
K21905
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K21805
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V68002
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o. tel. 0-87-520-31-70 L21802
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87520-29-23
V60607
* mechanika pojazdowa, diagnostyka, tel. 0-87-523-94-31 L18306
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V65703
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V67812
* okrêgowa stacja kontroli pojazdów, tel. 0-87-523-94-31 L18506
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V65803
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V64804)

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

(V64205)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V64005)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V61127
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51512
* 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
V60707
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V61137
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V55910

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

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V68102)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V57509)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V65903

BIURO RACHUNKOWE

(V52112)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

%
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K27309)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-23-14 V62906
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60907
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V58908
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562

V43318
K19510
K4637
K21606
L17507

* Transport, bus+przyczepka. TANIO, tel. 604-571-902.K22702
* us³ugi ogólnobudowlane, domowe instalacje elektryczne,
hydrauliczne i c. o., tel. 0-508-375-194, 0-87-523-41-43 K20010
* us³ugi ogólnobudowlane, malowanie, szpachlowanie, glazura, panele, tel. 0-87-521-56-49
K22901

(V68202)

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

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

(V63705)

(K21406)

WYWÓZ MIECI

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V67701

OG£OSZENIA DROBNE

INNE
* mieszkanie w E³ku 97 m. kw. zamieniê na mniejsze w Olecku (Lesk, Siejnik) z dop³at¹ lub sprzedam, 160.000 z³, tel.
0-691-616-992
K22404
* oddam w dobre rêce szczeniêta 3-tygodniowe, tel. 0-513433-038
L22401
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L20005
* drewno: sosna, wierk, osika, topola, lipa, tel. 0-608-335960, 0-602-438-499
L16808
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V67612
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L20205
* mechanik pojazdowy szuka pracy w Olecku, rednie tech-

SPRZEDAM
* 0,8 ha ziemi, Mo¿ne k. Olecka, 14 drzwi bia³ych oszklonych,
3 zbiorniki na olej po 1500 litrów, 2 kosiarki samojezdne traktorowe, komplet wypoczynkowy niemiecki, piec ¿eliwny c.o.
2 KW, 2 wanny ¿eliwne, tel. 0-604-877-490
K23301
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24 (sklep
zoologiczny)
L21502
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L21302
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L20404
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-1288
L16110
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L22101
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L21602
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609-535117
L22501
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L21402

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

(L21003)

* serwis opon Stan Marino zaprasza, Go³dapska 31: opony zimowe, bie¿nikowane, u¿ywane + serwis, tel. 0-504-065457, 0-87-520-16-93
V65603

niczne, 28 lat, prawo jazdy ABCET, obs³uga komputera,
dowiadczenie handlowe, tel. 0-664-477-436
K23101
* praca na budowie w Olecku, tel. 0-504-919-923
K22802
* sprawny emeryt poszukuje pracy w zawodzie elektromechanika samochodowa, geometria kó³, tel. 0-692-286-492 K23001
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
L20105
* zatrudniê pracowników budowlanych, Olecko, tel. 0-604145-272
L22002
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K20808

* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
(V59707)

US£UGI

* Opel Astra 1,4; 1997; 67000km, gara¿owany, gaz. Tel. (087)
520-40-40; 0-602-376-631
L22701
* Opel Omega, 2,0i, + gaz, 1991, tel. 0-660-706-035
L21202
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L15510
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L21702
* wózek dzieciêcy, wersja zimowa, spacerówka, noside³ko,
moskitiera, folia przeciwdeszczowa, torba, pompowane ko³a.
Kolor - zgni³a zieleñ. Tel. 0-503-725-178.
* Zetor 12145, 1988, tel. 0-603-604-127, 0-89-751-31-24 L21102
* zlew emaliowany, szafka, tel. 0-609-732-209
K22304
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
V61107
* mieszkanie 160 m. kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868 K20603
* mieszkanie do wynajêcia, plac Wolnoci, tel. 0-87-523-85-76 K23201
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L17607
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L22201
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L20703
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

&

Tygodnik Olecki nr 45 (514)

Hubertus

3 listopada, w dniu patrona myliwych wiêtego Huberta, odby³o siê tradycyjne polowanie. Zorganizowa³o je Ko³o
£owieckie Sarna.
Uroczystoci mia³y miejsce w Doliwach, a rozpoczê³a j¹ Msza wiêta odprawiona przy kapliczce pobudowanej
przez myliwych. Celebrowa³ j¹ ksi¹dz
Tomasz, proboszcz z G¹sek.
W polowaniu wziê³o udzia³ trzydziestu dwóch myliwych oraz dwóch sta¿ystów. Odby³y siê cztery mioty. Na
szesnacie oddanych strza³ów dwa by³y
celne. Strzelony zosta³ lis oraz dzik. Lisa
strzeli³ Zbigniew Mocarski, a królem
polowania zosta³ Janusz Seredyñski,
który trafi³ dzika. Na celnoæ strza³u mia³o
wp³yw zarz¹dzenie ³owczego Jerzego
Machnacza, ¿e jeli kto trafi lochê, to
bêdzie musia³ zap³aciæ karê 200 z³otych.
Myliwi byli wiêc ostro¿ni.
Równie¿ tradycja polowania Hubertowskiego mówi, ¿e je¿eli strzeli siê dwie,
trzy sztuki, to dalej siê nie poluje.

Polowaniu towarzyszy³a z³a pogoda:
bardzo silny wiatr, pada³ nieg z deszczem i by³o bardzo zimno. Zwierzyna w
tak¹ pogodê zaszywa siê w matecznikach
i jest niespokojna.
Uczestnicy spotkania okrelili atmosferê panuj¹c¹ wród myliwych, mimo
pogody, jako s³oneczn¹ i letni¹. Po po-

lowaniu urz¹dzona zosta³a biesiada w
domku myliwskim w Doliwach. Podany zosta³ pieczony dzik i przygotowany
wczeniej tradycyjny bigos myliwski z
miêsem. Odwrotnie do tego jak mówi
przys³owie, ¿e myliwi wioz¹ na polowanie kapustê, a miêsko chodzi jeszcze
w lesie.
Fot. Archiwum Ko³a £owieckiego

'
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Pi³ka no¿na
W dniu 9.11.2007r. odby³o siê zakoñczenie oficjalne rundy jesiennej sezonu 2007/2008 czwartej ligi pi³ki no¿nej. Jak
pamiêtamy, nasza dru¿yna zajê³a 8. miejsce w tabeli. Pocz¹tek by³, nie licz¹c pierwszej kolejki, kiepski, ale potem przez 9
kolejek Czarni nie ponieli pora¿ki. Na zakoñczeniu obecni
byli m.in. Burmistrz Olecka - Wac³aw Olszewski, Prezes Klubu - Józef Wasilewski, wiceprezes i g³ówny sponsor Jacek
Bielecki, Dyrektor MOSiR- u i Sekretarz Klubu Andrzej Kamiñski, Kierownik Sekcji pi³ki no¿nej - Tadeusz Bogusz, Kierownik dru¿yny - Janusz Wiszniewski, Trener - Karol Sobczak. Oczywicie najwa¿niejszymi uczestnikami byli pi³karze,
którzy praktycznie wszyscy stawili siê ze swymi ¿onami, sympatiami.
Spotkanie otworzy³ Prezes Klubu, który wszystkich powita³, podziêkowa³ w³adzom lokalnym i sponsorom, szczególnie Jackowi Bieleckiemu za pomoc, trenerowi i pi³karzom za
w³o¿ony trud i wyniki, ¿onom i sympatiom pi³karzy za cierpliwoæ i wyrozumia³oæ. Burmistrz Olecka równie¿ podziêkowa³ ww. , z³o¿y³ ¿yczenia zajêcia jak najlepszego miejsca na
koniec sezonu, wyrazi³ nadziejê, ¿e miejsce to bêdzie wi¹za³o

Tenis sto³owy
KOMUNIKAT nr l Pó³nocnej Ligi Regionalnej
im. F. Pietro³aja
Witam wszystkich sympatyków naszych rozgrywek po
przerwie wakacyjnej. Jestem winien Pañstwu przedstawienie
ostatecznej tabeli z rozgrywek za sezon 2006-2007.
TABELA
1. ABC Gi¿ycko
27
111:39
2. Geodezja Olecko
23
105:49
3. Spójnia Olecko
21
97:65
4. LKS Pogoñ Banie Mazurskie
15
82:71
5. UKS Victoria Wiêcki I
14
81:72
6. ABC  UKS 7 Gi¿ycko
5
43:95
7. UKS Victoria Wiêcki II
4
38:103
8. Arion Olecko
3
31:97
W tym miejscu pragnê pogratulowaæ zwyciêzcom i podziêkowaæ wszystkim uczestnikom za wytrwa³oæ. Dziêki takim ludziom jak Panowie: Bogus³aw Szczepanik, Piotr Lewko,
Mieczys³aw Górniak, którzy powiêcaj¹ swój nie tylko wolny
czas, nasza liga krêci siê.
Do rozgrywek zg³osi³o siê 8 dru¿yn. Po d³u¿szej przerwie
witamy w naszym gronie dru¿ynê U¯KS SPINAKER WÊGORZEWO. Pozostali uczestnicy to: UKS RATUSZ GI¯YCKO,
ABC RATUSZ GI¯YCKO, LKS POGOÑ BANIE MAZUR-

siê z awansem.
Aby zmobilizowaæ pi³karzy i trenera do treningów i meczy
wrêczy³ osobicie ufundowane pi³ki: dla ka¿dego pi³karza indywidualnie (pi³ki treningowe), dla trenera 3 pi³ki meczówki.
Wspólnie z Prezesem wrêczy³ za pi³karzom i trenerowi podziêkowania.
Na zakoñczeniu oczywicie byli trener II zespo³u Czarnych
(Tomasz Karniej - trener Czarnych II Wieliczki) oraz zawodnicy na co dzieñ wystêpuj¹cy w tej dru¿ynie, ale posiadaj¹cy
równie¿ wystêpy w pierwszym zespole.
Przypomnijmy, ¿e nasza druga dru¿yna zajê³a 2. miejsce w
B klasie.
Nieobecny na spotkaniu by³ Wójt Wieliczek - Jan Jakimowicz (ze wzglêdów rodzinnych). Jednak¿e Prezes Klubu odczyta³ list gratulacyjny dla trenera i zawodników drugiej dru¿yny podpisany przez Pana Wójta i wrêczy³ go Tomkowi Karniejowi. G³os zabra³ równie¿ trener zespo³u Karol Sobczak, który
podziêkowa³ pi³karzom i ich drugim po³owom, w³adzom lokalnym, sponsorom, Zarz¹dowi Klubu, Kierownikowi dru¿yny i
innym zaanga¿owanym w oprawê meczów oraz kibicom. Potem
wzniesiono toast lampk¹ szampana. www.czarniolecko.pl
SKIE, UKS VICTORIA WIÊCKI I i II, GEODEZJA OLECKO i
LEGA OEECKO (LEGA powsta³a na fundamencie SPÓJNI). Z
rozgrywek wycofa³a siê dru¿yna ARION OLECKO.
Obowi¹zuje ubieg³oroczny regulamin.
**

TERMINARZ ROZGRYWEK I RUNDY PÓ£NOCNEJ LIGI REGIONALNEJ
W SEZONIE 2007-2008
13-11-2007, godz.17 - UKS RATUSZ GI¯YCKO - UKS VICTORIA WIÊCKI I
13-11-2007, godz.17 - ABC RATUSZ GI¯YCKO - UKS VICTORIA WIÊCKI II
13-11-2007, godz.18 - U¯KS SPINAKER WÊGORZEWO - GEODEZJA OLECKO
17-11-2007, godz.16 - LKS POGOÑ BANIE MAZURSKIE - LEGA OLECKO
21-11-2007, godz.17 - UKS VICTORIA WIÊCKI I - LKS POGOÑ BANIE MAZ.
22-11-2007, godz.17 - UKS VICTORIA WIÊCKI II - U¯KS SPINAKER WÊGORZEWO
23-11-2007, godz.18 - LEGA OLECKO - ABC RATUSZ GI¯YCKO
23-11-2007, godz.18 - GEODEZJA OLECKO - UKS RATUSZ GI¯YCKO
26-11-2007, godz.17 - LEGA OLECKO - UKS RATUSZ GI¯YCKO
27-11-2007, godz. 17 - ABC RATUSZ GI¯YCKO - GEODEZJA OLECKO
28-11-2007, godz.17 - U¯KS SPINAKER WÊGORZEWO - UKS VICTORIA WIÊCKI I
01-12-2007, godz.16 - LKS POGOÑ BANIE MAZURSKIE - UKS VICTORIA WIÊCKI II
04-12-2007, godz.17 - UKS RATUSZ GI¯YCKO - LKS POGOÑ BANIE MAZURSKIE
04-12-2007, godz.17 - U¯KS SPINAKER WÊGORZEWO - LEGA OLECKO
05-12-2007, godz.17 - UKS VICTORIA WIÊCKI I - ABC RATUSZ GI¯YCKO
06-12-2007, godz.17 - UKS VICTORIA WIÊCKI II - GEODEZJA OLECKO
14-12-2007, godz.17 - UKS RATUSZ GI¯YCKO - U¯KS SPINAKER WÊGORZEWO
14-12-2007, godz.18 - LEGA OLECKO - UKS VICTORIA WIÊCKI II
14-12-2007, godz.18 - GEODEZJA OLECKO - UKS VICTORIA WIÊCKI l
15-12-2007, godz.16 - LKS POGOÑ BANIE MAZURSKIE - ABC RATUSZ GI¯YCKO
17-12-2007, godz.17 - UKS VICTORIA WIÊCKI II - UKS RATUSZ GI¯YCKO
17-12-2007, godz.17 - GEODEZJA OLECKO - LKS POGOÑ BANIE MAZURSKI!:
18-12-2007, godz.17 - ABC RATUSZ GI¯YCKO - U¯KS SPINAKER WÊGORZE WO
19-12-2007, godz.17 - UKS VICTORIA WIÊCKI l - LEGA OLECKO
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Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 279

Witam Pañstwa po tygodniu, lub jak kto woli: 7 dniach.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e jestem taki adwentysta dnia siódmego. To, ¿e w polityce dzieje siê co ciekawego, to
zawsze Pañstwo mo¿ecie na mnie liczyæ. Zawsze znajdê
co co powinno Pañstwa zainteresowaæ i w³¹czyæ w nas
funkcjê ma³ego detektywa.
Dzieje siê tak jak ju¿ wczeniej podejrzewa³em i pisa³em. PO bêdzie stara³o siê zminimalizowaæ parcie na tworzenie komisji ledczych. Tak jak sugerowa³em. Co by³o
dobre w przypadku jak siê by³o opozycj¹ i mo¿na by³o
wykonywaæ czynnoæ posypywania pieprzem  to dzi
jak kube³ zimniej wody dzia³a wiadomoæ, ¿e dokumenty,
wiadkowie i procedury jakie by³y przy powstawaniu by³ej
opozycji powodów pod potencjalne ledztwa parlamentarne. PO ma wiadomoæ, ¿e na komisjach ledczych ZAWSZE
(tu szczególne podkrelenie) wychodzi³a le aktualnie rz¹dz¹ca
grupa. O ile z pocz¹tku zak³adano, ¿e komisje stan¹ siê tylko
faktem medialnym i raczej widowiskiem, to bardzo szybko wysz³o, ¿e s¹ idealnym narzêdziem do podwa¿ania wiarygodnoci
ekipy rz¹dz¹cej... Tu mo¿na powiedzieæ, ¿e Jaros³aw Kaczyñski
idealnie ogra³ niedawn¹ opozycjê. Dzi PiS bêdzie w komisjach
reprezentantem opozycji i nie wyobra¿am sobie, ¿e da siê ograæ
np. tym, ¿e przez ostatnie dwa lata prokuratura, s³u¿by specjalne, policja robi³y co, co mo¿na by nazwaæ prac¹ na polityczne zlecenie. To jest dobre has³o wyborcze, czy w ustach opozycji, ale dzi PO-PSL rz¹dz¹ (bêd¹ rz¹dziæ koalicyjne) i chyba
nie w g³owie im zarzuty, ¿e jeszcze parê dni wczesnej co, czym
oni teraz dowodz¹, by³o narzêdziem PiS! A o to nie tak dawno oskar¿ano wszystkie polskie trzyliterówki: CB, ABW, CBA
itd. 99% policjantów, prokuratorów, pracowników s³u¿b specjalnych to ludzie maj¹cy w d kto akurat rz¹dzi. Dla PO nie
pomog¹ ju¿ interwencyjne i wyra¿aj¹ce sprzeciw informacje z
Gazety Wyborczej (przepraszam, ale gazeta, która jeszcze parê
lat temu cieszy³a siê ogromn¹ popularnoci¹, dzi po prostu
nie zas³uguje na szacunek poprzez swoj¹ stronniczoæ) czy TVN24.
Osobicie staram siê przerzuciæ na TVP INFO, bo jest to ostania bardzo dobra telewizja informacyjna o coraz lepszej i szerszej ogl¹dalnoci, która zostawia za sob¹ TVN24. Tak wiêc nie
nale¿y siê dziwiæ ostro¿noci PO. Musz¹ liczyæ siê z tym, ¿e to,
czego do tej pory siê trzymali i co wymylali na temat CBA, czy
sprawy Blidy i ABW. Dzi kontynuowanie polityki pustych
gestów i s³ów mo¿e przyczyniæ siê do ich bardzo szybkiego
upadku. Dlaczego? Bo ludzie mog¹ siê zorientowaæ, ¿e ta partia
Rys. Krzysztof Kamiñski

Rys. Marek Pacyñski

nie dzia³a³a dla ich dobra jak z uporem twierdzi, prostu po to,
by zdobyæ w³adzê i posuwali siê do k³amstw, zniewag, oszustwa kieruj¹c siê zasad¹ ostatnich dwóch lat: im gorzej tym
lepiej. Komisje mog¹ dla PO zedrzeæ tê maskê, za jak¹ do tej
pory siê ukrywaj¹. Mo¿e po prostu na jaw wyjæ to, o czym
mówi³ sam obecny wicemarsza³ek Sejmu Niesio³owskiego, ¿e
Kaczyñski to Gomu³ka. Bior¹c po uwagê przesz³oæ to przeciwnikiem gomu³kowców byli tzw. moczarowcy: ludzie wiêcie
przekonani, ¿e tylko oni powinni rz¹dziæ i tylko oni maj¹ predyspozycje do rz¹dzenia, bo TYLKO oni to potrafi¹ i umiej¹!...
Kto nie widzi analogii? Od dwóch lat PO przekonuje spo³eczeñstwo, ¿e tylko ONI nadaj¹ siê do w³adzy i tylko oni mog¹
w tym kraju rz¹dziæ, bo s¹ do tego przygotowani i namaszczeni. W 1968 roku konflikt miêdzy moczarowcami, a gomu³kowcami przegrali ci pierwsi. Trzeba przypomnieæ, ¿e rodowisko moczarowców to rodowisko stalinowskie. To ludzie,
którzy po 1956 roku byli odsuniêci od w³adzy: UB-ecy, sêdziowie procesów stalinowskich itd. Tych ludzi odsuniêto od w³adzy daj¹c im tytu³y naukowe, intratne stanowiska itd, ale odsuwaj¹c ich od mo¿liwoci kierowania pañstwem i uczestniczenia w decydowaniu o pañstwie. Dzi wydarzenia z marca
1968 roku wywo³uj¹ wspomnienia i oburzenie. W wyniku wypadków marcowych kraj musia³o opuciæ wielu ludzi. W ca³ym
zamieszaniu zapomniano, ¿e ci poddani represjom w 1968 to w
du¿ej czêci ludzie, którzy w latach 1944-1956 tworzyli podstawê stalinowskiego terroru. Byli oprawcami i katami. Dzi znamy takie osoby jak Helena Woliñska czy Stefan Michnik. W
1968 roku byli naukowcami i osobami z boku. Pani Helena to
dzi pani profesor z Oxfordu, a pan Michnik to emerytowany
bibliotekarz ze Szwecji. O ile czêæ ruchu w 1968 by³a
czystym ruchem patriotycznym, to jednak wiêkszoæ by³a
podjudzona przez intelektualn¹ grupê mêdrców, którym tak ³atwo zapomniano przesz³oæ lub nie wiedziano
o tej przesz³oci, a stale uwa¿a³a, ¿e tylko ona ma prawo
do w³adzy.
Teraz siedzê i miejê siê. Czakam, a¿ PO zacznie zjadaæ owoce w³asnej pracy. Ju¿ zaczyna od w³asnego
ogna. A mia³o byæ tak inteligentnie i cudownie. CUD to
bêdzie jak PO po roku rz¹dzenia bêdzie mia³a 20% poparcia dla w³asnych rz¹dów. Wdrapali siê na chmury
zapominaj¹c, ¿e nie stanowi¹ one ¿adnej podpory pod
nogi... Teraz czas na realizm, a upadek z wysokoci chmur
mo¿e byæ bardzo bolesny. Gazeta Wyborcza i TVN24
nie wystarcz¹, by ludziom wmówiæ, ¿e cuda siê dziej¹ na
ich oczach.
PAC

