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M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
SZABLONY DO MALOWANIA
5z³ ZA DOBÊ
POSIADAMY W SPRZEDA¯Y TAPETY
DU¯Y WYBÓR  NISKIE CENY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V63101)

WYPO¯YCZAMY

CENTRUM HANDLOWE
Olecko, ul. 1 Maja
tel.(087) 520 36 92

SKLEP SPORTOWY PROPONUJE:
- buty i ubrania sportowe
- sprzêt sportowo-rehabilitacyjny
- torby,walizki.
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

(V58703)

* Sport  s. 19.

 22 sierpnia o 17.28 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z leniczówki w Szeszkach.
 22 sierpnia o 17.42 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Du³ach.
 23 sierpnia o 17.26 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w Kukowie gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego.
 23 sierpnia o 17.37 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego przy ul. Zamkowej.
 24 sierpnia o 12.28 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ z altany ogrodowej w Zabielnie gniazdo os.
 24 sierpnia o 13.02 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ z domu mieszkalnego w
Zabielnie gniazdo szerszeni.
Informacji udzieli³
sekcyjny Piotr Gabru
 25 sierpnia o 8.48 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w wiêtajnie.
 25 sierpnia o 10.37 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ spróchnia³e drzewo znad
chodnika na osiedlu Siejnik.
 25 sierpnia o 11.18 jeden zastêp OSP
Borawskie usuwa³ w Borawskich gniazdo
os z budynku gospodarczego.
 25 sierpnia o 14.24 dwa zastêpy JRG
PSP w okolicach Lenik pomaga³y policji w poszukiwaniu osoby zaginionej.
 25 sierpnia o 14.31 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Borawskie usuwa³y w Borawskich skutki wypadku drogowego.
 25 sierpnia o 18.21 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ w Doliwach gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
 25 sierpnia o 21.41 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Partyzantów po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 25 sierpnia o 22.461 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 26 sierpnia o 8.58 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y konar drzewa znad domu na
osiedlu Lesk.
 26 sierpnia o 13.25 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP Szczecinki usuwa³y w Doliwach skutki wypadku drogowego.
 26 sierpnia o 15.00 dwa zastêpy JRG
PSP, dwa OSP Kowale Oleckie oraz jeden OSP Lakiele gasi³y po¿ar spowodowany nielegalnym wypalaniem cierniska.
 26 sierpnia o 18.06 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
przy ul. Mazurskiej.
 26 sierpnia o 18.16 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego w Wólce Kijewskiej.
 26 sierpnia o 18.26 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Rogajnach.
 27 sierpnia o 1.20 dwa zastêpy JRG PSP
gasi³y przy ul. Kolejowej po¿ar dwóch
gara¿y.

 27 sierpnia o 15.55 jeden zastêp OSP Lenarty usuwa³ gniazdo szerszeni ze sklepu w Babkach Oleckich.
 27 sierpnia o 16.51 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z gara¿y przy alei
Zwyciêstwa.
 27 sierpnia o 17.34 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku przy
ul. Park 1.
 27 sierpnia o 17.40 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Szeszkach.
 28 sierpnia o 9.58 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z budynku szko³y przy
ul. S³owiañskiej.
 28 sierpnia o 14.11 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z budynku gospodarczego w Moznych.
 28 sierpnia o 16.04 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w Borkach.
 28 sierpnia o 18.00 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo os z budynku gospodarczego w Sto¿nem.
 29 sierpnia o 11.31jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³y w Pietraszach skutki kolizji drogowej.
 29 sierpnia o 17.05 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w Olecku Ma³ym.
 29 sierpnia o 17.25 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Guzach.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski
(V55306)
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KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
oferuje

(V31507)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

piasek, ¿wir ze z³o¿a i sortowany
do 32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne

Transport, tel. 0-501-266-713
NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 730 do 1800

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V49309)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

Nieustaj¹cy konkurs

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

 Norbert Balach
 Marek Ca³kiewicz
 Piotr Klejment
 Jerzy Makal
 Marcin Rojek
 Ewa ¯arnowska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja
PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ 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.

Uwaga!

Prosimy Pani¹ Annê Laskowsk¹
oraz Teresê £ukaszewicz o odebranie
wylosowanych upominków konkursowych.

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

Pijani kierowcy
 29 wrzenia o godz. 9:20 policjanci zatrzymali w Borawskich
Nexiê, któr¹ prowadzi³ piêædziesiêciodwuletni Stanis³aw B.
Stwierdzono u niego we krwi 0,26 promila alkoholu.
 2 padziernika o godz. 14;45 policjanci zatrzymali w D¹browskich Lanosa prowadzonego przez dwudziestoletniego Kamila W. Kierowca mia³ we krwi 1,16 promila alkoholu.
 3 padziernika o godz. 16:20w Krupinie patrol policji zatrzyma³ piêædziesiêciotrzyletniego Ryszarda G., który prowadzi³
VW Golfa maj¹c we krwi 0,32 promila alkoholu.
 6 padziernika o godz. 6:10 w Rosochackich zatrzymano
czterdziestoomioletniego Jana J., który prowadzi³ VW maj¹c we krwi 0,44 promila alkoholu.
 10 padziernika policjanci zatrzymali w Lenartach dziewiêtnastoletniego Roberta C. Prowadzi³ on samochód Fiat Tipo
maj¹c we krwi 1,6 promila alkoholu.
 11 padziernika na ul. E³ckiej zatrzymano o godz. 18:40 rowerzystê Grzegorza B. Trzydziestosiedmiolatek jecha³ rowerem
maj¹c we krwi 1,29 promila alkoholu.
 11 padziernika o godz. 18:30 zatrzymano na Szosie E³ckiej
Volvo. Kiruj¹cy nim Marek T. mia³ we krwi 1,7 promila alkoholu.

GACEK

Ukaza³ siê nowy padziernikowy numer Miesiêcznika Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich.
W Gacku mo¿na przeczytaæ o Miêdzynarodowym Spotkaniu Osób Niepe³nosprawnych, którzy zjechali siê do Kowali
Oleckich 4 i 5 wrzenia. Jest te¿ krótki ¿yciorys ksiêdza Micha³a Spopæko, wyniesionego na o³tarze 28 wrzenia.
Redaktorzy opisuj¹ równie¿ akcjê sprz¹tania mieci zorganizowan¹ w przedszkolu oraz przebieg meczu pi³ki no¿nej pomiêdzy GCKiS Kowale Oleckie, a Sokó³ Garbno.
Na ostatniej stronie opisano chuligañski wyczyn, kiedy to
nieznani sprawcy zniszczyli plastikowe krzese³ka na stadionie.
(M)
-

tel. (087) 520 20
(087) 520 22 55
tel. (087) 520 17
tel. (087) 520 14
tel. (087) 520 12

00
17
14
12

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pogranicza w Sejnach
 Wystawa plakatu Przystanku Olecko  Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
15 padziernika (roda)
 mija termin nadsy³ania propozycji w konkursie na opracowanie projektu graficznego loga obchodów 450. rocznicy
za³o¿enia Olecka
16 padziernika (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
17 padziernika (pi¹tek)
11.00  Przeciw biedzie i wykluczeniu  konferencja, sala konferencyjna Starostwa, ul. Kolejowa 32
17.00  Lissi na lodzie  film, kino Mazur
19.00  Babylon A.D.  film, kino Mazur
18 padziernika (sobota)
10.30  Czarni - Rona 03 E³k, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy,
wyjazd
12.00  Czarni - Olimpia Mi³ki, mecz pi³ki no¿nej juniorów
m³odszych, stadion MOSiR
14.00  Czarni - Granica Kêtrzyn, mecz pi³ki no¿nej juniorów,
stadion MOSiR
17.00  Lissi na lodzie  film, kino Mazur
19.00  Babylon A.D.  film, kino Mazur
19 padziernika (niedziela)
14.00  Czarni  Start Koz³owo, mecz pi³ki no¿nej klasy A,
stadion Wieliczki
15.00  Czarni  Cresovia, mecz pi³ki no¿nej III ligi, stadion
MOSiR
17.00  Lissi na lodzie  film, kino Mazur
19.00  Babylon A.D.  film, kino Mazur
20 padziernika (poniedzia³ek)
 mija termin nadsy³ania prac w konkursie Pejza¿ polski (szczegó³y
w TO 31/551 z 5 sierpnia 2008)
23 padziernika (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
24 padziernika (pi¹tek)
 Warsztaty dla nauczycieli Roztañczona szko³a  dziedzictwo kulturowe w regionie  ROK MG
17.00  Ma³py w kosmosie  film, kino Mazur
19.00  Nieznajomi  film, kino Mazur

OG£OSZENIE

 14-17.1.2008 r., ul. Kolejowa 15
 18-19.10.2008r., pl. Wolnoci 7B
 20-24.10.2008r., ul. Zielona 37

Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Olmedica w Olecku sp. Z o.o. informuje o godzinach pracy szpitalnej pracowni RTG:
* poniedzia³ek-pi¹tek: 800-1800, dy¿ur stacjonarny 
realizacja zleceñ planowych (ze skierowaniem)
* poniedzia³ek-pi¹tek: 18 00-800 oraz wiêta i dni wolne
od pracy  dy¿ur pod telefonem  realizacja zleceñ
lekarskich pilnych (urazy, wypadki)
(L5416)

(V49509)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

Zapraszamy:
poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 10-18
sobota w godz. 10-14

(V31107)

DY¯URY
APTEK

Super Taxi
Taxi Mixtel.
Taxi osobowa
Taxi Plus
Taxi Z

!
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Oleccy policjanci zatrzymali szeciu sprawców kradzie¿y z w³amaniem. Grupa m³odych mê¿czyzn w wieku od 17 do
21 lat od wiosny br. na terenie powiatu oleckiego trudni³a
siê w³amaniami do samochodów, obiektów gospodarczych i
kradzie¿ami.

Zatrzymano sprawców
kradzie¿y z w³amaniem

W pi¹tek 9 padziernika kilka minut po godzinie 23.00 oficer dy¿urny oleckiej komendy policji otrzyma³ informacjê, ¿e
przed bram¹ wjazdow¹ jednej z firm stoj¹ plastikowe bañki.
Wys³any na miejsce patrol policji w trakcie penetracji terenu
zlokalizowa³ zaparkowany na pobliskiej ulicy samochód, do
którego po kilkunastu minutach obserwacji przyszed³ mê¿czyzna.
Okaza³ siê nim 19-letni Piotr M. jeden ze sprawców w³amania
do firmy Melbud. Zatrzymany przyzna³ siê, ¿e wspólnie z dwoma
kolegami w³ama³ siê do magazynu gospodarczego sk¹d ukradli 300 litrów oleju napêdowego oraz ubrania robocze. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany w policyjnym areszcie. Ca³e mienie
wartoci 1500 z³otych zosta³o odzyskane.
Rano policjanci zatrzymali do wyjanienia kolejnych w³amywaczy. Podczas przeszukañ w ich mieszkaniach odnaleziono radioodtwarzacze samochodowe, tuby muzyczne, drzwi od
ci¹gnika. Okaza³o siê, ¿e szajka dzia³a³a od wiosny w³amuj¹c
siê na terenie Olecka i okolicznych gmin do samochodów i
budynków gospodarczych. Kryminalnym uda³o siê ustaliæ osobê,
która skupowa³a skradzione paliwo. Zatrzymani podczas przes³uchañ przyznali siê do dokonania ³¹cznie ok 10 w³amañ i
kradzie¿y. Ich ³upem pad³o ogó³em ponad 600 litrów paliwa,
sprzêt muzyczny, elementy pojazdów i maszyn . Teraz grozi
im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolnoci.

PROBA

Zwracamy siê z prob¹ do Pana Burmistrza o rozwi¹zanie problemu lokalizacji biblioteki, gdy¿ ze wzglêdu na wiek i
nie tylko, pokonywanie tych schodów jest dla nas bardzo
uci¹¿liwe (drugie, bardzo wysokie piêtro).
Prosimy bardzo o usytuowanie biblioteki na parterze, w
przeciwnym razie bêdziemy musieli zrezygnowaæ z us³ug biblioteki i sprawê tê poruszymy w prasie i mediach  nie tylko
lokalnych. Czekamy na odpowied.
Czytelnicy
Olecko, 29.09.2008 r.
W za³¹czeniu ponad 100 podpisów czytelników biblioteki.

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V50908)

PROMOCJA

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

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m

2

(V31207)

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

 du¿y wybór owietlenia
Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

#
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Europa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku
W dniu 9 padziernika 2008r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Olecku odby³a siê wizyta studyjna goci zagranicznych z krajów Unii Europejskiej: S³owacji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Grecji. By³y to osoby
zwi¹zane z edukacj¹: nauczyciele, nauczyciele akademiccy, psychologowie pracuj¹cy w poradniach.
Przedsiêwziêcie to by³o zorganizowane
przez Zespó³ Kolegiów Nauczycielskich
w Suwa³kach w ramach projektu Uczenie siê przez ca³e ¿ycie , którego celem
jest rozszerzanie wspó³pracy europejskiej
i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej ró¿ne
formy obejmuj¹ dzieci, m³odzie¿ i doros³ych  od przedszkola po uniwersytety
trzeciego wieku. Tematyka, któr¹ interesowali siê gocie to Rola rodziców w
¿yciu szkolnym/edukacyjnym.

Najpierw spotkali siê z pracownikami poradni, a nastêpnie zapoznali siê z
formami pracy i wspó³pracy z rodzicami
realizowanymi na terenie poradni i szkó³.
W toku prezentacji by³y pytania i wymiana dowiadczeñ.

Fot. Archiwum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku

W dniu 5 listopada o godz. 9:00 w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate odbêdzie siê Konkurs Pieni Patriotycznej.
Celem imprezy jest popularyzacja pieni patriotycznych
wród dzieci i m³odzie¿y, wzbudzanie patriotyzmu w najm³odszym pokoleniu, a tak¿e upowszechnianie patriotycznej tematyki jako wartoci zwi¹zanej z tradycj¹ i ochron¹ polskiej kultury narodowej.
Zg³oszenia uczniów przyjmowane s¹ do 31 padziernika
2008 roku w Urzêdzie Miejskim (pokój nr 3).
W konkursie mog¹ wyst¹piæ: solici, duety oraz zespo³y
wokalne z gminy Olecko.
Jury powo³ane przez organizatora oceniaæ bêdzie: dobór
repertuaru, poziom wykonawczy (walory g³osowe, muzykalnoæ), interpretacjê oraz ogólny wyraz artystyczny (ruch, strój,
rekwizyty).

Ulica Sportowa

Trwa budowa ulicy Sportowej. Inwestycja zostanie ukoñczona w po³owie padziernika.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

WYPRZEDA¯ KABIN
P RY S Z N I C O O W Y C H
Kolektory s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

(V56305)

Konkurs Pieni
Patriotycznej

$
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(22b)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

W drodze z Sayhan-Ovoo do Arvayheer, Mongolia,
20.07.2007 r. Podró¿uje noc¹ na skradzionych koniach
Jad¹c przez step dojechalimy do miejscowoci Arvayheer. Tutaj Erka zrobi³a zakupy, w tym baraninê. Zatankowalimy. Litr benzyny kosztuje 810 tugrików. Po drodze widzielimy jaki, w³ochate krowy. Jak to du¿y ssak ³o¿yskowy z rodziny krêtorogich. Zamieszkuje Tybet, Indie, Mongoliê i Chiny,
gdzie ¿yje zarówno w stanie dzikim, jak i udomowionym. Udomowione jaki s¹ zwierzêtami jucznym, poza tym daj¹ mleko i
we³nê. S¹ prze¿uwaczami, ¿yj¹ samotnie lub w niewielkich stadach,
w stanie dzikim na wysokociach do 6 tys. m n.p.m. Zwierzêta mog¹ do¿yæ kilkudziesiêciu lat. Znosz¹ niekorzystne warunki otoczenia (niedobór paszy na wysoczyznach górskich,
niedostatek tlenu i niskie temperatury - rednia wynosi tam
ok. 0°C; zim¹ temperatury spadaj¹ niekiedy nawet do  50°C).
Udomowione jaki s¹ o po³owê mniejsze od dzikich, lecz nie
zawsze. Spotyka siê te¿ stada krzy¿ówek jaków dzikich z jakami udomowionymi.

W Arvayheer.
Miejscowy krajobraz jest inny, ni¿ ten sprzed dwóch, trzech
dni. Rzeka Orhon gol, góry, las modrzewiowy.
Po godzinie 16. przyjechalimy do wodospadu Orhon.
Zamieszkalimy w jurcie. Na pocz¹tku by³o w niej zimno, ale
gospodarz rozpali³ w piecyku tagan i zrobi³o siê bardzo ciep³o.
Najpierw gospodarze zaprosili nas do swojej jurty i ugocili gambirami  ciasteczkami sma¿onymi na urumie  male. Urum przygotowuje siê z mleka. Gotuj¹ce siê mleko jest
rozbe³tywane, a¿ na jego powierzchni utworzy siê ko¿uch,
który jest zdejmowany, studzony i suszony. Czêstuje siê nim
goci odwiedzaj¹cych jurtê. Spo¿ywa siê je bez dodatków,
b¹d z wysuszonym serem albo twarogiem. Mo¿na je równie¿
dodaæ do herbaty. Widzia³em jak Mongo³ka przyrz¹dza³a gambiry

Wodospad Orhon Hirhree.
i sma¿y³a, na naszych oczach. Pilimy s³on¹ suute-caj.
Wrócê jeszcze do mongolskiej kuchni. Mongo³owie przepadaj¹ za boodogiem. Przyrz¹dzany jest on z miêsa koziego
lub tarbagana. Na pocz¹tku patroszy siê zwierzê i usuwa koci u¿ywaj¹c do tego otworu szyjnego. Nastêpnie wrzuca siê
do rodka rozgrzane do czerwonoci kamienie i zaszywa dziurê. Tak przygotowane miêso jest pieczone nad ogniem.
Gotowany kark barana jest kolejn¹ tradycyjn¹ potraw¹,
któr¹ po ugotowaniu uk³ada siê na talerzu i przyozdabia kawa³kami miêsa, a tak¿e nogami i barani¹ g³ow¹.
Mongo³owie przyrz¹dzaj¹ sors  w¹tróbka zawijana w b³onê ³ojow¹ i zapiekana na ogniu i aarul  zsiad³e mleko, odwodnione i suszone na s³oñcu. Aarul nie starzeje siê i nie
psuje, a jedynie z biegiem czasu coraz bardziej twardnieje.
Doroli uwielbiaj¹ ssaæ ten przysmak, a dzieciaki przepadaj¹
za nim z dodatkiem cukru.
Poszlimy nad wodospad Orhon Hirhree. Po³o¿ony jest

Jaki - w³ochate krowy.

Mongo³ i koñ to jedno.
on w piêknym kanionie w A³taju Gobijskim. Nie wyp³ywa z
góry tylko p³ynie rzeka i nagle wpada w przepaæ. W rzeczywistoci wpada ona do uskoku skalnego, który wygl¹da
jak wydr¹¿ony w ziemi w¹wóz. W miejscu, gdzie wpada, powstaje wielki wodospad. Ma on oko³o 20 metrów wysokoci.
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Zejcie do jego dna prowadzi po stopniach i wyrwach, wyciosanych w stromej skale. Woda by³a bardzo zimna, ale twarz
umy³em.
W jurcie mamy ³ó¿ka (twarde) i ciep³e koce. Nie ma elektrycznoci. Przy jurcie pas¹ siê jaki. S¹ bardzo p³ochliwe i
uparte. Mongo³owie musz¹ mieæ do nich cierpliwoæ. Jestemy na wysokoci 2800 m n.p.m.
Oczywicie jest tu te¿ du¿o koni, bo gdzie jest Mongo³,
musi byæ i koñ. Mówi siê, ¿e Mongo³owie s¹ stworzeni do
koni. £atwo siê mo¿na z tym zgodziæ, gdy obserwuje siê, w
jak p³ynny sposób przemierzaj¹ step, tkwi¹c niemal nieruchomo w drewnianych siod³ach. Maj¹ oni wyrobion¹ technikê
jazdy, która znacznie ró¿ni siê od naszej, europejskiej. Mongo³ jad¹c stêpa lub k³usem czêsto wysuwa poladki poza konia, opieraj¹c siê jedynie na udzie jednej z nóg. Sposób ten
pozwala amortyzowaæ wstrz¹sy i oszczêdzaæ tyln¹ czêæ cia³a, co ma znaczenie szczególnie przy d³ugich, wielogodzinnych lub nawet kilkudniowych trasach. W k³usie Mongo³ nie
anglezuje, lecz jedzie na miêkkim krêgos³upie. Dziêki wpraNasz kierowca pije kumys.
wie, z jak¹ to robi, niemal nie odczuwa drgañ powodowanych
przez biegn¹cego konia. Z pozoru niechlujna, jakby podpatrzona na którym z westernów, postawa jedca (wykrzywiona, przygarbiona, z jedn¹ nog¹ ugiêt¹, a drug¹ zwisaj¹c¹
swobodnie), znakomicie sprawdza siê w tutejszych warunkach. Na galop Mongo³owie te¿ maj¹ sprawdzony sposób.
Staj¹ wtedy w strzemionach na wyprostowanych nogach.
Potrafi¹ w tej wydawa³oby siê niebezpiecznej pozycji rozwijaæ niebywa³e prêdkoci.
Generator pr¹du.

OG£OSZENIE O PRZETARGU!

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku og³asza, ¿e dnia 28
padziernika 2008r. w siedzibie SM Olecko, ul. Zyndrama
4 odbêdzie siê:
I przetarg ograniczony, w którym mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie cz³onkowie oczekuj¹cy tutejszej Spó³dzielni, a w przypadku
gdy przetarg ograniczony nie zostanie rozstrzygniêty z powodu braku uczestników, odbêdzie siê:
II przetarg nieograniczony w formie licytacji dla wszystkich
zainteresowanych
na pierwszeñstwo zawarcia umowy o ustanowienie przedmiotu odrêbnej w³asnoci ni¿ej wymienionych lokali mieszkalnych :
l) Lokal mieszkalny nr 20 po³o¿ony na III piêtrze budynku nr 23 przy Placu Wolnoci w Olecku o powierzchni
u¿ytkowej 24,50m2,sk³adaj¹cy siê z 2 izb.
Nr dzia³ki gruntu, na której posadowiony jest budynek 634; nr KW 26688.
Cena wywo³awcza ustalona wg wartoci rynkowej lokalu wynosi 66.700,00z³. Wadium w wysokoci 3 300,00 z³.
Przetarg I odbêdzie siê o godzinie l 000, przetarg II o godz.
l 010 .
2) Lokal mieszkalny nr 2 po³o¿ony na parterze budynku nr 11 Osiedle Siejnik I w Olecku o powierzchni u¿ytkowej 69,15m2, sk³adaj¹cy siê z piêciu izb.
Nr dzia³ki gruntu, na której posadowiony jest budynek 146/3; nr KW 3452.

C.d.n.
Cena wywo³awcza ustalona wg wartoci rynkowej lokalu wynosi 152.000,00z³. Wadium w wysokoci 7 600,00z³.
Przetarg I odbêdzie siê o godzinie 1020, przetarg II odbêdzie siê o godz. 10 30.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest uprzednie
wp³acenie wadium do kasy Spó³dzielni przy ul. Zyndrama 4
w Olecku, najpóniej do dnia 27.10.2008r. do godz. 9:00.
Osobom, które przetargu nie wygraj¹, zwrot wadium nast¹pi niezw³ocznie po zakoñczeniu przetargu.
Wylicytowan¹ cenê mieszkania nale¿y wp³aciæ w terminie 30 dni od daty przetargu. Brak wp³aty spowoduje przepadek wadium na rzecz Spó³dzielni i cofniêcie decyzji dotycz¹cej ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokali. Odrêbna
w³asnoæ lokalu zostanie ustanowiona w terminie 30 dni od
daty wp³aty wylicytowanej ceny przez wygrywaj¹cego przetarg
i uzyskaniu cz³onkostwa Spó³dzielni.
Wynagrodzenie notariusza za ogó³ czynnoci notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty s¹dowe w postêpowaniu wieczystoksiêgowym obci¹¿¹ wygrywaj¹cego przetarg, na rzecz którego Spó³dzielnia dokonuje przeniesienia w³asnoci lokalu.
Szczegó³owe informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ pod
nr tel. (087) 520 09 95 lub osobicie w biurze Spó³dzielni, ul.
Zyndrama 4.
Istnieje mo¿liwoæ obejrzenia lokali po wczeniejszym
uzgodnieniu terminu z Administracj¹ Spó³dzielni. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
Zarz¹d SM Olecko

&
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Tragiczne rodzinne losy

(cz. 4)

Kontynuujemy historiê polskiej rodziny, w której losy wplot³a siê wojna.
Oto wspomnienia jednej z mieszkanek Olecka  Pani Zdzis³awy Ko³towskiej.

So³daci dla siebie kupowali zegarki,
skórzane paski do spodni, zawieszenia
karabinów, bo czêæ z nich nosi³a je na
sznurkach. Na zakupy uda³a siê te¿ moja
mama z siostr¹. Po wejciu do sklepu o
ma³o ich nie zgnieciono. Ostatecznie po
dwóch dniach stania kupi³y flanelê na
sukienki i skórê na buty i podeszwy.
Wiadomo, dzieci rosn¹ i trzeba by³o je
ubraæ.
W grudniu nadszed³ pierwszy list od
ojca, napisany do siostry Franciszki.
Martwi³ siê o nas i pyta³ czy dojecha³ymy do P³otyczy. W licie prosi³ o ¿ywnoæ: chleb, suchary oraz ciep³e ubranie. Wiadomo, dostali siê do niewoli na
jesieni, we wrzeniu i nie mieli ciep³ego
ubrania. Ojciec i inni policjanci byli przewiezieni do obozu w Ostaszkowie. Nie
mog³ymy spe³niæ proby ojca, bo na
miejscowych pocztach nie przyjmowano paczek. Ja póniej czêsto mia³am
wyrzuty sumienia  myla³am, ¿e mo¿e
by³ jaki sposób wys³ania paczki z terenu Rosji.
Obóz w Ostaszkowie by³ najdalej
wysuniêty na pó³noc w stosunku do innych obozów i po³o¿ony wród bagien
i mokrade³. S¹dzilimy, ¿e jeñcy tam osuszaj¹ bagna i buduj¹ drogi. Nikt nie przypuszcza³, ¿e jaka w³adza mo¿e wymordowaæ ponad 5 tysiêcy jeñców.
Smutne by³y wiêta Bo¿ego Narodzenia
bez ojca. We wsi na razie ¿ywnoci nie
brakowa³o, mimo wyznaczonego kontygentu w naturze. Wujek Wac³aw Czepita, m¹¿ mamy siostry, przywióz³ z Tarnopola trochê ró¿nych odpadów poubojowych z rzeni, miêdzy innymi kilka ¿o³¹dków. Babcia je wyczyci³a. Ja nigdy
takiego czego nie widzia³am. Wujek wyjani³ mi, ¿e to takie zwierzêta, które ¿yj¹
na Syberii i nazywaj¹ siê skunksy. By³
to ¿art, lecz ja uwierzy³am. Kobiety upiek³y
te¿ bu³ki. Trudno by³o zdobyæ cukier,
wiêc s³odzono je syropem z buraków

cukrowych.
Ja mieszka³am trochê u mamy, a trochê u swojej babci Tomaszewskiej. Razem z babci¹ mieszka³a siostra mamy z
mê¿em i córk¹ Stef¹. Stefa, trochê m³odsza ode mnie, odrabia³a ze mn¹ lekcje i
bawi³a siê. W czasie wi¹t Bo¿ego Narodzenia przynoszono do domu s³omê i
rozcielano j¹ na pod³odze pokoju. Na
tej s³omie wykonywa³ymy ró¿ne æwiczenia i fiko³ki. W czasie lata nastawiano w du¿ych, 15-litrowych butlach wino
i czêstowano nim goci w okresie wi¹t.
S³ynny by³ wiszniak. Wino dla takich
dzieci jak my by³o niedostêpne nawet w
czasie wi¹t. Bardzo korci³o nas spróbowaæ tego luksusu. Okazja nadarzy³a
siê w czasie drugiego dnia wi¹t, gdy
wszyscy doroli poszli do kocio³a na
sumê. G¹sior z winem sta³ na skrzyni.
Przy pomocy grubej s³omy uda³o siê nam
naci¹gn¹æ dwie szklanki. Zabra³o to nam
sporo czasu. Kiedy tylko wypilimy wino,
ju¿ wracali doroli. Ja i Stefa szybko
ubra³ymy siê i posz³ymy do mojej
mamy. Wino by³o s³odkie i bardzo smaczne, tylko ¿e upi³ymy siê. Dobrze, ¿e
posz³ymy na skróty przez sady do t³oki (³¹ka) i nikt nas nie widzia³. Po drodze
traci³ymy równowagê, pada³ymy w nieg
i wstawa³ymy. Ju¿ ko³o kocio³a poczu³ymy siê lepiej i trzewiej, ale kiedy
dotar³ymy do domu, by³ymy ca³e mokre od niegu.
Do babci Tomaszewskiej lubi³am chodziæ szczególnie po lekcjach zim¹. W 1939
r. w grudniu spad³ obfity nieg i mo¿na
by³o zje¿d¿aæ z du¿ej góry przy t³oce. Z
górki zje¿d¿a³ymy na skórzanych teczkach. Po takich trzech zjazdach wraca³ymy jak dwa ba³wanki. By³ymy ca³kowicie przemoczone i musia³ymy suszyæ swe ubrania i buty. Na szczêcie
zim¹ mieszkanie ogrzewa³ wielki ruski piec
opalany z kuchni.
W styczniu 1940 roku znów o¿ywi³o
siê
dzia³anie
NKWD. Tym razem ofiarami sowieckiego re¿imu
sta³y siê rodziny legionistów, tzw. Pi³sudczyków.
Czêæ legionistów
walcz¹cych w legionach otrzyma³a na
Podolu, Wo³yniu i
innych czêciach
Kresów Wschod(V62502)
nich ziemiê i osie-

dli³a siê. To ich 22 stycznia 1940 roku
spotka³ straszny los. Zabrano ich do nieogrzewanych bydlêcych wagonów i wywieziono za Ural. Wród zes³anych by³y
ma³e dzieci, kobiety i starcy. Zaskoczeni
i zrozpaczeni ludzie, poganiani przez so³datów, niewiele mogli wzi¹æ baga¿ów 
¿ywnoci i innych potrzebnych rzeczy.
Pod koniec stycznia nareszcie zjawi³
siê ca³y i zdrowy brat mamy Piotr Tomaszewski. Nie wychodzi³ od dziadków i
poprosi³, aby mama przysz³a do niego.
T³umaczy³ mamie, ¿e ona te¿ musi wyjechaæ do Lwowa, bo te¿ mo¿e wkrótce
byæ ujêta i zes³ana. We Lwowie nie mielibymy mieszkania i rodków do ¿ycia.
W³aciwie to nikt mu nie uwierzy³. Mama
stwierdzi³a, ¿e kto móg³by j¹ wydaæ 
nic nikomu z³ego nie zrobi³a, nie posiada broni, a m¹¿ pracowa³ przed wojn¹
tak daleko, a¿ ko³o £om¿y.
Okaza³o siê jednak, ¿e brat mamy mia³
racjê. Stwierdzono bowiem, ¿e ¿ony i
dzieci policjantów i innych urzêdników
pañstwowych s¹ niebezpiecznymi i gronymi przeciwnikami w³adzy sowieckiej.
Wkrótce, 13 kwietnia 1940 roku, wyruszy³y w g³¹b Rosji, do Kazachstanu,
najwiêksze transporty ludnoci polskiej.
Przewieziono zes³añców do pracy w
ko³chozach, sowchozach i do kopalñ
wêgla kamiennego. Do Kazachstanu zes³ano te¿ moj¹ mamê Franciszkê Lechman (lat 37), mnie  Zdzis³awê Lechman (lat 11) i jeszcze kilka rodzin policjantów z P³otyczy i ca³ego województwa. Zabrano nas ze stacji H³uboczek
Wielki ko³o Tarnopola. W naszym transporcie lokomotywa ci¹gnê³a oko³o piêtnastu wagonów towarowych wype³nionych ludmi. W ka¿dym z wagonów ludzie rozmieszczeni byli na pod³ogach i
wy¿ej na deskach, tzw. pryczach, rozmieszczonych po obu stronach wagonu i na jego rodku.
Ostatni list ojciec przys³a³ 2 lutego
1940 roku. Dowiedzielimy siê z niego,
¿e ojciec przebywa w obozie jenieckim
w Ostaszkowie. Obóz ten zosta³ zlikwidowany ju¿ w kwietniu 1940 roku. Ojciec figuruje ju¿ na trzeciej licie wród
wywiezionych i rozstrzelanych. Mia³
wówczas 42 lata.
Nie znaleziono pomordowanych w
Ostaszkowie mogi³ ponad 5 tysiêcy oficerów Wojska Polskiego, stra¿y granicznej
i policji. Nieoficjalnie mówiono, ¿e wrzucono ich do bagien i jezior. W ka¿dym
razie lad po nich zagin¹³.
Listy pisane przez ojca pos³u¿y³y
NKWD do ustalenia adresu naszej rodziny i zes³ania nas z matk¹ do pó³nocnego Kazachstanu. Wywieziono nas tam
bydlêcymi wagonami 13 kwietnia 1940
roku.
C.d.n.
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Policjant w przedszkolu
Dnia 2.10.2008 r. do Przedszkola z
Oddzia³ami Integracyjnymi przyszed³ m³.
asp. Tomasz Jegliñski, asystent Sekcji
Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

Dzieci 5-6-letnie obejrza³y film o dzielnym Franiu, który jedzi³ bezpiecznie na
rowerze. Pan Tomasz Jegliñski wyjani³
dzieciom zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. Pokaza³ planszê przedstawiaj¹c¹

rower i wyposa¿enie rowerzysty.
Wyjani³ dzieciom, w jaki sposób
nale¿y bezpiecznie poruszaæ siê po chodniku, gdzie mog¹ jedziæ rowerami. Pouczy³, ¿e nie mog¹ oddalaæ siê od rodziców. Dzieci pozna³y tak¿e kilka znaków
drogowych; wiedz¹, jak dzia³a sygnalizacja wietlna oraz dowiedzia³y siê, w którym miejscu nale¿y bezpiecznie
przechodziæ przez ulicê.
Pan policjant powiedzia³ tak¿e o bezpiecznym
przewo¿eniu dzieci w samochodach - dzieci musz¹ siedzieæ w fotelikach
z zapiêtymi pasami. Doda³ te¿, ¿e nie wszyscy rodzice tego przestrzegaj¹,
czym nara¿aj ¹ dzieci na
niebezpieczeñstwo.
Dzieci i nauczycielki
serdecznie dziêkuj¹ panu
Tomaszowi Jegliñskiemu
za pouczaj¹ce spotkanie,
na którym dzieci utrwali³y zasady bezpiecznego
poruszania siê po chodniku i jezdni.
Maria Turynowicz

PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI
PEDAGOGICZNEJ
KSI¥¯KA TYGODNIA

Wielu rodziców szuka odpowiedzi
na pytania, które s¹ zawsze aktualne i
pojawiaj¹ siê w ka¿dej rodzinie  pocz¹wszy od problemów zwi¹zanych z
pracami domowymi, a skoñczywszy na
k³opotach okresu dojrzewania.
Astrid von Friesen charakteryzuje 60 najwa¿niejszych zagadnieñ pedagogicznych, wykorzystuj¹c przy tym konkretne
przyk³ady i podaj¹c wiele praktycznych wskazówek. Matki i
ojcowie  tak¿e ci samotnie wychowuj¹cy dzieci  znajd¹ w
tej ksi¹¿ce niezwykle cenne informacje, które podpowiedz¹
im, jak najlepiej wspieraæ rozwój dzieci, aby by³y zdrowe, radosne i pewne siebie.
(Adnotacja ksi¹¿ki przytoczona za wydawnictwem)
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia
w Olecku, ul. Armii Krajowej 30, tel. (087) 523 93 53; e-mail:
wmbp-olecko@neostrada.pl, zaprasza od wtorku do pi¹tku w godzinach 900-1800, w poniedzia³ek i sobotê w godz. 900-15 00.

(V63402)

Astrid von Friesen : Od agresji
do czu³oci : czyli prawie wszystko
o sztuce wychowania : poradnik dla
rodziców i pedagogów.
Kielce : Jednoæ, 2006
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Komentarze i refleksje
Bez polityki

Dobrze by³oby chocia¿ raz odpocz¹æ od polityki (i od PACa).
Najwy¿ej kilka ma³ych dygresji.
- Przed wojn¹ kto m¹dry powiedzia³, ¿e od polityki to ma
Pi³sudskiego. Dzisiaj, niestety, Pi³sudskich czynnych w polityce nie widaæ. Dwaj bracia K. próbuj¹ naladowaæ Pi³sudskiego,
ale kudy im do Marsza³ka.
- Nawet najwiêksi politycy pope³niali b³êdy, robi³ je i Pi³sudski i kochany przez jednych a nienawidzony przez drugich
Lech Wa³êsa. To tylko ludzie, nie anio³y  trzeba tylko uczciwie zauwa¿yæ, czego by³o wiêcej  dobra czy z³a. W przypadku
Wa³êsy nie mam w¹tpliwoci.
- Os¹dzanie dzisiaj gen. Jaruzelskiego za stan wojenny, a
zw³aszcza stawianie absurdalnego zarzutu udzia³u a grupie przestêpczej jest i niesmaczne i pozbawione sensu. Ca³a PRL (tak
zwana Polska Ludowa) by³a rezultatem Ja³ty, a jej w³adze dzia³a³y legalnie i by³y uznane przez inne kraje. Poza tym gen Jaruzelski niebawem mo¿e stan¹æ przed S¹dem Bo¿ym, bo to ju¿
bardzo stary cz³owiek.
Dosyæ polityki, wracamy na oleckie podwórko.
- Kilka tygodni temu zawioz³em makulaturê do skupu surowców wtórnych. By³y to stare gazety, zapisany lub zadrukowany papier  razem oko³o 180 kg. Kierownik tego¿ interesu
kaza³ powrzucaæ makulaturê do du¿ego worka, po czym wyp³aci³ sumê 18 z³ (10 gr za kilogram). To i tak lepiej ni¿ 4 lata
wczeniej, kiedy za 300 kg (powi¹zanych w paczki) gazet otrzy-

Przyjd i zapisz siê w³anie teraz!!! na:

 Europejski Certyfikat Umiejêtnoci Komputerowych
- ECDL
 Komputerowe wspomaganie prac biurowych
 Technolog robót budowlanych  wykoñczeniowych
 Magazynier z obs³ug¹ wózków wid³owych
 Organizacja przyjêæ i us³ug gastronomicznych
***********************************
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem:
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
ul. Armii Krajowej 22A tel. (087) 520 26 35
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

ma³em 7 gr za 1 kg. Czy to jest normalne? Ja pó³ dnia sk³ada³em
i wi¹za³em paczki gazet, a tu 7 gr za kilogram. Nie dziwota, ¿e
wiêkszoæ ludzi wrzuca papier do ogniska, a niektórzy do lasu...
I jak tu uczyæ szkoln¹ m³odzie¿ Szanuj las, zbieraj makulaturê?
- Opowiada³ mi znajomy, który kilkanacie lat pracowa³ w
Australii, jak tamtejsi rolnicy  po ichniemu farmerzy  sprzedaj¹ owoce, warzywa itp. Otó¿ raniutko wywo¿¹ skrzynki jab³ek, pomidorów, ogórków itp. do szlaków drogowych, np.
autostrad, ustawiaj¹ je, pisz¹ cenê za 1 kg, ustawiaj¹ wagê i
kasê po czym wracaj¹ na farmê. Wieczorem zabieraj¹ kasê za
sprzedane owoce (ich klienci sami siê obs³u¿yli), sortuj¹, przygotowuj¹ towar na nastêpny dzieñ. Proste, prawda? Ale u nas
 nie do pomylenia. No, mo¿e za kilkadziesi¹t lat, mo¿e dopiero dzieci naszych dzieci, a mo¿e ich wnuki, wszak demokracji
d³ugo trzeba siê uczyæ. Tylko Marek Kondrat mówi, ¿e doganiamy ju¿ Zachód, mamy takie same telewizory i tostery, a nasza kie³basa jest lepsza ni¿ ich kie³basa!
- Zacz¹³em remont mieszkania (kuchnia), a w zasadzie koñczê to, co zacz¹³em 8 lat temu (termoizolacja, ³azienka, okna,
instalacja). Te osiem lat to w budownictwie kosmos  tak zmieniaj¹ siê rodzaje, jakoæ i ceny materia³ów i wyposa¿eñ, urz¹dzeñ elektrycznych itd. W Kramie mo¿na dostaæ oczopl¹su
 tyle ró¿nych cudnych rzeczy. A ja pamiêtam jeszcze siermiê¿ny PRL, kiedy za g³upie kilka metrów brzydkiej glazury trzeba
by³o daæ ³apówkê.
Dzisiaj dzieciaki bawi¹ siê telefonami (komórkowymi), aparatami cyfrowymi, ró¿nymi gad¿etami elektronicznymi. Kiedy
 nie do pomylenia.
Niedawno zauwa¿y³em, ¿e mój siostrzeniec-ma³olat jako dziwnie
podskakuje i kiwa siê, jakby tañczy³ disco-polo  s³uchawki na
uszach, aparacik w kieszeni. Daj pos³uchaæ  mówiê, i wiecie
co us³ysza³em? Jakie chrapliwe krzyki rapu, s³owa powszechnie uznane za nieprzyzwoite, jednym s³owem ³ubu-dubu, a ma³olat mówi: Wujek, ty siê nie znasz, ta muza jest cool!.
Ze szwagrem zaszlimy do Pubu Piwnica na ma³e piwko.
Sami m³odzi ludzie siedz¹ w oparach dymu, wiêc mówiê: Szwagier,
sp³ywamy, bo wygl¹damy tu jak dwa dinozaury..
Z rozrzewnieniem wspominam star¹, rosyjsk¹ restauracyjkê
w Olsztynie, z cerkiewn¹ muzyk¹ i zawodzeniem popa-batiuszki. Krasiwyje diewuszki (piêkne dziewczyny po polsku) podawa³y bliny, kawior lub pierogi  wszystko bardzo smaczne,
Galeria
Wies³awa
B.hod-dogi,
Bo³tryka.
naturalne
i zdrowe,
¿adne dzisiejsze
pizze czy hamburgery.
- Je¿eli kto jeszcze pamiêta List do szwagra z poprzedniego numeru TO,. to komunikujê, ¿e szwagier by³ w Olecku,
podziwia³ Mazury, zrobi³ rozeznanie w oleckich hotelach, bo
chce tu przywieæ swoich znajomych ze Stolicy. Mówi, ¿e to
co pisa³em w Licie... wszystko by³o. bo by³y: ryby, grzyby,
p³ywanie i bieganie, dzicza kie³basa i okowita tradycyjnie wa¿ona, kartacze w Koali i piwo w Chacie Mazurskiej, w niedzielê za s³owo Bo¿e w starym kociele.
- Szwagier po powrocie z Olecka czêstowa³ swoich znajomych ró¿nymi specja³ami z Mazur  a to s³ój marynowanych
rydzy, drugi sta³ w zalewie octowej, trzeci  miodu z lipy, dalej
kie³basa z dzika  bardzo smaczna oraz okowita  tradycyjnie
wa¿ona, krzepka, bo szeædziesi¹tka, po prostu ogieñ w gêbie!
Z relacji szwagra wynika, ¿e jedli, pili i chwalili. Tak ¿e niebawem do Olecka mo¿e zjechaæ chmara warszawskich opioi.
Grzegorz Kudrzycki
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Mistrzostwa Powiatu w Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t
9.10.2008r. na boisku Zespo³u Szkó³
Siejnik rozegrano Mistrzostwa Powiatu
w Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t. W turnieju gra³y
4 zespo³y z Babek Oleckich, Kijewa, Wieliczek i gospodarz.

Koñcowa Kolejnoæ: 1. Gimnazjum Wieliczki, 2. Gimnazjum
Kijewo, 3. Zespó³ Szkó³ Siejnik,
Gimnazjum Babki Oleckie.
Pierwsza dru¿yna uzyska³a
awans do turnieju rejonowego,
który odbêdzie siê w Go³dapi
24.10.2008r.
Dariusz Karniej
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 7/2008

Co studiowaæ? Jakie przedmioty wybraæ, aby dostaæ siê
na wymarzony kierunek? Jakie standardy egzaminacyjne
obowi¹zuj¹ na ró¿nych kierunkach studiów?

Odpowiedzi na te pytania udziel¹ eksperci Okrêgowej Komisji
Egzaminacyjnej z £om¿y podczas konferencji organizowanej
16 padziernika br. o godzinie 10.00 w hali sportowej Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Olecku. Na spotkanie zapraszamy maturzystów i nauczycieli. W grupach zostan¹ omówione standardy wymagañ egzaminacyjnych z wybranych i obowi¹zkowych przedmiotów maturalnych oraz zasady dobrego przygotowania siê do egzaminów zawodowych.
Staramy siê w ró¿ny sposób motywowaæ m³odzie¿ do rozpoczêcia przygotowañ do matury  mówi Maria Dzienisiewicz, Wicestarosta Olecki  tak¿e bezporednie spotkanie z
ekspertami, zarówno nauczycieli jak i m³odzie¿y, mo¿e w
tym pomóc. Z góry dziêkujê za udzia³ i wspó³pracê w przygotowaniu spotkania.
H. Bogdañska

wiêto lasu

Dziêki inicjatywie So³ectwa Wronki i
Stowarzyszenia Agroturystycznego Mazurska Kraina 4 padziernika obchodzono we Wronkach wiêto Lasu. Uroczystoci na terenie by³ej szko³y Podstawowej rozpoczê³y siê seminarium na temat
Las wokó³ nas  znaczenie gospodarcze i turystyczne. Rozstrzygniêto tak¿e
konkurs plastyczny o tematyce lenej.
W imprezie udzia³ wziê³y ca³e rodziny, dla których przewidziano turnieje,
konkursy i zabawy zwi¹zane z lasem. Na
zakoñczenie wszyscy bawili siê przy integracyjnym ognisku.

10-lat Polski
powiatowej

W 2009 roku przypada dziesi¹ta rocznica powstania powiatów w Polsce. Z
tej okazji wydawnictwo MaxMedia, wspólnie ze Zwi¹zkiem Powiatów Polskich, przygotowuje okolicznociow¹ publikacjê.
Oprócz charakterystyki poszczególnych
powiatów zamieszczone bêd¹ wywiady
z prezydentem, premierem, marsza³kami
Sejmu i Senatu. Bardzo nas cieszy, ¿e w
przygotowanie i wspó³finansowanie wydania w³¹czy³y siê wszystkie gminy. Publikacja w formie wydania specjalnego
z magazynem gospodarczym Fakty ma
ukazaæ siê w grudniu. H. Bogdañska

Rozmowy o wspó³pracy
z w³oskim stowarzyszeniem
Starosta Olecki Stanis³aw L. Ramotowski 9 padziernika
br. spotka³ siê z Panem Riccardo Vergante z w³oskiego stowarzyszenia NordOvest IMPRESE.
Rozmowy dotyczy³y nawi¹zania dwustronnej wspó³pracy, która ma na celu wspieranie prywatnego biznesu obu krajów w sferze handlu, przemys³u i wspó³pracy inwestycyjnej.
Pan Vergante zachêca oleckich przedsiêbiorców do nawi¹zania wspó³pracy z w³oskimi w zakresie dwustronnych kontaktów handlowo-ekonomicznych, co przyczyni siê do pobudzenia aktywnoci gospodarczej. Dzia³ania skierowane bêd¹
do ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz do rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
H. Bogdañska

Uczniowie ZSLiZ znów najlepsi

Patryk Witusik (I miejsce), Marcin
Wiosna (II miejsce) i Karol Wiszniewski reprezentowali szko³ê w II E³ckim Konkursie Wiedzy o Gospodarce i Turystyce. By³ to regionalny etap ogólnopolskiego konkursu, którego g³ównym organizatorem jest Portal Rozwoju Regionalnego.
Honorowy Patronat sprawowa³ Sta-

rosta Olecki Stanis³aw L. Ramotowski,
który ufundowa³ II i III nagrodê.
Sporód 58 uczniów z 9 szkó³ ponadgimnazjalnych z Gi¿ycka, Go³dapi, Olecka i E³ku pierwsze miejsce wywalczy³a
olecka dru¿yna. Uczniowie zakwalifikowali siê do etapu wojewódzkiego w Olsztynie. Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów! H.Bogdañska

!
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BY ROS£Y
LEPIEJ...
 I TY MO¯ESZ ZROBIÆ KARIERÊ! ZREALIZUJ SWOJE MARZENIA! to tytu³ projektu z³o¿onego w lipcu br. do
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Poddzia³anie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów... Projekt zosta³ wysoko
oceniony przez Urz¹d Marsza³kowski  sporód 196 wniosków, które znalaz³y siê na Licie rankingowej znalaz³ siê na 14. pozycji. Na jego
realizacjê przyznano dotacjê w wysokoci 207 926 z³.
W Liceum Ogó³nokszta³c¹cym powstanie Szkolny Orodek Kariery. Przeprowadzone bêd¹ m.in. zajêcia pozalekcyjne z doradztwa zawodowego i przedsiêbiorczoci, krótkie praktyki u przedsiêbiorców, a podczas Dni otwartych SzOK powstanie
Miasteczko Zawodów. Maturzyci pojad¹ do olsztyñskich uczelni wy¿szych oraz
skorzystaj¹ z zajêæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku.
 Kolejny projekt w ramach PO KL OPEN YOUR EYES AND SEE - Debating
Film Club otrzyma³ dotacjê w wysokoci 256 752 z³.
W oleckim Liceum Ogólnokszta³c¹cym bêd¹ prowadzone zajêcia pozalekcyjne
w jêzyku angielskim oraz dyskusyjny klub filmowy. M³odzie¿ zwiedzi szko³ê filmow¹ w £odzi, pojedzie na festiwal Toffifest do Torunia i do miasteczka filmowego
Barrandov w Czechach. Wemie tam udzia³ w warsztatach filmowych, aby pod
koniec projektu nakrêciæ w³asny film.
 Projekt powiatowy DRUGI JÊZYK TO PIERWSZORZÊDNA SPRAWA! z³o¿ony we wrzeniu br. do programu Kapita³ Ludzki Poddzia³anie 9.2 Podniesienie
atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego przeszed³ wymogi formalne i zosta³ przekazany do oceny merytorycznej.
 Projekt pn. Znakowanie turystyczne Warmi i Mazur w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 przeszed³ wymogi formalne. W ramach projektu oznakowanych zostanie 11 wa¿nych i ciekawych obiektów turystycznych w powiecie
oleckim.
H.Bogdañska

WYDZIA£ ORGANIZACYJNY
Naczelnikiem Wydzia³u jest Henryk
Bielawski, który jednoczenie pe³ni funkcjê
Powiatowego Rzecznika Konsumentów (tel.
087/520 22 94, wew.17, pokój nr 27).
Wydzia³ mieci siê na II piêtrze budynku Starostwa i pracuje w nim 12 osób.
Do g³ównych zadañ Wydzia³u nale¿y prowadzenie:
- obs³ugi biurowej Rady, Zarz¹du i Starostwa (E. Buty³kin, K. Bielawska, W.
Trejnowska)  obs³uga kancelaryjnobiurowa i merytoryczna Rady, jej Komisji, posiedzeñ Zarz¹du, BIP-u, koordynowanie prac zwi¹zanych z realizacj¹ aktów prawnych Zarz¹du i Starosty, prowadzenie sekretariatu Starosty
i Wicestarosty;
- spraw kadrowych (M. Duda) m.in. akt,
spraw osobowych Cz³onków Zarz¹du,
pracowników Starostwa, dyrektorów
i kierowników jednostek organizacyjnych, dokumentowanie przebiegu pracy,

koordynowanie szkoleñ, kszta³cenia, dokszta³cenia i doskonalenia zawodowego
pracowników, prowadzenie zak³adowej
dzia³alnoci socjalnej, spraw zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia, bezpieczeñstwa i higieny pracy;
- spraw administracyjno-gospodarczych
(S. Szwêdrys)
m.in. administrowanie budynkami Starostwa, inwestycje, remonty i
konserwacja
budynków,
BHP, zaopatrzenie materia³owo-techniczne, prowadzenie archiwum i
biura rzeczy
znalezionych;
- spraw obywa-

Na pocz¹tku padziernika odby³o siê
kolejne spotkanie w ramach akcji Pomó¿my kasztanowcom. Uczestnicy spotkania podsumowali zrealizowane dzia³ania ochronne i przedstawili ich rezultaty.
Ustalono tak¿e zakres jesiennych prac
pielêgnacyjnych. Przy grabieniu lici
zostanie zachowany ubieg³oroczny podzia³ miasta na rejony poszczególnym
szko³om.
Ponadto planowane jest zasilenie
kasztanowców na zimê specjalnymi nawozami, które wzmocni¹ drzewa. Wiosn¹ zostan¹ zakupione sadzonki kasztanowca czerwonego, który jest bardziej
odporny na ataki szkodników. Nawóz i
sadzonki bêd¹ sfinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej. H. Bogdañska
telskich (B. Mejsak) m.in. nadzór nad
fundacjami, realizacja zadañ obrony cywilnej, obs³uga Powiatowego Centrum
Zarz¹dzania Kryzysowego, wydawanie decyzji dotycz¹cych sprowadzania zw³ok z zagranicy;
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów (H.
Bielawski)  bezp³atne poradnictwo
konsumenckie, sk³adanie wniosków w
sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego, wystêpowanie
do przedsiêbiorców w sprawach ochrony
praw i interesów konsumentów, wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstêpowanie za ich zgod¹ do tocz¹cego siê postêpowania w
sprawach dot. ochrony interesów konsumentów.
H. Bielawski

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl

"
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* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V54617
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V58104
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V58114
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78
V58604
(V62002)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V61902)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V54627
* willa Eden, wesela i przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-87520-40-50, 0-600-431-203
V58124

¯aczek  restauracja, noclegi, katering, przyjêcia okolicznociowe, bankiety, kolacje okazjonalne, obiady abonamentowe, pizza - wyrób w³asny. Realizujemy zamówienia
telefoniczne. Tel. (087) 520-49-30; kom. 0-601-811-114
www.zaczek.olecko.pl
(V62202)

US£UGI

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!

(V49109)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

tel. (087) 520-01-89
* angielski, korepetycje, tel. 0-502-935-070
K32304
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863L10702
(V59003)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

 naprawa pojazdów samochodowych
 czêci zamienne do wszystkich modeli samochodów
Tel. 0-509-746-264

(V50108)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V19608

AUTO-MAX

(V58803)

V2140

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L9408
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V43912
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L10005
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47111
* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K31806
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1740
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V49909
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V56805
CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Krupin 14A

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

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

V56705

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V50808
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V50708
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V62302
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

V56405

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L10901
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V58903
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K31407
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

V56505

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V51208
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9707
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! ZAPRASZAMY

(V55906)

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

Olecko, ul. Winiowa 5
tel. (087) 621 28 98
GSM 0 510 145 905
www.autooslony.pl

(V55606)

(V49709)

RA
TY
!

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

autostart

us³ugi samochodowe:
 os³ony silnika, skrzyni
 dywaniki, pokrowce
 foteliki dla dzieci
 nadkola, zderzaki
 akcesoria

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

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V53307

ADLER

.07

(V60002)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V48010

(V49609)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

US£UGI

#
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(V21102)

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

NA ZAMÓWIENIE
Dariusz Wasilewski, tel. 0-503-125-236

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K315607
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V47710

* pilarskie, VAT, tel. 0-510-060-212

V55206

V55406

V49319

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V48310

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V55806)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V58723

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4439)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V59303
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V57504
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10108
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5232
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K940
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1040
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27212
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1540
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L10304
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki, plandeki, tel.
0-604-514-845
V58204
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V21002

(V49409)

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.

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V49209)

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

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

(V60902)

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V57604

WYWÓZ MIECI

V62012
V49339

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V62022
* poszukujê sta¿ysty, komputery, tel. 0-87-520-05-15 A19308
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3322
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A19109
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10502
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V62032
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
L10602
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V63302
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V49519
* Audi A3, 1,6B, 1999, czarny, wspomaganie, klimatyzacja, tel.
0-513-012-024
V49619
* Audi C4/A6 Avant, 2,6V6, 1993, benzyna + gaz, tel. 0-510145-905
V58813
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A19708
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V50118
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-52001-11
A18910
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-1288
V56815
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V58713
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
V63312
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V63322
* dzia³ki budowlane, 45 arów, za Siejnikiem, tel. 0-87-523-9918 po 19.00
V59403
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K30607
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9406
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
V56315
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
V56325
* Meriva, 1,6B, 2003 z salonu, tel. 0-510-931-921
K32404
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V63332
* mieszkanie 43 m.kw., centrum, I piêtro, tel. 0-723-565-284A19910
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V63342
* mieszkanie czteropokojowe, 73 m.kw. ul. Parkowa, tel.
0-661-033-918
V59204
* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V55406
* mieszkanie dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, apartamenty gotowe do zamieszkania.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V57904)

V55706

(K21202)

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.

C.d. SPRZEDAM na s. 16
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Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

WYNAJEM
* biura do wynajêcia, ul. Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963
V62312
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
A19009
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-514-831-293, 0-500-708-095,
0-87-523-44-93 po 20.00
K20803
* piêtro domu do wynajêcia na mieszkanie lub biuro.
V63501)
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V57514
* pomieszczenie o powierzchni 140 m.kw. przy stacji paliw
do wynajêcia na dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z motoryzacj¹, tel. 0602-235-182
A20003
* poszukujê mieszkania (mo¿e byæ do remontu), tel. 0-508216-250
V49919
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock.Oprogramowanie, sprzêt,
integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

20
padziernika

(V49009)

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V49329
* Opel Astra, 1,6B, 1996, tel. 0-508-097-660
V49419
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V49429
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
K31307
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A19209
* sklep-bar, Golubki, szosa Olecko-Go³dap, mo¿liwoæ adaptacji na mieszkanie, tel. 0-604-514-845
V58214
* sprzeda¿ ubrañ i wieszaków z likwidowanego sklepu Odzie¿
damska i m³odzie¿owa, tel. 0-510-785-382
K21401
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V63352

GRÜNLAND

(V54607)

SPRZEDAM

Autostrada
Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

tel. 520-23-36
K21301

%
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Kalendarz imion

14 padziernika (Dzieñ Edukacji Narodowej)
Alany, Bernardy, Dominiki, Fortunaty,
Liwii, Sary
Alana, Bernarda, Damiana, Dominika,
Ewarysta, Fortunata, Gaudentego, Kaliksta, Kalista
15 padziernika
Aurelii, Drogos³awy, Florentyny, Gocis³awy, Idalii, Jadwigi, Jagody, Tekli, Teresy
Brunona, Drogos³awa, Gocis³awa, Leonarda, Sewera, Teodoryka, Zoriana
16 padziernika
Aurelii, Florentyny, Grety, Igi, Jadwigi,
Jagody, Ludmi³y, Ma³gorzaty, Marty
Ambro¿ego, Anastazego, Gaw³a, Gerarda, Grzegorza, Longina, Ludomi³a, Radzis³awa
17 padziernika (wiatowy Dzieñ Walki z Ubóstwem)
Antonii, Arety, Gabrieli, Lucyny, Magdaleny, Ma³gorzaty, Marity, Sulichny,
Sulis³awy

Nasz przepis
Rydze po mazursku
na szybko

wie¿o zebrane rydze, olej, sól
Oczyszczone rydze sma¿ymy na
patelni blaszkami do góry. Kiedy
siê zarumieni¹  sma¿ymy po drugiej stronie. Rumiane solimy. Podajemy wprost z patelni jako gor¹ca zak¹ska z bu³k¹, b¹d dodatek
do dañ miêsnych.

Kanie w ciecie
od gajowego

Kapelusze kañ, jajko, m¹ka, olej,
sól, pieprz
Umyte kapelusze kañ solimy i


F kupiê

Andrzeja, Ignacego, Lucjana, £azarza,
£ukasza, Maksymiliana, Mariana, Rudolfa, Ryszarda, Wiktora, Wiktoriana
18 padziernika
Hanny, Juliany, Klemencji, Klementyny,
Reny
Ambro¿ego, Bogumi³a, Bratumi³a, Juliana,
Klemensa, £ukasza, Mi³obrata, Piotra, René,
Siemowita, Wiktora, Ziemowita
19 padziernika
Fernandy, Frydy, Laury, Michaliny, Pelagii
Alfreda, Fernanda, gabriela, Izaaka, Jana,
Micha³a, Paw³a, Piotra, Skarbimira, Toma,
Ziemowita
20 padziernika
Adeliny, Aliny, Budzis³awy, Edyty, Ireny, Kleopatry
Adelina, Anastazego, Budzies³awa, Budzis³awa, Filipa, Jana, Jana-Kantego,
Kantego, Wendelina, Witalisa, Wojciecha, Zenona
dojemy odrobinê pieprzu. Jajko roztrzepujemy wraz z m¹k¹ dodaj¹c jej
tyle, aby ciasto mia³o konsystencjê
mietany. Moczymy kapelusze w tym
ciecie i sma¿ymy na patelni.

Kurki
po po³omsku

10 dag wie¿ych kurek, 3 cienkie plastry boczku wêdzonego (lub
skwarki), jajko, sól
3 cienkie plasterki wêdzonego
boczku (mog¹ byæ skwarki) podsma¿amy na patelni i gdy ju¿ wytopi siê
z nich t³uszcz, wrzucamy umyte kurki. Dusimy je a¿ bêd¹ miêkkie i wtedy solimy. Na koniec wbijamy jajko.
Mieszamy je z kurkami na ogniu. Trzymamy do chwili a¿ siê zetnie.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

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

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ
Pani pachnie jak tuberozy
To nastraja i to podnieca
A ja lubiê tuman narkozy,
A najbardziej  gdy jest kobieca.
Mówiê ³adnie? I Melodyjnie?
Zdania perlê jak z pere³ koliê?
Pani patrzy  melancholijnie ...
Sk¹d u pani tê melancholiê?
Julian Tuwim

PRZYS£OWIA
 Kto ma w rêku rzemios³o i nie pusto w g³owie, obejdzie wiat o z³otówce.
 Gdy padziernik ciep³o trzyma, zwykle mrona bywa zima.
 Na w. £ukasza pró¿no grzybów szukasz: lecz rydz jeszcze nie zawadzi,
jeli mróz go nie zdradzi (18 padziernika)
 Gdy ciep³y padziernik, zimny luty.
 Gdy padziernik ciep³o chadza, w lutym mrozy naprowadza.
 Miesi¹c padzierny  marca obraz
wierny.

Pielêgnacja szyi
i podbródka

... polega w pierwszym rzêdzie na dok³adnym myciu, nat³uszczeniu kremem,
stosowania w miarê potrzeby maseczek
oraz krótkiego masa¿u i gimnastyki.
Szyjê myjemy ciep³¹ wod¹ i przet³uszczonym myd³em, myjk¹ lub miêkk¹ g¹bk¹, a nastêpnie sp³ukujemy zimn¹ wod¹.
Po umyciu wskazane jest natrzepanie
tamponem z waty lub gazy, zwil¿onym
p³ynem o nastêpuj¹cym sk³adzie: 1 szklanka
wody, 1 ³y¿eczka soli, 1 ³y¿eczka spirytusu, 1 ³y¿eczka octu winnego lub soku
z cytryny. Natrzepywanie wykonuje siê
na podbródku i bokach szyi mocno, natomiast na rodkowej jej czêci  delikatnie. Po natrzepaniu wklepujemy w
wilgotn¹ skórê trochê t³ustego kremu.
Na szyje stosujemy takie same maseczki jak przy cerze suchej i normalnej.

Gotowanie

Fasolê i groch po op³ukaniu moczymy przez 12 do 15 godzin w zimnej wodzie. Po tym czasie ca³oæ podgrzewamy, a gdy poka¿e siê piana, wodê, w
której moczy³y siê ziarna odlewamy, zalewamy ziarna wrz¹tkiem i gotujemy do
miêkkoci.

Madryt

... jest najwy¿ej po³o¿on¹ stolic¹ w Europie.

&
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Rok Zbigniewa Herberta
w Bibliotece Pedagogicznej

W tym roku, dziesiêæ lat po mierci poety, obchodzimy
ustanowiony przez Sejm RP Rok Zbigniewa Herberta. Rocznica ta sta³a siê pretekstem do przygotowania w Filii Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku wystawy
zatytu³owanej We mnie jest p³omieñ, który myli, prezentuj¹cej ¿ycie i twórczoæ poety.
Na uroczyste otwarcie ekspozycji 1 padziernika 2008 roku
organizatorzy wystawy zaprosili uczniów klas maturalnych Zespo³u
Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku wraz z ich opiekunami.

Pani Agnieszka Makarewicz zapozna³a zwiedzaj¹cych z
ekspozycj¹, wskazuj¹c na wa¿ne fakty z ¿ycia artysty, prezentuj¹c jego twórczoæ literack¹ oraz rysunki.
W dalszej czêci spotkania uczniowie wraz z nauczycielami
wys³uchali monta¿u s³owno-muzycznego pt. Pan od poezji
w wykonaniu cz³onków ko³a recytatorsko-kabaretowego, prowadzonego przez pani¹ Urszulê Brodowsk¹. W programie znalaz³y siê równie¿ fragmenty filmu Obywatel poeta.
Poezja od dawna spychana jest na margines kultury, uwa¿ana za co niemodnego, nieatrakcyjnego. Dlatego te¿ pe³na
sala podczas rodowego spotkania napawa optymizmem. Tym
bardziej, i¿ twórczoæ Herberta nigdy nie nale¿a³a do prostych.
Jego poetyckie przes³ania pe³ne s¹ erudycyjnych odniesieñ i
aluzji, wymagaj¹ od czytelnika ugruntowanego zasobu wiedzy.

Warto podkreliæ, i¿ oryginalna forma spotkania wzbudzi³a zainteresowanie m³odzie¿y sylwetk¹ artysty. M³odzi wykonawcy, zarówno recytatorzy, jak te¿ solistki, starali siê oddaæ
charakter poezji Herberta i udowodniæ, i¿ poezja wcale nie
musi byæ nudna.
Nagrod¹ i satysfakcj¹ dla pomys³odawczyñ imprezy, pani
Agnieszki Makarewicz z Biblioteki Pedagogicznej w Olecku i
Urszuli Brodowskiej  nauczycielki jêzyka polskiego Zespo³u
Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku, by³a entuzjastyczna reakcja m³odzie¿y.
Biblioteka Pedagogiczna dziêkuje serdecznie za pomoc w
przygotowaniu wystawy panu Wac³awowi Klejmontowi oraz
Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej.
Ekspozycjê mo¿na ogl¹daæ do 7 listopada 2008 r. Zapraszamy serdecznie!

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 325

Dokoñczenie ze s. 20.

Nadal wiêkszoæ z nas to typowi przedstawiciele tej grupy stale opisuj¹cy wybory innych za z³e, a ich w³asny jako
jedyny i najlepszy. W ostatnich latach mielimy wystarczaj¹co du¿o przyk³adów HS. Mielimy ju¿ prawie dwuletni przyk³ad niepogodzenia siê z wynikami wyborów i robienia wszystkiego,
³¹cznie z wojn¹ medialn¹ okrelonych struktur spo³ecznych,
aby wywo³aæ w spo³eczeñstwie wra¿enie, ¿e w³adza dosta³a
siê w rêce ludzi, którzy nie powinni rz¹dziæ, a ci co potrafi¹
rz¹dziæ, tego nie robi¹. Od prawie roku po zmianie na tych co
niby byli w³adzy przeznaczeni coraz bardziej wychodzi na wierzch,
¿e jedyne co potrafi¹ robiæ to dobre wra¿enie i miny odpowiednie do sytuacji. Osobicie wolê, by polityka i w³adza by³a

konfliktowa, ale by wynika³o to z tego, ¿e robi¹ co pracuj¹,
maj¹ efekty, czy nawet pope³niaj¹ b³êdy przy realizacji w³asnych obietnic i postanowieñ. Udawanie pracy tylko po to,
by nie pope³niaæ b³êdów wczeniej czy póniej koñczy siê
le. Tak samo jak gra w zabawê nie mówimy o s³oniu i udawanie, ¿e wiatowy kryzys finansowy nas nie dotknie... jak o
tym nie bêdziemy mówiæ.
Czasem osoby czytaj¹ce moje teksty mog¹ czuæ siê ura¿one, ale radzê siê zastanowiæ czy ten uraz nie polega na tym, ¿e
budzi siê w nas wiadomoæ, lub zaczynamy dostrzegaæ to,
czego do tej pory nie widzielimy. Nie mam zamiaru zmieniaæ
Pañstwa pogl¹dów, ale czasem chcia³bym zmusiæ do przyjrzenia siê czy czasem nie gramy w dwuosobowego salonowca.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

'
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Turniej Pi¹tek
Pi³karskich

W dniu 8.10.2008 r. odby³ siê Turniej Pi¹tek Pi³karskich o Mistrzostwo Powiatu Szkó³ Podstawowych Ch³opców.
Wystartowa³o 8 zespo³ów: SP G¹ski, wiêtajno, Wieliczki, Babki Oleckie, Judziki,
3 dru¿yny z Olecka - SP4, SP3, SP1, które zosta³y podzielone na 2 grupy, a 2
najlepsze z ka¿dej grupy awansowa³y do
pó³fina³ów.
Babki z Wieliczkami zremisowa³y 2:2
(wygra³y w rzutach karnych Babki), w
drugim pó³finale SP3-SP1 równie¿ by³ remis
1:1 (w karnych wygra³o SP1) w meczu o
3 miejsce SP3 pokona³o Wieliczki 3:0, a
turniej wygra³a SP1 pokonuj¹c Babki
Oleckie (3:0 - walkower), 2 pierwsze dru¿yny awansowa³y do turnieju rejonowego,
który odbêdzie siê 17.10.08r.

Mazurska Amatorska Liga Tenisa Ziemnego
11.10.2008r. na kortach MOSiR odby³o siê podsumowanie sezonu i zakoñczenie rozgrywek Mazurskiej Amatorskiej
Ligi Tenisa Ziemnego. Najpierw rozegrano
turniej towarzyski, w którym wystartowa³o 14 uczestników. Turniej wygra³ Robert
Usarek z Suwa³k, przed Adamem C¹ka³a
(równie¿ z Suwa³k) i Tomaszem Wawrzyniakiem (III m-ce). Najlepszym z olecczan by³ Kamil Bomber (IV m-ce) .
Po turnieju odby³o siê podsumowanie
ligi MALTZ, w której wystêpowa³o 7 zespo³ów z: Miko³ajek, Suwa³k, Go³dapi, E³ku
i Olecka. W rozgrywkach najlepsza okaza³a siê dru¿yna z Suwa³k przed Miko³ajkami i dru¿yn¹ OBT Olecko. W Dru¿ynie z Olecka grali: bracia Andrzej ,
Dariusz i Micha³ Karniej, bracia Andrzej
i Kamil Bomber oraz Patrycja Supronowicz.
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

Witam Pañstwa po kilku dniach roz³¹ki. Dok³adnie minê³o siedem dni lub
tydzieñ... niepotrzebne skreliæ. W ci¹gu tego tygodnia wydarzy³o siê wiele
fajnych spraw. Czy Pañstwo nie czujecie siê czasem, ¿e kto niele bawi siê
waszym kosztem wmawiaj¹c Wam, ¿e
jestecie po prostu g³upi? Nie wiem sk¹d
taka maniera medialna, ale od jakiego
czasu to media decyduj¹ jak mamy myleæ. Wielu z nas podda³o siê terrorowi
mediów i przymusowemu staniu po jednej stronie wiedzy o rzeczywistoci. Podoba mi siê nadzwyczaj postawa dziennikarzy TVN, którzy we wrêcz nachalny
sposób niejednokrotnie pokazali nam, ¿e
uwa¿aj¹ swoich odbiorców za kompletnych idiotów, którym mo¿na narzuciæ
w³asny styl i widzenie wiata. Aby nie
byæ go³os³ownym, chcia³bym tu zareklamowaæ Pañstwu program Bumerang z
sieci programów Polsatu. To tak dla
podkrelenia, ¿e moja wiedza i widzenie
wiata nie opiera siê o wizjê czy eter z
Torunia, a wiele osób doæ trudno trawi
tak¹ informacjê. No có¿, o charakterystycznym opisie g³owy koni poci¹gowych
nie bêdziemy tu pisaæ, bo i tak zawsze
zatrzymamy siê najd³u¿ej na klapach na
oczach. Jaki czas temu Rafa³ Ziemkiewicz zauwa¿y³, ¿e klapkowoæ pseudoumiejêtnoci opisywania tego co widzimy jest cech¹ naszego narodu. Wiêkszoæ z nas bardzo ³atwo przyjmuje to,
co podaje siê przed oczami i wielu jest

gotowych siê daæ pokroiæ za tak opisany wiat. Marek Markiewicz, gospodarz
programu Bumerang, wraz ze swoimi
goæmi: niezale¿nymi dziennikarzami,
publicystami o bardzo znanych nazwiskach bardzo czêsto pokazuje nam fikcjê i wersjê rzeczywistoci jak¹ próbuj¹
nam weprzeæ dziennikarze. Bardzo czêsto opieraj¹ siê o dowody w postaci
fragmentów programów informacyjnych
czy materia³ów dziennikarskich z rozpoznawalnymi logami dwóch kana³ów telewizyjnych. Czêsto wiedza z tych kana³ów jest taka sama jak przekaz najwiêkszej, choæ w tej chwili raczej wypada³oby napisaæ jednej z najwiêkszych
gazet codziennych. Ogl¹daj¹c program
Bumerang rzeczywicie mo¿na spostrzec, ¿e jestemy ca³kiem niele manipulowani przez media. Czasem wydaje
siê, ¿e zbyt wiele osób pracuje nad tym
by utwierdziæ w wielu z nas w tym, ¿e
jestemy g³upcami... Otó¿ nie jestemy.
Tak¹ kwesti¹ jest ostatni spór na linii
rz¹d  biuro Prezydenta. Dla tych co
tak szczersze stoj¹ murem za pretensjami rz¹du, to zanim powo³aj¹ siê na
Konstytucjê RP i zaczn¹ krzyczeæ, ¿e w
UE ma nas reprezentowaæ tylko Premier,
tak jak sobie wymyli³o to biuro tego¿
Premiera, to radzê przeczytaæ sobie paragraf mówi¹cy o najwy¿szym przedstawicielu naszego pañstwa jakim jest Prezydent RP. Jeli Prezydent RP sobie ¿yczy
byæ na wa¿nych spotkaniach, gdzie decyduj¹ siê losy naszego kraju  to urzêdnicy Premiera powinni stuliæ twarzyczki

i zrobiæ wszystko by taka mo¿liwoæ by³a
bez zbêdnego komentowania o potencjalnych problemach, k³opotach czy prawach. W przeciwieñstwie do takiego
urzêdniczyny, Prezydent naszego kraju
jest wybierany wiêkszoci¹ g³osów wyborców. I choæby nie lubili samej osoby
Prezydenta to ostatni¹ ich powinnoci¹
powinny byæ komentarze i interpretacje
decyzji Prezydenta RP. Brak szacunku,
hardoæ wypowiedzi wielu urzêdników
Premiera i polityków mo¿e siê podobaæ
tylko ludziom nie nierozumiej¹cym decyzji jakie podejmuje naród podczas
wyborów. To jest po prostu plucie w
twarz wyborcom, którzy dokonali danego wyboru kieruj¹c siê nawet niezrozumia³ymi przes³ankami. Dzi z ekranów
telewizorów, eteru radia, czy z ³am prasy
taki czy inny urzêdniczyna czy polityk
pluje po chamsku w twarz. Nie podoba
siê wybór innych? Nie odpowiada Ci
cz³owieku taki wybór? To trzeba by³o zrobiæ
wszystko, by Twój kandydat wygra³! A
tak okaza³ siê kompletnym melepet¹ czy
gamoniem, który nie potrafi³ przekonaæ
do siebie wiêkszoci wyborców. Nie nale¿y sk³adaæ, ¿e to jaka wina kogo, czy
dziadka z jakiej armii. Jeli nie potrafi³
obroniæ swojego dziadka, czy pamiêci o
nim  to dupa, a nie polityk. Demokracja to szacunek dla wyborów innych ludzi. Ka¿dy wybór dokonany w przyjêtych mechanizmach demokracji jest wyborem dobrym i s³usznym. Ksi¹dz Tischner
kiedy rzuci³ w spo³eczeñstwo takie okrelenie jak Homo Sovieticus.
Dokoñczenie na s. 18.
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