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Koszmar
z wiaduktem
 ci¹g dalszy

WIÊTO ODZYSKANIA
NIEPODLEG£OCI

Obchody 90. rocznicy Odzyskania
Niepodleg³oci bêd¹ obchodzone niezwykle uroczycie. Rozpocznie je 10 listopada o 17.00 uroczysta wieczornica pt.
Jestemy wdziêczni. Podczas godzinnego spotkania uczniowie z gminnych
szkó³ zaprezentuj¹ utwory bêd¹ce wspomnieniem dla tych, którzy walczyli w obronie Ojczyzny. Nastêpnego dnia, 11 listopada o 10.00 Mszê wiêt¹ za Ojczyznê
odprawi ksi¹dz infu³at Edmund £agód.
We mszy wezm¹ udzia³ w³adze miejskie i
powiatowe, przedstawiciele s³u¿b mundurowych oraz wszystkich oleckich zak³adów pracy. Wojsko bêdzie reprezentowa³ podpu³kownik J. Kryñski. We Mszy
uczestniczyæ bêd¹ równie¿ poczty sztandarowe szkó³ i instytucji miejskich i powiatowych oraz Kompania Honorowa
15. Brygady Zmechanizowanej z Gi¿ycka pod dowództwem podporucznika A.
Barona.
Po mszy nast¹pi uroczystoæ z³o¿enia kwiatów, w kolejnoci: pod Krzy¿em
Misyjnym, pomnikiem Papie¿a oraz pomnikiem miejskim.

Cena 1,40 z³

6 listopada ok. godz. 12.35 w Olecku
na drodze krajowej K-65 kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym Jacek W., który
przewozi³ kontener, nie zmieci³ siê pod
wiaduktem, w wyniku czego kontener zaczepi³ o belkê non¹, uszkodzi³ konstrukcjê
wiaduktu i spad³ na drogê. Miejsce zabezpieczali policjanci i stra¿acy. Ruch na
drodze zosta³ zamkniêty. Na miejscu pracowa³a komisja PKP, która ustala³a czy
uszkodzenia wp³yn¹ na zamkniêcie drogi. Z uwagi na utrudnienia w ruchu ustalono objazdy na trasie E³k  Olecko przez
miejscowoæ wiêtajno i Wieliczki.
Dokoñczenie na s. 2.
Fot. Archiwum KPP Olecko.

SKLEP ZOOLOGICZNY

HOBBY
z ul. Grunwaldzkiej

od 10 listopada
zostaje przeniesiony

na ul. Zielon¹
(by³y sklep Niebieski)

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Tel. (87) 520 44 46

(V63105)

PROMOCJA  EMULSJA DULUX
KOLORY WIATA WYBRANE KOLORY
2,5L  42,90z³
5L  71,90z³
!!WYPO¯YCZALNIA SZABLONÓW DO MALOWANIA!!
5z³ ZA DOBÊ.
WYPO¯YCZ, POMALUJ, ODDAJ

CENTRUM HANDLOWE
Aleje Lipowe 1b
tel.(087) 520 36 92

DZIA£ ZABAWEK ZAPRASZA
- szeroka gama towarów
- du¿y wybór ksi¹¿ek, gier i puzzli
- renomowane firmy
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

(V66702)

(V68002)

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 26 padziernika 2.57 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y z jezdni alei Zwyciêstwa
skutki wypadku drogowego.
 26 padziernika 16.10 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
Starszy aspirant Mariusz Domin
 27 padziernika o 9.50 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 29 padziernika o 8.33 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ w Borawskich zsuwaj¹ce siê z dachu gniazdo bocianie.
 29 padziernika o 16.31 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 29 padziernika o 20.33 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania przy ul. M³ynowej.
 1 listopada o 22.02 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 1 listopada o 22.39 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y w
okolicach lepia skutki wypadku drogowego.
Informacji udzieli³a
sekcyjna Katarzyna Jegliñska

PIJANI KIEROWCY

 W dniu 1 listopada o godz. 19:15 patrol policji zatrzyma³ na placu Wolnoci Opla Omegê. Kieruj¹cy pojazdem
20-letni Mateusz S. mia³ we krwi 2 promile alkoholu.

Koszmar
z wiaduktem
 ci¹g dalszy
Dokoñczenie ze s. 1.
Naprawa uszkodzeñ trwa³a do godziny 18.45. Sprawca zdarzenia zosta³
ukarany mandatem karnym w wysokoci 150 z³otych za niestosowanie siê do
znaku zakazu ruchu pojazdów, których
wysokoæ jest wiêksza od 3,4 metra. W
dniu dzisiejszym w rozmowie z naczelnikiem Sekcji Eksploatacji Polskich Kolei
Pañstwowych w E³ku ustalono, i¿ nie
ma ¿adnego zagro¿enia, a ruch kolejowy na trasie E³k  Olecko bêdzie odbywa³ siê zgodnie z rozk³adem.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

DY¯URY APTEK
 10-16.11.2008r., pl. Wolnoci 7B
 17-21.11.2008r., ul. Kolejowa 15
 22-23.11.2008r., pl. Wolnoci 7B
(V55310)

MARKET
BUDOWLANY

Kanalizacja
przeciwdeszczowa

Trwa budowa kanalizacji przeciwdeszczowej przy ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego i Letniej. Wykonawc¹
jest oleckie OPRI. Koszt robót to 914
tysiêcy z³otych. Roboty wed³ug harmonogramu maja zostaæ ukoñczone 14 listopada.
MB

Remont placu przy SP1

Bêdzie remontowany plac przy SP
1. Przetarg wygra³a firma z Olecka. Ca³oæ robót bêdzie kosztowa³a 115 tysiêcy z³otych. Prace maj¹ zostaæ ukoñczone 5 grudnia.
BM

MORENA

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

(V23801)

KOPALNIA KRUSZYWA

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

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Urz¹d Miejski

... zg³osi³ park w centrum miasta do ogólnopolskiego konkursu Na odkrycie
najpiêkniejszego polskiego parku 2008.
W chwili publikacji tej notatki konkurs
zosta ³ ju¿ zamkniêty. Trwa³ do koñca
padziernika b.r.
BM

Olszewo

Wykonano instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ i przydomow¹ oczyszczalniê cieków przy budynku komunalnym w Olszewie 9. Koszt inwestycji to ponad 51
tysiêcy z³otych. 6000 z³otych kosztowa³a dokumentacja techniczna tego projektu.
KK

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 730 do 1800

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V65103)
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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:

 Joanna Izbicka
 Piotr Klejment
 Anna Ladzyñska
 Jerzy Makal
 Gabriel Nowak
 Angelika Wróblewska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

Uwaga! Prosimy Pani¹ Teresê

£ukaszewicz o odebranie wylosowanych upominków konkursowych.

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

OLECKI TERMINARZ

W dniu 5 bm. ok. godz. 11.15 policjanci patroluj¹cy rejon
stadionu miejskiego zauwa¿yli trzech m³odych mê¿czyzn siedz¹cych na ³awce. Podczas legitymowania jeden z nich wyrzuci³ co na trawnik. Okaza³o siê, ¿e by³ to foliowy woreczek z
marihuan¹. 17-latek nie przyzna³ siê, ¿e jest w³acicielem porzuconego przedmiotu. Dawid M. zosta³ zatrzymany w policyjnym
areszcie. Grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Ponad 13 tysiêcy z³otych

... otrzyma³a gmina na realizacjê zadania Chcê umieæ wiêcej 
dajcie mi szansê. Jest to program zwi¹zany z wyrównywaniem szans pomiêdzy uczniami zamieszka³ymi na wsi i w miecie. Na pocz¹tku listopada zostanie podpisana stosowna umowa
dotycz¹ca realizacji tego zadania.

Burmistrz

... obieca³, ¿e zostanie wyrównana droga obiegaj¹ca osiedla
Siejnik od strony stawu. Probê o takie rozwi¹zanie z³o¿y³a na
ostatniej Sesji RM radna Gra¿yna Obuchowska.

139 drzew

... posadzono w ci¹gu roku w gminie. G³ówne gatunki, to
lipy, klony, dêby i wierki. Najwiêcej drzewo posadzono w
okolicach starej targowicy przy ul. Targowej. W nowym parku posadzono 120 drzew.
N

Ponad 300 tysiêcy z³otych

... zostanie zwróconych producentom rolnym za akcyzê zawart¹ w cenie oleju napêdowego stosowanego w rolnictwie.
Wyp³aty nast¹pi¹ w listopadzie.
BM

ABC ALKOHOLI
Otwarte ca³y tydzieñ!

Super Taxi
Taxi Mixtel.
Taxi osobowa
Taxi Plus
Taxi Z

-

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

00
17
14
12

(V65303)

(V63804)

- jestemy ju¿ na Siejniku

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
10 listopada (poniedzia³ek)
45. wydanie Tygodnika Oleckiego
17.00  uroczysta wieczornica  90-lecieat Odzyskania Niepodleg³oci.
19.00  wiadectwo  film, kino ROK MG
11 listopada (wtorek)
10.00  msza wiêta w intencji Ojczyzny
17.00  wiadectwo  film, kino ROK MG
19.00  wiadectwo  film, kino ROK MG
12 listopada (roda)
17.00  wiadectwo  film, kino ROK MG
19.00  wiadectwo  film, kino ROK MG
13 listopada (czwartek)
16.00 - projekcja filmu ¯urek, sala Klubu Cooltura (obok
AGT)
17.00  wiadectwo  film, kino ROK MG
18.00  spotkanie ze Zbigniewem Zamachowskim  aktorem
filmowym i teatralnym.
19.00  wiadectwo  film, kino ROK MG
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
14 listopada (pi¹tek)
17.00  Kobiety  film, kino ROK MG
19.00  Obiecaj mi! film, kino ROK MG
15 listopada (sobota)
17.00  Kobiety  film, kino ROK MG
19.00  Obiecaj mi! film, kino ROK MG
16 listopada (niedziela)
17.00  Kobiety  film, kino ROK MG
19.00  Obiecaj mi! film, kino ROK MG
18 listopada (wtorek)
46. wydanie Tygodnika Oleckiego
19 listopada (roda)
9.00  II Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej, sala widowiskowa

OG£OSZENIE

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)
(L5419)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

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

(V23501)

Odpowie za posiadanie
narkotyków

Siejnik I blok 8

!
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Ulica Parkowa

W zwi¹zku ze wzmo¿onym ruchem,
który obecnie panuje na ulicy Parkowej,
mieszkañcy po³o¿onych tam bloków mieszkalnych z³o¿yli propozycjê po³o¿enia w
tym rejonie progów zabezpieczaj¹cych
przed szybk¹ jazd¹. Propozycje w imieniu wyborców z³o¿y³a radna Gra¿yna
Obuchowska.

ródmiecie 1

Od poniedzia³ku, 3 listopada rozpoczê³a siê budowa ulicy pod robocz¹ nazw¹ ródmiecie 1. Bêdzie to budowa kompleksowa z ca³¹ infrastruktur¹ towarzysz¹c¹. W wyniku przetargu budowê
wygra³a firma z Olecka. Inwestycja bêdzie kosztowa³a 265 tysiêcy z³otych. Prace
maj¹ zostaæ ukoñczone 17 grudnia. BM

380 580 z³otych

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przydzieli³o rodowiskowemu Domowi
Samopomocy w Olecku 380.580 z³otych. Pochodz¹ one z rezerwy celowej bud¿etu Pañstwa.
Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na zakup samochodu s³u¿¹cego do przewozu osób
niepe³nosprawnych (17 do 18 miejsc). BM

Zamachowski
u Archiwistów

Umorzenie

Magistrat umorzy³ odsetki od zaleg³oci wspólnocie mieszkaniowej Kociuszki 15. Poza tym umorzono zaleg³oci dla
stowarzyszeñ pozarz¹dowych oraz osób
indywidualnych na kwotê ponad 2300
z³otych.
BM

Na zakoñczenie realizacji projektu
Wielkie kino w ma³ym powiecie Archiwici Pó³nocy zaprosili do siebie na
spotkanie aktora  Zbigniewa Zamachowskiego.
Ca³oæ rozpocznie siê w klubie Cooltura w Olecku 13 listopada (czwartek) o godz. 16:00 projekcj¹ filmu ¯urek, ze wietn¹ rol¹ zaproszonego aktora. Oko³o godziny 18:00 zebrani widzowie
bêd¹ mieæ okazjê spotkaæ siê bezporednio
z naszym gociem.
Liczymy na czynne uczestnictwo w
tym wydarzeniu. Wstêp oczywicie wolny,
lecz wczeniej trzeba zadbaæ bezporednio
w klubie o wejciówki.
Spotkanie mo¿e dojæ do skutku dziêki
dotacji udzielonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Rozwój inicjatyw lokalnych.
Zrealizowano ze rodków Narodowego
Centrum Kultury.
Zapraszamy!

Bez przetargu

W drodze bezprzetargowej zostan¹
sprzedane lokale mieszkalne po³o¿one przy
ul. Batorego 6, Kolejowej 15, alei Wojska Polskiego 4 oraz ul. Nocznickiego 9.
BM

Odnie¿anie dróg

... na terenie naszej gminy bêd¹ w tym
roku prowadzi³y: Spó³dzielnia Mieszkaniowa Mazury i Oleckie Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych.
BM

Uczeñ na wsi

20 wrzenia zakoñczy³ siê termin przyjmowania wniosków do pilota¿owego
programu uczeñ na wsi. Polega on na
finansowym wsparciu osób niepe³nosprawnych zamieszka³ych na wsi. Na
konkurs ten wp³ynê³o 31 wniosków.
Natomiast do dalszego konkursu zakwalifikowa³o siê 29 wniosków. Gmina wyst¹pi³a do PEFRON o dofinansowanie
programu w wysokoci ponad 69 tysiêcy z³otych.
A

Protest

Na rêce przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Karola Sobczaka zosta³ z³o¿ony
protest przeciwko zamkniêciu dla ruchu
samochodowego ulicy Jeziornej. Z³o¿yli go mieszkañcy oraz przedsiêbiorcy, którzy
prowadz¹ tam dzia³alnoæ.
BM

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V64903)

GRÜNLAND

 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

(V67002)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

przydomowe oczyszczalnie cieków

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m

2

 du¿y wybór owietlenia
(V64104)

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

PROMOCJA

(V23601)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

#

Tygodnik Olecki nr 45 (565)

T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.

Maj¹tek ziemski
Siejnik ko³o Olecka

noæ gospodarstwa przestawi³ na hodowlê zarodow¹, na popularne w Prusach Wschodnich byd³o niemieckiej rasy czarnobia³ej. Ta dziedzina by³a a¿ do momentu ucieczki g³ównym kierunkiem dzia³ania gospodarstwa. W ostatnich latach sprzedawano byki hodowlane i ja³ówki o bardzo dobrej jakoci. Pozostawiono tylko 60 mlecznych krów oczywicie z odpowiednim przychówkiem.
W nowo wybudowanych zgodnie z planem Izby Rolniczej

Autorstwa Friedy Fähser, z domu Papendieck

Maj¹tek Siejnik
 budynek inspektoratu

Maj¹tek ziemski Siejnik zosta³ w roku 1840 roku przez pani¹
Elise Zimmermann przebudowany. Pani Zimmermann by³a w tamtym
okresie w³acicielk¹ jedynego hotelu w Olecku. Zainwestowa³a
swoje zarobione na hotelu pieni¹dze w ziemiê i rozbudowa³a do
tego dwór na wzniesieniu pobli¿u szosy Czerniachowsk- Olecko- E³k. Dojazd prowadzi³ przez podmok³y teren, tak ¿e po okresie obfitych deszczów, do dworu mo¿na by³o siê dostaæ tylko
konno.
Król Fryderyk Wilhelm IV bywa³ przy okazji swoich podró¿y
inspekcyjnych czêstym gociem hotelu Pani Zimmermann. W³acicielka hotelu stara³a siê okazaæ nale¿yty szacunek i wdziêcznoæ królowi, posy³a³a mu wspania³e, wêdzone mazurskie sieje.
W ramach podziêkowañ król poleci³ swoim stacjonuj¹cym w E³ku
wojskom in¿ynieryjnym usypaæ na podmok³ym dojedzie do jej
dworu szerok¹ drogê a¿ od szosy. Ta obsadzona lipami droga
wygl¹da³a naprawdê piêknie. Kiedy musielimy w 1944 roku opuciæ
dwórek, lipki by³y ju¿ wspania³ymi, 100-letnimi drzewami.
Mój ojciec, generalny naczelnik powiatu Ernst Papendieck
odkupi³ ten dworek w 1887 roku w ramach subhastacji od Dresdner
Bank. Dwór i ziemie by³y tak bardzo zaniedbane, ¿e zebrano
tylko trzy korce ¿yta. Z biegiem lat mój ojciec mia³ mo¿liwoæ
dokupiæ jeszcze tyle ziemi, ¿e dwór by³ otoczony wielkimi terenami. Kiedy w 1935 roku maj¹tek przeszed³ w moje rêce by³ wzorowym dworem a jego powierzchnia wynosi³a 334 ha. Z up³ywem
lat ojciec przeznaczy³ 90 ha na pastwiska. Te szczególnie cenne
tereny pastwiskowe by³y na pocz¹tku roku wykorzystywane do
pasania chudych wo³ów i rebi¹t, obsadzanie dorastaj¹cym byd³em remontowym. Do 1908 roku w maj¹tku Siejnik istnia³ w³asny rynek remontowy. Dziêki bardzo dobremu przyrostowi wagi
wo³ów na pastwiskach, mo¿na by³o uzyskaæ z ich sprzeda¿y
jesieni¹ ca³kiem niez³y zysk.
W 1908 roku zarz¹dzenie dworem przej¹³ mój m¹¿. Dzia³al-

Maj¹tek Siejnik
Prus Wschodnich chlewniach trzymano 20 macior hodowlanych
i jednego odyñca. Przychówek sprzedawano jako tuczniki  oko³o
200 sztuk rocznie.
W ostatnich latach posiadalimy te¿ zimnokrwistego (ciê¿kiego) ogiera. Klacze z zaprzêgu by³y w ten sposób pokryte, a
przychówek zajmowa³ ich miejsca lub by³ sprzedawany.
W roku 1930 na terenach Siejnika znajdowa³ siê 11 hektarowy ogród warzywny i owocowy z 200 metrow¹ szklarni¹ na pomidory wed³ug wzoru z Wiesmoor. W 60 metrowej hali z rozsadnikami uprawiano roliny. Poza tym rocznie uprawiano 700 cyklamenów do inspektów. Na pocz¹tku roku oraz latem hala s³u¿y³a jako szklarnia do uprawy ogórków. Przy tym posiadalimy
ponad 200 okien inspektowych.
W sadzie owocowym posadzono 1000 jab³oni (drzewa pó³pienne) z w³asnej szkó³ki. Jako nasadzenia dodatkowe posadzono 3500 moreli cienistych. W innej czêci ogrodu znajdowa³y siê
wspó³rzêdna uprawa truskawek, malin, porzeczek, rabarbaru i mahoni
na potrzeby zak³adów ogrodniczych. Ta dziedzina dzia³alnoci
przynosi³a du¿y zysk przy wspó³pracy z dobrymi ogrodnikami.
Ogrodnicy korzystali z pomocy dwóch asystentów oraz praktykantów, zw³aszcza ¿e dwór znany by³ jako dobre miejsce na odbycie praktyki.
Do tego mia³am hodowlê zarodow¹ leghorna (gatunek kury),
oko³o 500-600 niosek. Ka¿dego roku wylêga³o siê oko³o 11000
piskl¹t, z czego 10000 sz³o na sprzeda¿ a pozosta³y 1000 przeznaczano na u¿ytek gospodarstwa. Rokrocznie kompletowano cztery stada hodowlane z ostatniego miotu niosek, do których dobierano i kupowano na aukcjach targowych w Królewcu koguty
hodowlane. Na tragach ja równie¿ sprzedawa³am koguty hodowlane.
Kontrol¹ zwierz¹t zajmowa³a siê Komisja Rolnicza pod kierunkiem prof. Meyera. Tak¿e w zak³adzie hodowli drobiu przyjmowalimy uczniów i praktykantów. W gospodarstwie kszta³cono
czterech praktykantów rolnictwa i gospodarki domowej, którzy
dziêki wszechstronnoci naszego maj¹tku otrzymywali gruntowne wykszta³cenie. Czêsto miewalimy wizytacje ze szkó³ i zwi¹zków oraz odbywa³y siê u nas egzaminy i testy kszta³c¹cych siê
u nas praktykantów.

$

Tygodnik Olecki nr 45 (565)

Szanowni Pañstwo!

Od wrzenia br., na terenie powiatu oleckiego, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w partnerstwie z Powiatowym Urzêdem Pracy realizuje projekt pod nazw¹ Otwarci na
wszystko, który wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Projekt skierowany jest do osób niepe³nosprawnych i cz³onków ich rodzin.
G³ównym celem projektu jest poprawa dostêpu do zatrudnienia i wsparcie osób niepe³nosprawnych z naszego powiatu.
Ju¿ podczas wstêpnych dzia³añ, wspó³pracuj¹c z orodkami pomocy spo³ecznej z terenu powiatu i osobami prowadz¹cymi instytucje wiadcz¹ce us³ugi na rzecz niepe³nosprawnych,
zdo³alimy ustaliæ 849 nazwisk osób posiadaj¹cych orzeczony
stopieñ niepe³nosprawnoci. Natomiast w ewidencji Powiatowego Urzêdu Pracy zarejestrowanych jako poszukuj¹ce pracy
jest tylko 127 osób. Zadalimy sobie pytanie: dlaczego tak siê
dzieje? Uwa¿amy, i¿ przyczyn jest zapewne wiele i s¹ one z³o¿one. Na pewno jedn¹ z nich jest brak informacji na temat mo¿liwoci uzyskania wsparcia w zakresie podjêcia aktywnoci zawodowej. Nastêpn¹ s¹ bariery psychologiczne, które uniemo¿liwiaj¹ podjêcie dzia³añ. W podjêciu aktywnoci zawodowej
osoby niepe³nosprawne napotykaj¹ na szereg utrudnieñ, które
wydaj¹ im siê nie do pokonania. S¹ to m.in. bariery architektoniczne, koniecznoæ opieki osoby drugiej, inny sposób zorganizowania sobie ¿ycia w dniu codziennym. Czêsto jest to te¿
niechêæ domowników do dodatkowych obowi¹zków zwi¹zanych z opiek¹ nad osob¹ niepe³nosprawn¹, która po wielu latach okrelonego trybu ¿ycia nagle chce co zmieniæ. Trudno
jest te¿ prze³amaæ barierê obawy pracodawców do zatrudniania
osób o ograniczonej sprawnoci. W naszej ocenie czasami
pracodawcy po prostu boj¹ siê, ¿e nie s¹ w stanie zapewniæ
odpowiednich warunków lub ¿e wyst¹pi¹ inne problemy.
Projekt Otwarci na wszystko, w ramach diagnozy, zak³ada dzia³ania na rzecz ustalenia przyczyn niskiej aktywnoci osób
niepe³nosprawnych. Na tej podstawie bêd¹ planowane dzia³ania powiatu i gmin. Chcemy ustaliæ, czy najpilniejsz¹ potrzeb¹
jest np. utworzenie zak³adu aktywnoci zawodowej, czy te¿
skoncentrowanie siê na usuwaniu barier architektonicznych,
czy wsparcie w podejmowaniu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej, czy dofinansowywanie stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych tworzonych przez pracodawców. U³atwi to znacznie
realizacjê dzia³añ zaplanowanych w Powiatowej Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych na lata 2003-2015 i Powiatowego Programu Dzia³añ na rzecz Osób Niepe³nosprawnych
na lata 2007-2010.
Starosta Powiatu dysponuje okrelon¹ pul¹ rodków finansowych i chcemy je wydaæ tak, by trafi³y do najbardziej potrzebuj¹cych osób. Chcemy te¿ wiedzieæ, na jakie najpilniejsze potrzeby nale¿y staraæ siê o rodki ze róde³ zewnêtrznych  programów strukturalnych, PFRON.
Obecnie w powiecie oleckim na potrzeby osób niepe³nosprawnych funkcjonuj¹:
1. Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku, ul. Miko³aja Kopernika 6, tel./fax. 087 520 49 45, przy którym tak¿e prowadzi
dzia³alnoæ Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe³nosprawnych
i Osób Wspieraj¹cych.
Warsztat Terapii Zajêciowej jest placówk¹ dziennego pobytu stwarzaj¹c¹ osobom niepe³nosprawnym, niezdolnym do
podjêcia pracy, mo¿liwoæ rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej
w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejêtnoci niezbêd-

nych do podjêcia zatrudnienia. Warsztat realizuje tak¿e zadania
zmierzaj¹ce do ogólnego rozwoju sprawnoci niezbêdnych do
prowadzenia przez osobê niepe³nosprawn¹ niezale¿nego, samodzielnego i aktywnego ¿ycia  na miarê jego indywidualnych mo¿liwoci.
Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe³nosprawnych i Osób
Wspieraj¹cych pomaga m.in. osobom niepe³nosprawnym intelektualnie i chorym psychicznie poprzez wsparcie: psychologiczne, rzeczowe, integracyjne  wspó³organizuje imprezy sportowe
i kulturalne.
2. rodowiskowy Dom Samopomocy w Olecku, ul. Armii
Krajowej 26, tel./fax. 087 520 33 85, przy którym funkcjonuje
tak¿e Stowarzyszenie Daæ Nadziejê.
W rodowiskowym Domu Samopomocy (placówka dziennego pobytu) funkcjonuj¹ dwa oddzia³y: dla osób doros³ych z
zaburzeniami psychicznymi, z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ i dla dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹.
W w/w Domu udzielane s¹ nastêpuj¹ce formy pomocy:
- opieka i pomoc socjalna,
- terapia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, choreoterapia, muzykoterapia,
- terapia zajêciowa w pracowniach: ceramicznej, technicznej,
plastycznej i komputerowej,
- rehabilitacja medyczna: fizjoterapia, hydroterapia, hipoterapia, usprawnianie fizyczne,
- rehabilitacja spo³eczna i zawodowa,
- opieka pielêgniarska.
Stowarzyszenie Daæ Nadziejê utworzy³o i prowadzi Centrum Edukacji przy DS, gdzie kszta³ci siê dzieci i m³odzie¿
niepe³nosprawn¹ intelektualnie od okresu przedszkolnego a¿
do szko³y zawodowej.
3. Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, tel./
fax. 087 520 21 47, 087 520 32 19. Samodzielne stanowisko ds.
zdrowia, rehabilitacji osób niepe³nosprawnych, które wspiera
osoby niepe³nosprawne poprzez m.in. dofinansowanie:
- uczestnictwa osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepe³nosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe³nosprawnym
na podstawie odrêbnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu siê i
technicznych, w zwi¹zku z indywidualnymi potrzebami osób
niepe³nosprawnych,
- rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y.
4. Stowarzyszenie Pomocna D³oñ przy Domu Pomocy
Spo³ecznej w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 8, tel./fax. 087 523
82 36. Misj¹ stowarzyszenia jest:
- pomoc w zabezpieczaniu godziwych warunków bytowych,
zdrowotnych i kulturalnych osobom niepe³nosprawnym i starszym, którzy z powodu kalectwa i podesz³ego wieku, ró¿nych schorzeñ potrzebuj¹ pomocy osób drugich,
- pomoc w integrowaniu tych osób ze rodowiskiem oraz wspieranie
inicjatyw kulturalnych, spo³ecznych, ekologicznych.
Stowarzyszenie udostêpnia sprzêt pomocniczy (wózki inwalidzkie, balkoniki, kule), osobom niepe³nosprawnym z powiatu oleckiego.
5. Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Jakach k/Olecka, tel./fax. 087 520 22 08 prowadzi us³ugi w zakresie leczenia przewlekle chorych, pielêgnacji i rehabilitacji. Zespó³ Zak³adów obejmuje: Zak³ad Pielêgnacyjno-Opiekuñczy, Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy, Zak³ad Medycyny Paliatywnej.
W Zak³adzie Pielegnacyjno-Opiekunczym osoby niepe³nosprawne uzyskaæ mog¹ wsparcie i pomoc w odzyskaniu mo¿liwie najwiêkszego zakresu sprawnoci i niezale¿noci. Pobyt w
w/w zak³adzie ma charakter tymczasowy.
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Natomiast funkcjonuj¹ce Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia im. w. £ukasza w Jakach k/Olecka,
tel./fax. 087 520 22 08 udziela pomocy humanitarnej i materialnej dla Hospicjum, wyposa¿aj¹c w sprzet, materia³y opatrunkowe itp. oraz prowadzi Dom Pomocy Spolecznej JAKI dla
osób przewlekle psychicznie chorych.
6. Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku, ul. Armii Krajowej
30, tel./fax. 087 520 30 78, 087 520 27 46. Formy pomocy udzielane osobom niepe³nosprawnym oraz ich rodzinom:
- porednictwo pracy: urz¹d wiadczy pomoc osobom niepe³nosprawnym w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia,
- poradnictwo zawodowe: udzielanie informacji o zawodach,
rynku pracy oraz mo¿liwociach szkolenia i kszta³cenia,
- szkolenia,
- prace interwencyjne,
- sta¿ i przygotowanie zawodowe.
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku, ul.
Zamkowa 2, tel. 087 523 93 38. Poradnia udziela pomocy dzieciom, m³odzie¿y, ich rodzicom i nauczycielom. wiadczona jest
pomoc w zakresie: badañ psychologicznych, pedagogicznych,
logopedycznych.
Szerszych informacji odnonie w/w instytucji mo¿na uzyskaæ pod wskazanymi danymi teleadresowymi.
Ponadto informujemy, i¿ w dniu 12 listopada 2008r. w Radio 5 Suwa³ki o godzinie 8:40 emitowana bêdzie audycja radiowa dotycz¹ca projektu Otwarci na wszystko. Zachêcamy

do jej wys³uchania.
Przypominamy równie¿, i¿ osoby niepe³nosprawne samodzielnie lub za porednictwem innych osób, a tak¿e cz³onkowie
rodzin osób niepe³nosprawnych mog¹ zg³aszaæ do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (tel. 087 520 34 30) lub Powiatowego Urzêdu Pracy (tel. 087 520 30 78) chêæ uczestnictwa w
warsztatach z zakresu poradnictwa psychologicznego i zawodowego, które bêd¹ prowadzone od stycznia do kwietnia 2009r.
ZACHÊCAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
OTWARCI NA WSZYSTKO
Wies³awa Szymczyk - Kierownik Projektu
Celina Górska - Zastêpca Kierownika Projektu

Projekt Otwarci na wszystko wspó³finansowany jest przez
Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Poddzia³ania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej
z Województwem Warmiñsko-Mazurskim z siedzib¹ w Olsztynie, reprezentowanym przez Zarz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.

KLINIKA ZDROWIA I URODY GOLIAT
Gabinet Kosmetyczny w Goliacie

Od niedawna w Klinice Zdrowia i Urody Goliat w Olecku przy Alejach Lipowych l dzia³a gabinet makija¿u, manicure
i pedicure prowadzony przez pani¹ Joannê Czekaj. Pani Joanna jest absolwentk¹ policealnego studium kosmetycznego Edukator w Bia³ymstoku i ma ju¿ za sob¹ du¿e dowiadczenie
zawodowe gwarantuj¹ce najwy¿sz¹ jakoæ us³ug. Pracowa³a
miêdzy innymi w Centrum Konferencyjnym Zespo³u Pa³acowego Ossoliñskich w Sterdyniu. Wspó³pracowa³a z agencjami artystycznymi, reklamowymi i salonami SPA na terenie ca³ego kraju. Dzi z jej dowiadczenia w zakresie m.in. makija¿u,
upiêkszania paznokci mamy okazjê skorzystaæ w naszym miecie. Jako specjalistka w tej dziennie pracuje na najlepszych
kosmetykach najlepszych firm o wiatowej renomie: NSI, IBD,
NAIL TEK, GEHWOL, CHINNA GLAZE, OR£Y, O.P.L, KRYOALN, DIOR, CINECTTA MAKE-UP, PEGGY SAGE. Stosowanie tych kosmetyków gwarantuje najwy¿sz¹ jakoæ us³ug i
zadowolenie klientów. G³ówne us³ugi to: makija¿e dzienne,
wieczorowe, lubne, ró¿ne rodzaje manicure, pedicure (w tym
leczniczy polegaj¹cy na usuwaniu modzeli, pêkniêæ na skórze, zapobiegania pêkniêæ paznokci), malowanie oraz zdobnictwo paznokci. Polecane s¹ te¿ zabiegi specjalne, na przyk³ad
zawarte w ofercie wiosennej. W gabinecie kosmetycznym jest
przeprowadzanych szereg zabiegów wzmacniaj¹cych naczynka krwionone, kolagenowe, nawil¿aj¹ce itd.
Zabiegi s¹ przeprowadzane przy pomocy najwy¿szej jakoci kosmetyków i preparatów, które zapewniaj¹ najwiêkszy
komfort i gwarancjê jakoci. S¹ równie¿ wizyty u klienta
umo¿liwiaj¹ce bardzo wygodn¹ dla klientek metodê zabiegów
kosmetycznych w ich w³asnym domu, co jest bardzo wa¿ne
na przyk³ad przed lubem.
Wiêcej informacji mo¿na te¿ zasiêgn¹æ na stronie interentowej pani Joanny: www.szyfrpiekna.go.pl gdzie mo¿na na
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przyk³ad zapoznaæ siê z galeri¹ piêknie ozdobionych paznokci, która
zachêci na pewno niejedn¹ zachwycon¹ klientkê.

Aerobik i taniec
sportowy w Goliacie

W Centrum Odnowy Biologicznej Goliat w Olecku rozpoczê³y siê zajêcia z aerobiku. Czym jest aerobik, nie trzeba
du¿o pisaæ. Utrzymanie dobrej kondycji w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Dlatego od wielu lat opracowuje siê
systemy æwiczeñ, które umo¿liwiaj¹ nam szybkie, bezstresowe i zarazem bardzo ³atwe dojcie do dobrej kondycji. Tak¹
form¹ jest aerobik. Cieszy siê on dobr¹ opini¹ u kobiet w
ka¿dym wieku. Ale nie tylko kobiety æwicz¹ aerobik. Nie trzeba byæ mistrzem, by dobrze ruszaæ siê nawet po kilku seansach æwiczeñ. Ka¿dy w aerobiku znajdzie co dla ciebie, a
przede wszystkim dobr¹ kondycjê i zdrowie. W Goliacie
zajêcia z aerobiku s¹ prowadzone we wtorki i czwartki o godzinie 18. Godzina æwiczeñ przy muzyce na pewno poprawi
samopoczucie. Dla chc¹cych spróbowaæ swoich si³ w czym
innym, a zarazem bardzo ciekawym, zaraz po aerobiku odbywaj¹ siê zajêcia z tañca sportowego. Odbywaj¹ siê one równie¿ we wtorki i czwartki o godzinie 19.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w naszym ¿yciu
jest zdrowie, a te zapewni nam tylko dobra kondycja fizyczna.
Do dyspozycji æwicz¹cych jest przeznaczony wysokiej klasy
sprzêt. Sala do æwiczeñ wyposa¿ona jest w cianê z lustrami
i specjaln¹ wyk³adzinê na pod³odze amortyzuj¹c¹ upadki. Podobne wyposa¿enie jest dostêpne tylko w wielkich orodkach sportowych czy fitness. Organizatorzy zajêæ z aerobiku
i tañca sportowego zapraszaj¹ wszystkich chêtnych.
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(23)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

W drodze z Sayhan-Ovoo do Arvayheer, Mongolia,
21.07.2007 r. Jeli wypi³e ich wody, to zastosuj siê do ich tradycji
W nocy pada³o. W jurcie by³o ciep³o, ale do pewnego
momentu, kiedy wypali³o siê drewno w piecu. Mój letni piwór nie sprawdza siê w tych warunkach. Z zimnego ³ó¿ka
wsta³em o godz. 9, chocia¿ i tak ma³o spa³em.
Poszed³em nad wodospad i umy³em twarz w zimnej wodzie. Póniej przygl¹da³em siê jakom, które pas³y siê nieopodal jurt. Po kilku godzinach zrobi³o siê ciep³o, by³o s³onecznie.

Góry Changajskie.
kuku³kê wschodni¹. Na podmok³ych polanach i terenach bagnistych ¿eruj¹ pelikany, ¿urawie, bociany czarne, szablodzioby,
kuliki. W jeziorach i rzekach ¿yje m.in. jesiotr bajkalski, lenok,
Pas¹ce siê jaki.
Jechalimy doæ d³ugo nie zatrzymuj¹c siê, chyba 100 km.
Drogi bardzo krête i niebezpieczne. Trzeba by³o przeje¿d¿aæ
przez rzeki, góry i lasy modrzewiowe, chocia¿ nigdzie nie by³o
ladu kó³. Kierowca jecha³ oczywicie na wyczucie. By³o to
karko³omne przedsiêwziêcie. Musia³ jednak od czasu do czasu zatrzymywaæ siê przy jakiej jurcie i pytaæ o drogê. Dla
mnie by³a to okazja do bli¿szego kontaktu z Mongo³ami i
mo¿liwoæ obserwacji rolinnoci wysokogórskiej. Podziwia³em piêkne ³¹ki. W ogóle wiat mongolskiej przyrody jest doæ
bogaty, chocia¿ na pierwszy rzut oka tego nie widaæ. Tajga
daje schronienie du¿ym drapie¿nikom, takim jak wilki, rysie,
niedwiedzie brunatne, jak równie¿ i rolino¿ercom  ³osiom,
reniferom i pi¿mowcom. Mo¿na spotkaæ te¿ rosomaka, sobola i zobaczyæ wiele gatunków ptaków  g³uszca, sójkê, sóweczkê, puszczyka mszarnego, dziêcio³a trójpalczastego czy

Las modrzewiowy.

Mongolska wioska.
tajmieñ, lipieñ, bia³y ³oso, szczupak.
Przy jednej z jurt widzia³em nawet ci¹gnik. Zdziwi³em siê,
poniewa¿ Mongo³owie nie uprawiaj¹ roli, to typowi hodowcy. Ci¹gnik na pewno siê przydaje, chocia¿by do zwózki drewna.
Wszyscy napotkani Mongo³owie byli w stosunku do nas
¿yczliwi, oczywicie z wzajemnoci¹. W Mongolii ¿ycie koczowników toczy siê bez ¿adnego popiechu. Ich tryb ¿ycia,
standard jest zupe³nie inny od naszego. Do dzi, szczególnie
na wsiach, zachowane s¹ stare obyczaje i tradycje. Stare
mongolskie przys³owie g³osi, ¿e jeli wypi³e ich wody, to
zastosuj siê do ich tradycji. Jad¹c w teren rzecz¹ niemal nieuniknion¹ jest spotkanie z miejscowymi ludmi. Je¿eli bêdziemy przestrzegaæ ustalonych zasad, wtedy bêdziemy szanowani i lepiej traktowani.
Nie wypada:
- gwizdaæ w jurcie lub w domu Mongo³ów,
- stawiaæ stopy w kierunku o³tarza (jest w pó³nocnej czêci jurty)
gdy siedzimy w jurcie,
- przeskoczyæ nad czyimi wyci¹gniêtymi nogami,
- nadepn¹æ na próg, kiedy wchodzimy do jurty,
- opieraæ siê o kolumny i ciany w jurcie,
- zadeptaæ ognia, polaæ wod¹ lub rzucaæ do niego mieci, poniewa¿ ogieñ jest wiêty,
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Drewniany most na rzece Orhon gol.

Tak dostarczana jest woda ze ród³a .

- chodziæ przed starsz¹ od siebie osob¹,
- siedzieæ ty³em do o³tarza lub innych religijnych rzeczy,
- dotykaæ g³owy lub czapki innej osoby,
- po³o¿yæ nó¿ ostrzem w kierunku innej osoby i podaæ go komu
ostrym koñcem, trzymaj¹c za uchwyt,
- podaæ komu co, trzymaj¹c miêdzy dwoma palcami,
- wzi¹æ jedzenie z talerza lew¹ rêk¹,
- machaæ rêkawami jako znak protestu, lub wyci¹gaæ ma³y palec
prawej rêki jako znak lekcewa¿enia.
Wypada, a nawet nale¿a³oby:
- wchodz¹c do jurty za³o¿yæ czapkê na znak szacunku dla gospodarzy,
- w jurcie poruszaæ siê zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
- przyjmowaæ cokolwiek od Mongo³ów obiema rêkami lub praw¹
rêk¹, dotykaj¹c jej ³okcia lub przedramienia d³oni¹ lewej rêki,
- kiedy kto nas czêstuje czym do jedzenia, skosztowaæ chocia¿
troszeczkê,
- przyjmowaæ rzeczy otwartymi rêkami kieruj¹c d³onie do góry,
- kiedy nadepnie siê komu niechc¹cy na nogê, nale¿y podaæ
mu rêkê.

obraz ich ¿ycia bêdzie pe³niejszy.
- Dla kobiety piêkno stanowi¹ dzieci, dla mê¿czyzny si³a.
- Kobieta rozkoszuje siê siedz¹c, mê¿czyzna wêdruj¹c.
- Siod³o jest ozdob¹ konia, kobieta jest ozdob¹ istnienia.
- Suche drzewo ³atwo pêka, fa³szywa mi³oæ ³atwo mija.
- Aczkolwiek m¹¿ i ¿ona pi¹ na tej samej poduszce, to maj¹
jednak przecie¿ sny ró¿ne.
- Dla tego, kto nie ma ojca, starszy brat jest ojcem.
- Dobra myl obejmuje ca³y step; z³a myl obejmuje tylko siebie.
- G³upiec, który by³ miêdzy ludmi, jest lepszy od mêdrca, który
siedzia³ w domu.
- Ten, kto ma przyjació³, jest jak step rozleg³y, kto ich nie ma
jest jak d³oñ ma³y.
- U sytego jagniêcia ogon jest twardy, u g³odnego wo³u nawet
rogi s¹ miêkkie.
- Wrona, której co zasmakowa³o, wróci trzynacie razy; cz³owiek, któremu co zasmakowa³o, wróci dwadziecia trzy razy.
- Wysoka góra zmêczy konia, nienawiæ sama siebie zmêczy.
- Zamiast chwaliæ siê przed, chwal siê po.
- Zamiast poz³acaæ jêzykiem, poz³oæ czynem.
- Zamiast prosiæ chana, lepiej popro odwiernego.
- Z silnym trudno walczyæ, z bogatym procesowaæ siê.
Po godz. 16. przyjechalimy w okolice Tsetserleg, do gor¹cych róde³. Pe³no tu cudzoziemców, s¹ dla nich specjalne jurty
i ca³a infrastruktura turystyczna. My nie skorzystalimy z tych
walorów turystycznych i na wzgórzu rozbilimy namiot. Poszlimy obejrzeæ s³ynne gor¹ce ród³a. Rzeczywicie, woda by³a w
nich bardzo gor¹ca, o nieprzyjemnym zapachu. Od ród³a, sk¹d
wyp³ywa, s¹ odprowadzone rury, którymi p³ynie do specjalnych
basenów, gdzie mo¿na za¿yæ k¹pieli i do szklarni, w których uprawia
siê pomidory i ogórki. Poszlimy do takiego basenu i trzy godziny z niego nie wychodzilimy. Musielimy siê w koñcu wyparzyæ w tej siarczanowej wodzie i siê umyæ. Woda z prysznica te¿
pochodzi³a z tych róde³. Po takiej k¹pieli poczu³em siê o 10 lat
m³odszy. Wieczorem zdoby³em dwa pobliskie szczyty! C.d.n.

Gor¹ce ród³a.
W takim wiecie nie ma miejsca na zbytni indywidualizm i
prywatnoæ. Jurta oferuje tylko jedno pomieszczenie dla wszystkich, posi³ek spo¿ywa siê z tego samego naczynia co inni.
Wszystkie jurty wygl¹daj¹ podobnie, zawieraj¹ te same meble, sprzêty, buddyjski o³tarzyk oraz zdjêcia domowników. W
ka¿dej jurcie obowi¹zuj¹ równie¿ te same zwyczaje. Mongo³owie
wchodz¹ do obcych jurt i czuj¹ siê jak u siebie w domu. U nas w
Polsce takie zachowanie jest niemo¿liwe. Czêstuj¹ siê tym, co
akurat jest w jurcie. Nie krepuj¹ siê. I rozmawiaj¹ ze sob¹, jakby
znali siê od lat. Wychodz¹ te¿ wtedy, kiedy maj¹ na to ochotê,
przed nikim siê nie usprawiedliwiaj¹c.
Je¿eli do tego do³o¿ê jeszcze trochê przys³ów mongolskich,

Góry Changajskie.
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Wspomnienia Haliny Drozdowskiej (1)

Nie wiem jak cz³owiek
to wszystko prze¿y³...
TO: - Jak pozna³a Pani swego przysz³ego mê¿a?
...  Pochodzê z Raczek. M¹¿ natomiast pochodzi³ z Wisznic. To taka ma³a
miejscowoæ obok Parczewa. Kiedy ju¿
córka prosi³a mnie abym spisa³a historiê naszej rodziny. Nie chcia³am. T³umaczy³am, ¿e nie chcê siê w tym grzebaæ, ale w koñcu zaczê³am j¹ spisywaæ.
M¹¿ przed wojn¹ pracowa³ w £ucku na poczcie. Obecnie jest to Bia³oru. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych
znalaz³ siê pod okupacj¹ sowieck¹. Jednak pochodzi³ z terenów znajduj¹cych
siê pod okupacj¹ niemieck¹. Opowiada³ mi, ¿e jak weszli Rosjanie to zaczêli
³apaæ ludzi na ulicach i wywozili. Wystarczy³o byæ lepiej ubranym. Nie pytali nawet o nazwiska. Wsadzali do aresztu
i wywozili na Wschód. M¹¿ opowiada³
mi, ¿e mia³ znajomego ¯yda, który powiedzia³ mu tak: Nu, Janek, ty wiesz,
znam Ruskiech. Ja ciebie te¿ znam, to
ja tobie dam takie jakie gorsze ubranie, ¿eby ty siê nie rzuca³ w oczy, bo
ciebie z³api¹ i wywioz¹. Zobaczysz. Wiec
on pomyla³ sobie: Co ja mam tu siê
kryæ? To ja zaryzykujê i wrócê do Wisznic.
Jako tam doszed³. Pieszo szed³. Odmrozi³ nogi. Uszy mia³ do koñca odmro¿one i rêce odmrozi³. Ale jako, bo to

Jan Drozdowski w mundurze
armii gen. Andersa.

by³a mrona zima, z tego £ucka do tych
Wisznic przedosta³ siê pieszo. Jak bêdê
w swoim domu, to Niemiec te¿ wróg,
ale mo¿e nie taki straszny jak te Ruski?. Odpocz¹³ trochê. Matka opatrywa³a mu odmro¿one palce, paznokcie mia³
okropne. Tam w Wisznicy zorganizowa³o siê ich kilku, bo doszli do wniosku, ¿e i Niemcy nie wiadomo co mog¹
zrobiæ: wywieæ na przymusowe roboty, wszystko mog¹ zrobiæ. Dostali siê
gdzie na Wêgry. A potem dostali siê
do Francji, a potem Anglii. Tam zaci¹gn¹³ siê do armii Andersa. Walczy³ pod
Monte Cassino i potem jako szczêliwie wróci³.
Mówi³, ¿e jak ju¿ by³a demobilizacja
,mo¿na by³o zostaæ w Anglii. Wiêc on
mówi tak: Ka¿dy nie musia³ wracaæ do
kraju, ale chc¹c zostaæ na Zachodzie,
trzeba by³o mieæ bardzo du¿o pieniêdzy. Bo Anglicy wychodzili z tego
za³o¿enia, ¿e Polak, jak bêdzie wyje¿d¿a³
do biednych pañstw, to nie mo¿e pracowaæ fizycznie. M¹¿ pomyla³: Sk¹d
ja wezmê tych pieniêdzy? Do kopalni
to tak! Do kopalni wêgla to ka¿dego
brali. Janek pomyla³, ¿e nie bêdzie ry³
wêgla. Wolê tu. Wolê wróciæ do Polski. I tak on wróci³.
Przyjecha³ do Wisznic. Tam by³a matka
i matka mówi: Synku, we ty siê o¿eñ.
Zobacz, ja ju¿ stara. A ty ju¿ masz trzydzieci szeæ lat. A co ty bêdziesz robi³
jak ja umrê? A on mówi: To daj mi
dobr¹ ¿onê, to ja siê o¿eniê. Z byle kim
to ja siê nie o¿eniê. Potem opowiada³a mi to matka.
Mówi³ mi, ¿e mia³ tam, w tej Wisznicy, trochê kolegów i mia³ jeszcze trochê pieniêdzy. Nigdzie nie pracowa³em, to karty i tego, a matka krzyczy i
krzyczy.
Mia³ siostrê w K³odzku. Jej m¹¿ Wilu W³odzki by³ tam kierownikiem m³yna. Wreszcie ta matka jako siê skontaktowa³a z córk¹, z Lucyn¹: Ty zabierz tego Janka, bo tu rozpij¹ jego i
on w ogóle siê nie o¿eni. A ja umrê 
co on bêdzie robi³? Rozpacza³a strasznie ta matka. Siostra, Lucyna, przyjecha³a i zabra³a jego do K³odzka. Wilu
mówi tak: Janek s³uchaj! Ty jeste samotny. Ja tu jestem kierownikiem m³yna. Zaraz po wojnie to pracy by³o bardzo
du¿o  Ty jeste bystry ch³opiec, bêdziesz ksiêgowym, bêdziesz pracowa³ i

Helena Drozdowska. lata 50. XX wieku.
bêdzie dobrze. No i tak by³o w tym
K³odzku. On tam popracowa³. I dobrze
jemu tam by³o. Lucyna tam te¿ go namawia³a; Janek we jak¹ dziewczynê.
No we, ty zaraz bêdziesz mia³ czterdzieci lat. We siê o¿eñ. A on jej na
to: We siê o¿eñ? Z tob¹ siê o¿eniê?
Po prostu nie chcia³. No i siê nie o¿eni³. A mój szwagier mia³ w³anie jakiego znajomego w Olecku ze swych stron
rodzinnych. Ten powiedzia³ mu: Wilu. Przyje¿d¿aj ty do Olecka. W GeeSie bêdziesz g³ównym ksiêgowym. Takie
wielkie pobory! Co ty masz do stracenia? W tym K³odzku masz tylko jakie
tam s³u¿bowe mieszkanie w tym m³ynie.
Wilu pomyla³: Co mi szkodzi. Tu
bêdê mia³ piêkne mieszkanie i w ogóle. M¹¿ pyta Wilusia: A co ja bêdê
robi³?. S³uchaj! Przede wszystkim dla
mnie to musisz pomóc siê przewieæ.
Bo oni po wojnie to mieli cudowne meble.
Niemcy zostawiali piêkne meble. Takie
jak ten szwagier mia³... ja takich mebli
nigdy nie widzia³am i ju¿ pewnie nie
zobaczê. Pianina  wszystko tam by³o.
Wynajêli dwa wagony i przewieli
meble do Olecka.
Wilu ju¿ tu pracuje, a mieszkali nad
rzek¹ w takim ³adnym bloku, który do
dzisiaj stoi. Trzy pokoje z kuchni¹. Wilu mówi do mê¿a: Gdzie ty teraz pojedziesz? Do Wisznic? Czego? Nie mo¿esz zostaæ? Przecie¿ ja jestem g³ównym ksiêgowym. Ciebie w ksiêgowoci
zatrudniê i bêdziesz pracowa³. Cha³upê
masz u nas i Czego chcesz?. Pomyla³em sobie: no tak  samotny jestem.
I tak zosta³.
C.d. za tydzieñ
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ZESPÓ£ SZKÓ£ W OLECKU
SZKO£A PODSTAWOWA NR 4
Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI

W Krainie Króla Wiedzylubowanie klas pierwszych

Dnia 30.10.2008 r. o godzinie 16.30
klasy Ia i Ib wraz z wychowawczyniami
p. El¿biet¹ Gorlo i p. Katarzyn¹ Fieæko
przyby³y na zamek Króla Krainy Wiedzy, aby zdobyæ trzy symbole królestwa
i wielki tort w kszta³cie tarczy.

Pierwszym symbolem królestwa by³
orze³. Kandydaci musiêli wykazaæ siê
znajomoci¹ symboli narodowych. Drugim symbolem królestwa by³y usta. Rycerze - uczniowie musieli tañczyæ i piewaæ. Trzecim symbolem królestwa by³a
sowa. Pierwszaki, dziêki znajomoci przepisów drogowych, uwolni³y królow¹ z
r¹k z³ej wró¿ki, a tak¿e wyjanili jak nale¿y zachowywaæ siê
w szkole.
Wszystko bacznie
obserwowa³ Król z
Królow¹ i dyrekcja,
którzy zgodnie stwierdzili, ¿e Rycerze uczniowie zas³u¿yli,
aby zostaæ pasowanymi na uczniów Szko³y
Podstawowej nr 4 z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku.

Aktu lubowania i pasowania dokonali dyrektorzy szko³y. Przewodnicz¹cy
Rady Rodziców, p. Krzysztof Tez ¿yczy³ uczniom i rodzicom sukcesów w edukacji i radoci p³yn¹cej z nauki w naszej
szkole. Na rêce pañ wychowawczyñ wrêczy³ prezent dla uczniów, by³y to gry
edukacyjne. Po zakoñczeniu uroczystoci p. Katarzyna Fieæko zada³a pytanie
panu dyrektorowi: Czy uczniowie zas³u¿yli na tort - tarczê? Odpowied by³a
oczywista. Poprosi³a pana dyrektora o
równe podzielenie tortu, który upiek³a
pani Krystyna Ko³odziejska, miêdzy nowych szkolnych rycerzy.
Król i Królowa zaprosili wszystkich
zebranych na s³odki poczêstunek, który
przygotowali rodzice.
Dyskoteka by³a dope³nieniem wielu
wra¿eñ i szkoda, ¿e trzeba by³o ju¿ wracaæ do domu.
K.F.
Fot. Archiwum szko³y.

Na zamku kandydatów na rycerzy 
uczniów, powita³a przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego Kinga Tez. ¯yczy³a
uczniom, zaproszonym licznie gociom
w osobach: dyrektora Stanis³awa Kopyckiego, wicedyrektorów  Ma³gorzaty Micha³owskiej i Jaros³awa Kosakowskiego, rodzicom i dziadkom mi³ych wra¿eñ.
Rycerze-uczniowie czekali z wielk¹
niecierpliwoci¹, na zadania, które przygotowali im Król i Królowa. Wszystko
bacznie obserwowa³a wita królewska w
osobach rycerzy i dam dworu.
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Powiatowy Konkurs Literacki Mistrz Pióra zorganizowany przez Zespó³
Szkó³ w Olecku w 2008 r.

Spotkanie z poezj¹ w tle (2)

Jakub Drobiszewski

Spotkanie z moci oficerem Andrzejem Kmicicem
 11 XII roku pañskiego 1663
Dzisiejszego poranka spotka³em owego
pana s³awnego w ca³ej Rzeczypospolitej jako zdrajcê i jako honorowego ¿o³nierza oddanego ojczynie. Ów znany
¿o³nierz zwa³ siê Andrzej Kmicic. Spotka³em go przypadkowo.
Na podwórku mimo s³onecznej pogody by³o bardzo mrono i wichura straszna panowa³a na zewn¹trz. Ja by³em wys³any z poselstwem od mojego mi³ociwego pana dobrodzieja do s¹siada jego
w sprawie wspólnej wyprawy na polowanie. Jak ju¿ wczeniej wspomnia³em,
by³o strasznie mrono i po drodze wst¹pi³em do karczmy, która nosi³a nazwê 
Karczma pod Bucefa³em , aby ogrzaæ
siê i posiliæ przed dalsz¹ wêdrówk¹. Tam
w³anie zobaczy³em siedz¹cego za sto³em owego oficera. Siedzia³ wraz ze swoim
rotmistrzem Sorok¹. Pili najwyraniej wino,
gdy¿ sta³ ko³o ich sto³u du¿y g¹sior.
Dosiad³em siê do nich, aby z nimi siê
zapoznaæ. Sorokê ju¿ zna³em wczeniej,
lecz jego pu³kownika tylko z opowieci.
Zamówi³em dla nas trzech strawê i zaczêlimy rozmawiaæ. Ja opowiedzia³em kim
jestem, po co i gdzie jadê. Nastêpnie pocz¹³
mnie wypytywaæ moci podchor¹¿ego
olszañski Andrzej Kmicic.
- To waæ st¹d jeste?  zapyta³ mnie.
- Tak jakby  odpowiedzia³em.
- Jak¿e to?
- Wczeniej mieszka³em na dworze
ksiêcia Janusza Radziwi³³a. Kiedy by³o
przyjêcie na zamku, ja akuratem by³ z
poselstwem u Bogus³awa Radziwi³³a i
wracaj¹c do zamku napotka³em jakiego
szlachetkê, który jecha³ od strony zamku i krzycza³:  Radziwi³³ zdrajca 
to i ju¿ do niego nie wróci³em. Listy z
odpowiedzi¹ spali³em i przyjecha³em do
Lubicza. Tu spotka³em nadobn¹ niewiastê. By³a liczna. Na nazwisko mia³a Billewiczówna ale imienia do tej pory nie
pamiêtam. Nastêpnego ranka pojecha³em do nastêpnej wioski i tam znalaz³em
pos³a no i tak tu siedzê.
- Nie dziwujê siê tobie. Ja te¿ bym
tak uczyni³.
- W³anie. Czemu¿ waæ nie odszed³
od zdrajcy?
- Ano widzisz moci W³aciwie jak
siê nazywasz?
- Jakub Drobiszewski.
- Nigdy o tobie nie s³ysza³em no, ale
mniejsza o tem. Jak skoñczy³em widzisz,
moci Drobiszewski, przed balem, Janusz

Radziwi³³ kaza³ przysi¹dz na rany Chrystusa, ¿e go nie opuszczê.
- Taka przysiêga nie powinna siê liczyæ.
- A czemu¿ to?
- Waæ nie wiedzia³, co robiæ. Jakby odmówi³, to skaza³by ciê na ciêcie.
- Tak le i tak niedobrze.
- A co waæ potem czyni³?
- Chcia³em uciec, ale mnie pochwycili. Nastêpnie pomiarkowa³em, ¿e nie ma
sensu uciekaæ. Radziwi³³ siê do mnie
przekona³. I pewnego dnia Janusz wys³a³ mnie z poselstwem do swojego brata Bogus³awa na Podlasie. Tam uknu³em zasadzkê. Chcia³em porwaæ Bogus³awa i odwieæ go konfederatom. Ale
wtedy pope³ni³em jeden b³¹d. Mianowicie, podjecha³em za blisko jego konia i
wtedy on wyrwa³ mi moj¹ krucicê i wycelowa³ w moj¹ g³owê. Ale mia³em ich
listy. Jakem tylko wyzdrowia³, pojecha³em do Czêstochowy. Tam broni³em klasztoru. A stamt¹d na l¹sk, do króla. Z
królem wróci³em do kraju i we Lwowie
spotka³em swoich znajomych - mianowicie: pierwsz¹ szablê Rzeczypospolitej
 Jerzego Micha³a Wo³odyjowskiego i
jego przyjaciela Onufrego Zag³obê. Tam
dosta³em od króla czambu³ Tatarów, z
którymi pojecha³em najpierw do Zamocia, a póniej hetmana polnego Litewskiego Wincentego Gosiewskiego, pod
rozkazami którego wojowa³em w Elektorskich Prusach, a póniej walczy³em pod
Prostkami, gdzie w³asn¹ rêk¹ pojma³em
zdrajcê Bogus³awa Radziwi³³a. No i jako ten czas przelecia³. Po tych wszystkich tu³aczkach z ran¹ w g³owie zjecha³em tutaj. I pewnej niedzieli, kiedy zaczê³a siê msza, zajecha³ oddzia³ . Sam
Wo³odyjowski przywióz³ list od króla. Tego
listu nigdy nie zapomnê. Gdy tylko zosta³ odczytany, a winy moje zmyte, odby³ siê mój lub z ow¹ pann¹, któr¹ spotka³e. I to tyle z mojego wojennego ¿ycia.
- Du¿o tego waæpan mia³ i tyle razy
ranny. Cud, ¿e jeszcze waæpan ¿yjesz.
- Ano mam szczêcie.
Po tych s³owach wstalimy od sto³u
i wyszlimy. By³ ju¿ wieczór i ów oficer
zaprosi³ mnie do siebie na nocleg. Tak
te¿ i uczyni³em. Tam spotka³em ow¹ nadobn¹ niewiastê, któr¹ kiedy spotka³em. By³a jeszcze piêkniejsza.
- A oto i moja ¿ona  powiedzia³
Kmicic.

- Mi³o ciê widzieæ, o pani, w zdrowiu.
- My siê ju¿ raz chyba widzielimy 
powiedzia³a Oleñka.
- Tak, trzy wiosny ju¿ up³ynê³y od
naszego pierwszego spotkania.
- Pamiêtam.
- Zapraszam waszmoæ do sto³u na
wieczerzê.
- Dziêkuje.
Po tych s³owach wszyscy zasiedlimy do sto³u. Du¿o rozmawialimy, kiedy nagle wpad³ do komnaty jeden z pacho³ków i powiedzia³, i¿ jacy rabusie
dobieraj¹ siê do stadniny z koñmi.
W tym samym momencie samotrzeæ
(czyli ja, Kmicic i Soroka) wyskoczylimy z szablami na dwór i zobaczylimy
ok. dziesiêciu ludzi kradn¹cych konie.
Kmicic stan¹³ prze drzwiami i g³ono
krzykn¹³:
- Który to herszt tej wata¿ki?
- Ja  odezwa³ siê gruby g³os z rogu
stajni.
- Czyli kto?
- Nie znasz mnie waszmoæ, wiêc mnie
zaniechaj.
- Ja ciê znam  powiedzia³em  Ty
jeste Barnaba. Najemnik mego pana, a
przy tym z³odziej, ³otr, ³ajdak i mierdz¹ce bydlê.
- Co?  krzykn¹³ wciek³y.
- I skoñczone mierdz¹ce bydlê. Starczy, czy mam w oczy plun¹æ?
- Stawaj waæ  powiedzia³ do mnie
Barnaba.
- Umówmy siê. Jeli padnê, zabierasz
mojego konia i odchodzisz bez zaczepki. Jeli ty padniesz, twoi ludzie pójd¹
precz z tej ziemi i nigdy tu nie powróc¹.
- Zgoda.
- Przysiêgnij
- Przysiêgnê, ale na co?
- Na Boga Najwy¿szego.
- Stawaj waæ.
Przyj¹³em odpowiedni¹ pozycjê i
Barnaba zrobi³ niewiarygodn¹ rzecz.
Mianowicie odrzuci³ szablê i szybkim
ruchem rêki wyci¹gn¹³ zza siebie niewielki
nó¿ i rzuci³ nim we mnie. Ja, gdy pomiarkowa³em siê, o co chodzi, schyli³em
siê przed lec¹cym no¿em i chcia³em podnieæ wczeniej wyrzucon¹ szablê Barnaby. Nie zd¹¿y³em jednak. Barnaba, chwyciwszy szablê, wsta³ szybko i rzuci³ siê
na mnie, ja natomiast lekko siê odchyli³em, podstawiaj¹c mu nogê. Ten, potykaj¹c siê o moj¹ nogê, podpar³ siê szabl¹ i szybkim ruchem rêki wyci¹gn¹³ drugi
nó¿, który, jak pierwszy, polecia³ w moj¹
stronê. Ten rzut by³ bardziej celny. Mianowicie dosta³em w praw¹ rêkê. Ale nó¿
mnie tylko drasn¹³, wiêc zbytnio tego
nie poczu³em. Ten odepchn¹³ siê szabl¹
od pod³o¿a i zaatakowa³ mnie. Zaczê³a
siê prawdziwa walka. Nasze szable têpi³y siê na sobie, fruwa³y iskry, a my siê
ok³adalimy tymi szablami. Wreszcie kiedy

!
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zobaczy³em, ¿e jest zmêczony, przypar³em mój pierwszy, a zarazem ostatni atak.
Mianowicie podszed³em do niego i kiedy on próbowa³ odbiæ moj¹ szablê z ataku
na g³owê, ja zrobi³em unik. Wtedy on
zaatakowa³ mnie w ten sam sposób. Ja
ju¿ nie robi¹c obrony, uchyli³em siê. On
polecia³ do przodu, a ja zada³em mu ostateczny cios w plecy. Barnaba pad³. Od
razu przypadli do niego jego kompani.
Ja nachyli³em siê nad jego cia³em i znalaz³em list od mojego pana. List by³ ju¿
w du¿ej mierze pokrwawiony, ale uda³o
mi siê rozczytaæ jedno zdanie:  W
Lubiczu masz ukraæ konie od Kmicica,
a winê zwaliæ na Jakuba a nastêpnie
go zabiæ ¿eby nie by³o wiadków 
- Taki jest twój pan  powiedzia³ Kmicic.
Patrzy³ na mnie zdziwionym wzrokiem.
- Ja naprawdê nic nie wiedzia³em 
zaklina³em siê na wszystkie wiêtoci!
- Dobrze, wierzê ci na s³owo, ale nied³ugo pojedziemy na dwór do twojego
pana, odejdziesz od niego, a ja ciebie
przyjmê jako brata swego.
Bardzo siê zdziwi³em, gdy¿ takiej
propozycji nie dostaje siê nader czêsto.
No, ale je¿eli ju¿ kto taki jak pan Kmicic proponuje tak¹ posadê, nie mo¿na odmówiæ. Po walce wrócilimy do domu
i skoñczylimy wieczerzê. Czelad domowa opatrzy³a moj¹ ranê i poszed³em
spaæ.
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Dzisiejszego ranka ubra³em siê i
wyszed³em ze swojej izby do obszernej
komnaty. Tam ju¿ niada³ Kmicic, ciotunia panny Oleñki i sama Oleñka. Ja zasiad³em te¿ do sto³u. Przy stole porozmawialimy trochê i Kmicic powiedzia³:
- Zaraz moci Drobiszewski wyje¿d¿amy, wiêc we ze sob¹ list, który znalaz³e przy owym ³otrzyku.
- Ju¿ mam przy sobie.
- A jak rêka?
- Trochê pobolewa, ale przetrzymam.
- To dobrze.
Po niadaniu wsiedlimy na koñ i
wyruszylimy do mojego pana. Ba³em siê
tego spotkania, wiêc przez ca³¹ drogê
nie powiedzia³em ani s³owa. Kiedy dojechalimy do dworu, ja wszed³em pierwszy
do komnaty, gdzie obradowa³ mój pan.
- Jakubie, co tak d³ugo?  podniós³
siê z ozdobnego krzes³a.
- Czemu tak d³ugo? Czemu tak d³ugo?! Do kaduka! Jak ty robisz takie rzeczy, to ja odchodzê od ciebie!
- Jakie rzeczy? O czym ty do diab³a
mówisz?
- O tym!!!  I rzuci³em mu w twarz
zakrwawiony list, com go znalaz³ przy
nieboszczyku Barnabie.
- Pozna³em, ¿e to ty, gdy¿ nikt nie
zna³ tej okolicy lepiej od ciebie. W tym
licie jest zamieszczone miejsce, gdzie

Komentarze i refleksje
Ci¹g dalszy z poprzedniego numeru TO

5. Moim adwersarzom politycznym polecam dalsze czytanie dodatku Dziennika  Europa. Tym razem Robert Krasowski artyku³em Prawdziwe oblicze wolnej Polski rozpoczyna cykl tekstów o III RP.
Zgadzam siê w wielu punktach z Krasowskim, który obecnie
po dowiadczeniach rz¹dów Kaczyñskich wyci¹ga z przemian
polityczno-gospodarczych Polski ca³kiem inne wnioski ni¿ czyni³ to jeszcze 2 lata temu. Jednak stawianie obok siebie Kaczyñskich i Michnika i twierdzenie, ¿e ¿aden z nich nie mia³ racji, a ich
(tu cytat) wojna odby³a siê kilka kilometrów nad ziemi¹, nie
ocieraj¹c siê nawet o rzeczywisty wiat jest niesprawiedliwe
dla Michnika. Adam Michnik  a ja uwa¿am podobnie  s³usznie ostrzega³ przed ciemnogrodem, który mo¿e zak³óciæ polsk¹
transformacjê. Ciemnogród to nie urojenia Michnika, jak chce
Krasowski, ale twory ca³kiem rzeczywiste w postaci ma³ych, ale
krzykliwych, skrajnych partii prawicowych w postaci wiernych
s³uchaczy Ojca Rydzyka czy zwolenników Andrzeja Leppera.
Wystarczy wspomnieæ ich kuriozalne pomys³y:
- trzeciej drogi, cokolwiek mia³oby to znaczyæ,
- intronizacji Chrystusa Króla,
- ekstremalnych pomys³ów lustracyjnych jako leku na ca³e z³o,
- sprzeciw dla wejcia Polski do Unii Europejskiej,
- dekomunizacji w wersji Robespierra,
- kampanii przeciw nowej konstytucji i referendum konstytucyjnym w 1997 r., itd., itp.
Na szczêcie rodowiska te nigdy nie mia³y realnej si³y do
realizacji swoich kuriozalnych pomys³ów, nawet w 2005 r., kie-

sprzedawalicie konie dla Szwedów.
- Ale to nie tak. To
- To ju¿ jest koniec! Ja nie znam
waszmoci!
- Wyjaniê ci to.
- Tu nie ma co wyjaniaæ. To jest
jasne jak s³oñce na niebie, ¿e ³otr i oszust!
I wzburzony wyszed³em z komnaty.
Skierowa³em siê do mojej kwatery, spakowa³em kufer i wzi¹³em jego sanie. Powróci³em do Lubicza w saniach i ze swoimi
rzeczami. Pan pu³kownik miej¹c siê z
mojego ju¿ by³ego pana, zaprosi³ mnie
na kulig. Zapyta³ mnie o jeszcze jedna
bardzo wa¿n¹ rzecz:
- Masz ¿onê?
- Nie.
- Mamy tu we dworze kilka niewiast,
które by pasowa³y do waszeci.
- To dobrze.
- Zaraz ciebie zapoznam z nimi.
Kiedy pojawi³y siê prawie wszystkie,
zwróci³em uwagê na jedn¹ z nich. Mia³a
piêkn¹ bia³¹ skórê i d³ugie jasne w³osy.
Mia³a na imiê Sylwia. Bardzo mi siê podoba³a. Kmicic zauwa¿y³ to i na kuligu
siedzia³em ju¿ z ni¹ w saniach zaprzê¿onych w cztery konie. Mknêlimy miêdzy
drzewami, a¿ wreszcie dojechalimy do
posiad³oci w Lubiczu.
To zdarzenie na zawsze zostanie w
mojej pamiêci.

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

dy dosz³y do w³adzy. A swoj¹ drog¹ proszê o chwile refleksji i
zadanie sobie pytania: Co by by³o, gdyby negocjacje w sprawie Unii, NATO czy uchwalenia nowej konstytucji w 1997 r.
zale¿a³o od Kaczyñskich? Na szczêcie jedno i drugie za³atwili
pragmatyczni postkomunici.
I jeszcze jedno. Znienawidzona i opluwana przez niektórych publicystów skrajnej prawicy  Ziemkiewicz, Wildstein,
Rybicki  Gazeta Wyborcza i jej naczelny Adam Michnik jest
najwiêkszym dziennikiem opiniotwórczym w Polsce i zostawia
daleko w tyle pozosta³e tytu³y. I graj¹ tu nie tylko pieni¹dze,
wszak Dziennik Axela Springera ma ich nie mniej ni¿ AGORA
(wydawca Wyborczej), ale to, ¿e jest to bardzo dobra, wiarygodna gazeta i dlatego ludzie j¹ kupuj¹. Proste i banalne, ale
niektórzy wol¹ wêszyæ spiski i udzial jakich tajemnych mocy.
S¹dzê, ¿e Wildstein i Ziemkiewicz doskonale to wiedz¹, a ich
niechêæ to zwyk³a zawodowa zawiæ  kiedy nie mo¿na dosiêgn¹æ wzorca, trzeba go opluæ i to w³anie czyni¹.
6. Gazeta Wyborcza 20.10.2008 r. rozpoczyna cykl artyku³ów podsumowuj¹cych trzy lata prezydentury Lecha Kaczyñskiego. Jaros³aw Kurski  wczeniej wspó³pracownik Lecha Wa³êsy
i Lecha Kaczyñskiego, znaj¹cy doskonale ich obu  bardzo
krytycznie ocenia prezydenturê Kaczyñskiego. Oczyma wyobrani
ju¿ widzê wciek³oæ talibów PiS-u i baranie oczy PACA.
Redaktorowi Tygodnika Oleckiego za zwracam uwagê, ¿e ocenie,
nawet krytycznej ocenie, podlegaj¹ nie tylko politycy, ale i
prezydenci.
Olecko, 20.10.2008 r.
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* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78

(V62006)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 10

00

00

do 22

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 10 00-0 00, pt-so  od 1000 do 200

(V61906)

PIZZA NA TELEFON

V58608

¯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
(V62206)

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V23201

Agencja Kredytowa KORZYCIK
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

(V65403)

ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

tel. (087) 520-01-89

* angielski, korepetycje, tel. 0-502-935-070
K32308
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L10706
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L11102
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

(V59007)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V22402
Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K31810
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1744
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K22503
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V56809
CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

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

Krupin 14A

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

D@RKOMP

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.

V56709

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V50812
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V66802
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V62306
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L10905
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V56409
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V58907
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K31411
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V67202
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

V56509

* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L9711
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V55710
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

(V67102)

AUTO-MAX

(V58807)

* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V63206
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L10009
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47115

(V55610)

* willa Eden, wesela i przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-87520-40-50, 0-600-431-203
V58128

Olecko, ul. Winiowa 5
tel. (087) 621 28 98
GSM 0 510 145 905
www.autooslony.pl
V21434

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
K23321

RARYTAS  restauracja  katering, imprezy okolicznociowe,
wesela, chrzciny, urodziny, stypy, bilard.
Obiady abonamentowe (dwa dania  9 z³, dzieci  6 z³)
Tel. 0-696-058-124
(V66902)

autostart

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

(V60006)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V64504
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
K23311
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V58108
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V58118
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16

.07

(V65503)

* ANDRZEJKI  agroturystyka SADYBA, Mo¿ne;
zespó³ muzyczny, konkursy, bogate menu, szampañska zabawa.
Tel. 0-500-073-960
V68602

V65113

KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! ZAPRASZAMY

(V55910)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

US£UGI

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

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V69001

MEBLE ZACHODNIE

RATY, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978



KUPON RABATOWY

(V65903)

Komplety skórzane, komody, witryny, segmenty dêbowe,
du¿y wybór wyrobów z mosi¹dzu, lustra.

Z tym kuponem otrzymasz rabat na meble, komplety skórzane.

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V55410
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11 V64304
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V66722
* pilarskie, VAT, tel. 0-510-060-212

V55210

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V55810)

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V64204

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4443)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V59307
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V57508
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10803
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5236
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K944
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1044
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27216
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1544
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L11002
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki, plandeki, tel.
0-604-514-845
V58208

(V65003)

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

(V65703)

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)

WYWÓZ MIECI

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

(V60906)

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V21106)

MEBLE

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(K21206)

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V57608

V62016
V65133

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
V62026

* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3326
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V65413
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10506
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V62036
* zespó³ na wesela poszukuje wokalisty, tel. 0-515-370-151K22302
SPRZEDAM
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V65313
* Audi C4/A6 Avant, 2,6V6, 1993, benzyna + gaz, tel. 0-510145-905
V58817
* Audi A6 Combi, 2,5TDI, 1995, tel. 0-87-523-45-67, 0-600237-328
K22902
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22412
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V67102
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
V64314
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56819
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
K23911
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V66712
* domek drewniany  altankê, tel. 0-601-811-142
V62216
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, tel. 0-87-520-2612
K23921
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
K23901
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
K23931
* dzia³ki budowlane, 45 arów, za Siejnikiem, tel. 0-87-523-9918 po 19.00
V59407
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K21801
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9409
* Jaguar XJ, 3,2B, 1991, tel. 0-87-523-45-67, 0-600-237-328 K23002
* KIA Sportage, 1995, 2,0gaz, 15 900 z³otych, tel. 0-609-144600
V65523
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
V64114
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
V64124
* laptop Aristo 17 cali, nowy, tel. 0-87-523-45-67, 0-600-237328
K22802
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V65023
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-520-2612
K23941

C.d. SPRZEDAM na s. 16
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* mieszkanie dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, apartamenty gotowe do zamieszkania.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(V57907)

SPRZEDAM

* mieszkanie 60 m.kw. Nory, tel. 0-87-520-26-12
K23951
* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V55410
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V66812
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V65123
* Opel Astra II, 1998, tel. 0-695-393-616
L10903
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V65013
* Opel Vectra, 1,6B, 1997, tel. 0-87-520-26-93 od 9.00 do
17.00, tel. 0-723-565-284
V64204
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
23701
* siedlisko ko³o Zatyk, tel. 0-510-189-301
K23961
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V65713
* sprzedam lub wynajmê mieszkanie 36 m.kw. centrum, tel.
0-600-404-325
K22602
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 26 900 z³otych, tel. 0-609144-600
V65513

WYNAJEM
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
V64913
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V57518
* pomieszczenie o powierzchni 140 m.kw. przy stacji paliw
do wynajêcia na dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z motoryzacj¹, tel.
0-602-235-182
V65143

(V62504)

(V54610)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00

Winny. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

Tel. 0-504-065-770

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
20
czynny
padziernika
codziennie
w godz. 800-1800
tel. 520-23-36
K21304

(087) 520 40 29

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

Szanowni Pañstwo

w 2010 roku minie 450 lat od za³o¿enia Olecka. Chcemy
godnie uczciæ jubileusz. Zale¿y nam na tym, aby oferta
programowa spe³nia³a równie¿ Pañstwa oczekiwania.
Zwracamy siê wiêc z prob¹ o aktywne w³¹czenie siê w
obchody tej rocznicy.
Bardzo liczmy na Pañstwa pomys³y i pomoc. Czekamy na
propozycje. Oczekujemy na pisemne oferty do koñca listopada 2008r. Prosimy przesy³aæ je na adres:
Zespó³ ds. obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka
Plac Wolnoci 3, 19-400 Olecko
Mamy nadziejê, ¿e dziêki Pañstwa pomocy obchody 450rocznicy za³o¿enia Olecka bêd¹ wspania³ym wydarzeniem
Z wyrazami szacunku
Wac³aw Olszewski - Burmistrz Olecka

%
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Kalendarz imion

1 listopada
(Narodowe wiêto Niepodleg³oci)
Anastazji, Gertrudy, Miny, Trudy
Aleksandra, Bart³omieja, Emila, Felicjana, Jana, Macieja, Marcina, Piotra, Prota, Spycis³awa, Teodora, Waldemara
12 listopada
Chrysty, Emiliany, Konradyny, Krystyny, Renaty
Astrydy, Benedykta, Czcibora, Emiliana,
Flawiana, Flawiusza, Izaaka, Izadiusza,
Jonasza, Józefata, Konrada, Krystiana,
Krystyna, Marcina, Mateusza, cibora,
Witolda
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, Hipa-

Nasz przepis
Sznycle z jaj
18 jajek, 240 g bu³ki, 100 g cebuli, 30 g t³uszczu,, olej do sma¿enia,
50 g zieleniny, sól, pieprz, tarta bu³ka do obtaczania kotletów
Jajka umyæ, ugotowaæ 15 sztuk na
twardo, wystudziæ, obraæ ze skorupek,
rozdrobniæ. Bu³kê namoczyæ w wodzie
lub mleku, gdy rozmiêknie, wycisn¹æ.
Cebulê obraæ, drobno pokroiæ, udusiæ
na oleju. Naæ pietruszki i koper umyæ,
drobno pokroiæ. Bu³kê, jajka, cebulê i
zieleninê po³¹czyæ i drobno posiekaæ.
Do masy dodaæ przyprawy i 3 surowe
jajka; dok³adnie wyrobiæ. Formowaæ
sznycelki, obtaczaæ w tartej bu³ce i
sma¿yæ. Podawaæ gor¹ce z surówkami, warzywami z wody i sosami.



F kupiê

cego, 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

Dieta antyrakowa

W profilaktyce chorób nowotworowych
ogromne znaczenie maj¹, jak¿e czêsto niedoceniane, owoce i warzywa. Wród wegetarian stwierdza siê o ok. 40% mniej zachorowañ na nowotwory ni¿ wród jadaj¹cych miêso i t³uszcze zwierzêce. Nie znaczy
to jednak, ¿e chc¹c uchroniæ siê przed rakiem
musimy zapomnieæ o schabowym. Równie skuteczne jest codzienne jedzenie przynajmniej piêciu niewielkich porcji warzyw
i owoców  jako uzupe³nienie innych posi³ków lub zamiast niektórych z nich. Szczególnie cenne w³aciwoci antyrakowe ma
czosnek, kapusta, brukselka, papryka i pomidory, a z owoców: morele, pomarañcze,
banany i czerenie.
Onkolodzy zachêcaj¹ te¿, bymy przynajmniej czêæ miêsa lub wêdlin starali siê
zastêpowaæ warzywami str¹czkowymi i
rybami. Stwierdzono bowiem, ¿e t³uszcz
rybi, np. makreli, tuñczyka lub pstr¹ga,
mo¿e opóniæ, a nawet powstrzymaæ rozwój komórek nowotworowych.

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

Gdy jestemy zazdroni,
przekonujemy siê, ¿e kochamy,
tak jak przekonujemy siê, ¿e
¿yjemy, kiedy nas co boli.
Sidonie Gabrielle Colette

PRZYS£OWIA
 Wszyscy wiêci gdy jasnoci¹ urocz¹, a Zaduszki nie p³acz¹, Marcin
(11 listopada) nam te¿ nie zawieje,
wówczas bracie, miej nadziejê, ¿e w
Ofiarowanie (21 listopada) masz piêkne zaranie, a na Niepokalan¹ (8 grudnia) rzeki nam nie stan¹, a do Wilii
na to  dotrwa babskie lato.
 W listopadzie go³o w sadzie.
 Deszcze listopadowe budz¹ wiatry
zimowe.
 Gdy w listopadzie liæ na szczytach
drzew trzyma, to w maju na nowe
licie spadnie jeszcze zima.
 Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.
 Na w. Teodora ci¹gaj krupy do cha³upy (9 listopada).
 Gdy listopad suchy, zima pe³na pluchy.
 Gdy licie przed Marcinem nie opadaj¹, to mron¹ zimê przepowiadaj¹.
(11 listopada).
 Na w. Marcina (11 listopada) lód,
na Trzy Króle wody w bród.
 Gdy w. Marcina (11 listopada) po
wodzie  Bo¿e Narodzenie po lodzie.
 Dzieñ w. Marcina (11 listopada) du¿o
gêsi zarzyna. (Tradycyjnie by³ to
termin bicia gêsi).
 Na Marcina (11 listopada) gê na
stole, któr¹ nade wszystko wolê. (Z
koloru koci ptaków prognozowano
przebieg zimy  bia³a oznacza³a mróz
i nieg).
 Wiatr od po³udnia na w. Marcina
(11 listopada)  Bêdzie lekka zima.
 wiêty Marcin pije wino, wodê pozostawia m³ynom.
 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.
J eli kret jeszcze póno w listopadzie ryje, na Nowy Rok komar wpadnie
po bryje.
 Od Salomei  zima w nadziei (17 listopada).

&
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Andrzej Malinowski
Warto zobaczyæ
SANKTUARIUM W STUDZIENICZNEJ
Studzieniczna to ma³a miejscowoæ
ko³o Augustowa le¿¹ca wród lasów nad
brzegami Jeziora Studzienicznego. Po³o¿ona jest na trzech wysepkach, po³¹czonych obecnie z l¹dem. Na jednej znajduje siê plebania i koció³ parafialny, na
drugiej Sanktuarium Matki Boskiej Studzieniczañskiej. Trzecia wyspa to teren
turystyczny.
Jest to miejsce wyj¹tkowe, a ponadto piêkne, ciche, pe³ne wdziêku i zakorzenione w wiadomoci mieszkañców
naszego regionu.
Tu¿ przy parkingu znajduje siê drewniany koció³ parafialny pod wezwaniem

piêknych starych drzew prowadzi w¹ska
grobla usypana w 1920 roku. Ronie tutaj
tak¿e d¹b szypu³kowy licz¹cy oko³o 500
lat (wysokoæ 20 m, obwód 5 m) i ustawiona jest drewniana droga krzy¿owa w
postaci s³upków z zadaszeniem, pod którymi za szyb¹ znajduj¹ siê obrazy.
To tutaj zamieszka³ pierwszy pustelnik (prawdopodobnie mnich z klasztoru
kamedu³ów w Wigrach) i ju¿ w XVIII
wieku mówiono o cudach dziej¹cych siê
na tej wyspie. Drugi z pustelników Wincenty Morawski, który zamieszka³ tu w
1770 r., z ofiar sk³adanych przez przybywaj¹cych tutaj pielgrzymów wybudowa³
pierwsz¹ drewnian¹ kaplicê. W 1782 r.
uda³ siê pieszo do Rzymu, by u papie¿a
Piusa VI wyprosiæ 4 odpusty dla tego
miejsca. Z Rzymu przyniós³ równie¿ dwa
obrazy w. Jana Nepomucena i w. Tekli, które do dzi znajduj¹ siê w kociele
parafialnym. S³awa Studzienicznej ubogaconej licznymi odpustami stawa³a siê
coraz wiêksza.
W 1872 r. na wyspie, na 64 dêbo-

Matki Bo¿ej Szkaplerznej, którego historia
siêga 1847 roku. Wystrój wnêtrza jest
dzie³em ludowych artystów. Koció³ ma
trzy o³tarze: g³ówny pod wezwaniem
wiêtej Rodziny i dwa boczne: w. Jana
Nepomucena i w. Tekli. Ca³oæ wykonana jest w drewnie ze zdobieniami z
poro¿a dzikich zwierz¹t, które s¹ na ka¿dej cianie; ¿yrandole wykonane s¹ z
rogów ³osia. Obok w otoczeniu kilkusetletnich jesionów, lip i dêbów stoi drewniana dzwonnica z I po³owy XIX wieku.
Od kocio³a do sanktuarium, poród
wych palach zbudowano omiok¹tn¹
murowan¹ kaplicê. Na jej cianach s¹ liczne
dziêkczynne wota. W rodku znajduje
siê cudowny obraz, osiemnastowieczna kopia obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej, przed któr¹ zdarza³y siê cudowne uzdrowienia.
Koronacja Cudownego Obrazu Matki Boskiej Studzieniczañskiej
koronami papieskimi odby³a siê 17
wrzenia 1995 r., a data ta nie by³a
przypadkowa. Tego dnia w 1939
r. dla wielu mieszkañców tej ziemi
rozpoczê³a siê swoista Golgota

Wschodu. Wielu zosta³o wywiezionych
na Syberiê i nigdy nie wróci³o. Po wojnie to tutaj NKWD straci³o wielu Polaków z AK.
W pobli¿u sanktuarium stoi zadaszona
studzienka z wod¹ uwa¿an¹ od wieków
za lecznicz¹. Od tej ma³ej studzienki wziê³a
nazwê miejscowoæ oraz jezioro.
Niedaleko kaplicy znajduje siê kamienna figurka w. Nepomucena, patrona tego
sanktuarium, a tak¿e patrona spowiedzi.
Natomiast na brzegu wyspy, tu¿ nad wod¹,
znajduje siê pomnik Jana Paw³a II, który
w 1999 r. przyby³ na tê wyspê jako pielgrzym. Papie¿ trzyma w prawej rêce laskê, a w lewej ró¿aniec, schodzi z pomostu na brzeg. Napis na tablicy pod pomnikiem: By³em tu wiele razy, lecz jako
papie¿ po raz pierwszy i chyba ostatni.
W dzieñ odpustu w Dniu Zes³ania
Ducha wiêtego niezwyk³e wra¿enie czyni
ró¿aniec na wodzie. Równie donios³a jest
uroczystoæ 15 sierpnia, gdy po wieczornym apelu w kaplicy do brzegu przybijaj¹ ³odzie, by wspólnie z ca³¹ flotyll¹ z
zapalonymi pochodniami g³ono piewaæ
modlitwê ró¿añcow¹.
____________

Sanktuarium zwiedzali, koció³ ogl¹dali, grobl¹ spacerowali i nad jeziorem przebywali: Anatol Lios, Walentyna Lios, W³adys³aw Lios, Eugeniusz Lios, Dariusz Jasiulewicz i ja; w niedzielne popo³udnie 13
kwietnia 2008 r.

'
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LA
Zwyciêstwa i du¿o miejsc
na podium oleckich biegaczy
w Ogólnopolskich Biegach
Niepodleg³oci

Tradycyjnie na pocz¹tku listopada
rozgrywane s¹ na terenie ca³ego kraju
ogólnopolskie biegi dla uczczenia Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oci przez
Polskê. Podopieczni trenera Romualda
Wojnowskiego po raz czternasty wystartowali w Ogólnopolskich Biegach
Ulicznych, które rozegrano w Soko³ach,
w bardzo silnej obsadzie zawodniczej z
udzia³em reprezentantów klubów lekkoatletycznych z województw: podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego
i warmiñsko-mazurskiego. Ogó³em w imprezie tej wziê³o udzia³ ponad 600 zawodników.
Doskonale zaprezentowali siê z naszej
ekipy Ola Olszewska i Piotr Witkowski.
Ola by³a bezkonkurencyjna w kategorii
gimnazjalistek, wygrywaj¹c z du¿¹ przewag¹ nad rywalkami bieg na dystansie
800 m (w ubieg³ym roku w kategorii szkó³
podstawowych zajê³a 2. miejsce). Podob-

Tenis sto³owy
KOMUNIKAT KOÑCOWY
Z DRU¯YNOWYCH MISTRZOSTW
POWIATU W TENISIE STO£OWYM
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
HALA ZSS w OLECKU 04.11.2008
Sêdzia g³ówny zawodów: Dariusz
Karniej.
Turniej zorganizowali: MOSiR Olecko i UKS przy ZSS w Olecku.
Do Mistrzostw przyst¹pili: SP3 Olecko,
SP1 Olecko i SP4 Olecko.
Wyniki dziewcz¹t
SP4 Olecko - SP1 Olecko
SP3 Olecko - SP1 Olecko
SP4 Olecko - SP3 Olecko

nym wyczynem popisa³ siê Piotr Witkowski,
który zwyciê¿y³ w kategorii szkó³ rednich na dystansie 1500 m. W jego przypadku by³ to znakomity pokaz umiejêtnoci taktycznych, udowodnienie, co daje
mylenie w trakcie rywalizacji sportowej
i pe³ne zrealizowanie taktycznych za³o¿eñ ustalonych przed biegiem z trenerem.
Swoich si³ w biegach g³ównych 
otwartych, spróbowali Ma³gorzata Szpunar
i Patryk Szczodruch. Maj¹c wielu lepszych od siebie rywali, potrafili powalczyæ, czego odzwierciedleniem by³y zajête przez nich lokaty na mecie. Ma³gorzata by³a druga w kategorii kobiet na
1500 m (potrafi³a powalczyæ mimo przeziêbienia), a Patryk ósmy na 3000 m, przegrywaj¹c z rywalami wy¿ej od niego
notowanymi w tabelach LA (na pocieszenie  by³ najlepszy z juniorów!).
O du¿ym pechu mo¿e powiedzieæ
Anna Szpunar (m³odsza siostra Ma³gorzaty). Prowadz¹c w biegu na 1200 m w
kategorii juniorek m³odszych, dos³ownie
na 10 m przed lini¹ mety odnowi³a siê
jej kontuzja stawu kolanowego. Nast¹pi³a blokada i zatrzymanie kontynuacji
biegu. Wykorzysta³a to rywalka z £om¿y i wyprzedzi³a nasz¹ za³aman¹ zawodniczkê. Kutykaj¹c zachowa³a jednak
Wyniki ch³opców
SP4 Olecko - SP1 Olecko
SP3 Olecko - SP1 Olecko
SP4 Olecko - SP3 Olecko

2. pozycjê, ale od publicznoci otrzyma³a wiêcej braw ni¿ zwyciê¿czyni.
Na koniec trochê o debiutantach. W
kategorii klas V-VI szkó³ podstawowych
udanie zadebiutowa³ w imprezie tej rangi Rados³aw Olszewski (brat Oli), zajmuj¹c miejsce na podium (3. lokata) w biegu na dystansie 800 m.
Wród dziewcz¹t szkó³ rednich (dystans 1500 m) debiutowa³a Karolina
Domañska. debiut udany, uwieñczony
trzecim miejscem po odwa¿nej walce na
trasie biegu i ambitnej koñcówce.
W wy¿szej kategorii wiekowej wystartowa³ Pawe³ Witkowski. Biegaj¹c z juniorami m³odszymi zaj¹³ miejsce tu¿ obok
podium. Nie by³ pocieszony z czwartej
lokaty chocia¿by dlatego, ¿e w roku
ubieg³ym wygra³ wród gimnazjalistów
 ale w roku bie¿¹cym przyby³o lepszych
rywali.
Z informacji uzyskanych od trenera
oleckich biegaczy dowiedzielimy siê, ¿e
by³ to ju¿ ostatni ich start w roku 2008
 bez w¹tpienia bardzo udany, Przygotowania do nowego sezonu LA 2009
rozpoczn¹ siê pod k¹tem przygotowañ
do startów halowych (styczeñ-luty) oraz
biegów prze³ajowych (marzec-kwiecieñ).
Gratulujemy i ¿yczymy powodzenia.

3:0
3:2
3:1

Klasyfikacja koñcowa
1. SP4 Olecko (opiekun Marzena winiarska)
4 pkt 6 - 1
2. SP3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada)
2 pkt 4 - 3
3. SP1 Olecko ( opiekun Krzysztof Zaniewski )
0 pkt 2 - 6
Zwyciêskie dru¿yny awansowa³y do
rozgrywek rejonowych

3:0
3:0
3:0

Klasyfikacja koñcowa
1.SP4 Olecko (opiekun Marzena winiarska)
4 pkt 6 - 0
2.SP3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada)
2 pkt 3 - 3
3.SP1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski)
0 pkt 0 - 6
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 ca³ych siedmiu
dniach przerwy. Akurat sprawdzi³em co.
Tygodnik jest wydawany co tydzieñ, czyli co siedem dni. Co w tym takiego dziwnego, ¿e trzeba by³o to sprawdzaæ? Dzi
jest bardzo ciê¿ko zaufaæ liczbom, czasowi
i w ogóle rzeczywistoci. Jedni mówi¹ tak,
a drudzy inaczej i nie wiadomo kogo s³uchaæ. S¹ tacy co wizjê medialn¹ jednej strony
przyjmuj¹ ze 100% pewnoci¹, ¿e tak jest
jak im mówi¹ i napisz¹. Brakuje takim ludziom po prostu wyobrani i umiejêtnoci
poszukiwania w³asnych odpowiedzi. Wol¹
zadowoliæ siê fastfoodowym przekazem
wiedzy jakie oferuj¹ okrelone media. No
có¿, jestemy narodem bardzo lubi¹cym
takie dania: gotowe, nijakie i ³adnie opakowane. Jednym z moich ulubionych programów publicystycznych jest od szeregu lat Bumerang. Nie ma tak okrelonej
klaki, publicznoci reaguj¹cej jak psy Paw³owa na okrelone s³owa i gesty. Do udzia³u
w programie s¹ zapraszani naprawdê niezale¿ni publicyci i dziennikarze, którzy nie
nale¿¹ do grupy gwiazd - showmenów,
ale doceniania i wrêcz wzorcowa jest ich
wiedza, umiejêtnoæ i rzetelnoæ os¹dów
i opisów. Wszelkiej maci showmani ¿yj¹cy z wykorzystywania prymitywnych cech
ludzi i ich s³aboci do kojarzenia siê z t³umem nie dorastaj¹ im do piêt. Otó¿ w programie Bumerang gocie zajmuj¹ siê ³apaniem za rêkê gaf, k³amstw, przekrêceñ,
nierzetelnoci dziennikarskiej i publicystycznej. Nie id¹ na prymitywne opowiadania
o fobiach i u³omnociach Prezydenta, co
jest typowe dla uwidocznienia przedstawicieli histerii t³umu. St¹d na przyk³ad roz³o¿ono na czynniki pierwsze na przyk³ad
niechêæ Prezydenta do wprowadzenia w
Polsce waluty europejskiej. Na jaw wychodzi

marne i bardzo stronnicze dziennikarstwo
przypisuj¹ce innym w³asne fobie i problemy. Okaza³o siê, ¿e niechêæ Prezydenta do euro to tylko wymys³ sfrustrowanych umys³ów, które bardzo by chcia³y
aby tak by³o. Sceptycyzm wcale nie oznacza
sprzeciwu, a zwyczajn¹ niepewnoæ wobec tego co i tak nast¹pi, ale musi byæ
poparte bardzo dobr¹ kampani¹ informacyjn¹. Szukanie przez rz¹d, rozpaczliwie i
¿a³onie, sposobu na zatarcie pogarszaj¹cej siê opinii, ¿e po prostu nic nie robi
w obawie o zmniejszenie siê poparcia
spo³ecznego jest mieszne. Wprowadzenie euro w Polsce w 2012 roku nie bêdzie
na pewno efektem pracy rz¹du! To jest
proces ekonomiczny, a nie polityczny.
W³anie ekonomia i ca³a otoczka z tym
zwi¹zana wokó³ euro jest skwapliwie pomijana w dyskusjach, a na pierwszy plan
strona rz¹dowa stara siê wysun¹æ konflikt z opozycj¹. Jak powiedzia³ jeden z
publicystów zajmuj¹cych siê sprawami euro:
stawianie w ten sposób sprawy to kompletna bzdura. Mo¿na nie wierzyæ temu
dziennikarzowi gdyby nie popieraj¹ce go
stwierdzenie z Fundacji im. Adama Smitha, która prosto w oczy i bez ogródek
powiedzia³a, ¿e to zwyk³e mydlenie oczu
nic nie znacz¹c¹ spraw¹ wprowadzenia
nowej waluty, podczas gdy tak naprawdê nic siê nie robi w kierunku by stworzyæ podstawy jej bytu. Równie dobrze
Premier i jego ekipa mog³aby opowiadaæ
o wprowadzeniu Grosza Praskiego. Jakby nie patrzeæ, to pierwsza prawdziwie europejska waluta, która znakomicie funkcjonowa³a prawie trzy wieki. Kto rzuca
na ¿er pomys³, ¿e dla wielu Polaków z³oty
to element narodowej suwerennoci. Dobre! Ten przedmiot dumy narodowej zawsze przegrywa³ z walut¹, jak¹ by³y dolary. Granie patriotyzmem w stosunku do

waluty jest mieszne. To wszystko zosta³o niele wymiane w programie Bumerang. Jako dziwnie siê sk³ada, ¿e wiêkszoæ ludzi lubi dziennikarstwo, które im
mówi co powinni lubiæ, jakie mieæ sympatie polityczne, jak i co rozumieæ. Szczególnie pada to na podatny grunt, jak wokó³
tego nadbuduje siê otoczkê, ¿e jest to przeznaczone dla inteligencji. S³uchacie, ogl¹dacie czy czytacie co, co jest przeznaczone dla inteligencji  TO JESTECIE INTELIGENTNI, M¥DRZY I PIÊKNI! A ci
co z wami siê nie zgadzaj¹ to jakie oszo³omy, czy zahipnotyzowani eterem okrelonych mediów. Czy spotkalicie siê Pañstwo kiedy z czym takim, ¿e jak nie zgadzacie siê z OBECN¥ lini¹ polityki rz¹dz¹cej partii i rz¹du to od razu zostajecie umieszczeni w okrelonym rodowisku medialnym? Regulaminowo jest to najczêciej Radio
M czy Nasz Dz. Po tym mo¿na od razu
rozpoznaæ inteligenta, któremu w czasie
ostatnich wyborów wmówiono, ¿e jak jest
za okrelon¹ parti¹ to jest bardzo m¹dry i
inteligentny. Taki kto dalej siê za takiego
uwa¿a powtarzaj¹c pierdolety, które lansuje siê jako prawdziwe fakty (co ju¿ z
góry jest zaprzeczeniem), które przy dok³adniejszym przyjrzeniu siê okazuj¹ siê szyt¹
grubymi niæmi bzdur¹ czy propagandówk¹
przypominaj¹c¹ swoim charakterem dowcip w stylu Radia Erewañ. Na szczêcie
dla mnie i dla Pañstwa lubimy i szanujemy
siê jako myl¹cy ludzie. Na pewno Pañstwo, tak jak ja, lubicie dociekaæ i poszukiwaæ prawdy. Polecam dla Pañstwa program Bumerang - na pewno nie rozczarujecie siê nim, a jak ju¿ go ogl¹dacie, to
wiecie doskonale, ¿e czasem propaganda,
jaka nas otacza w mediach, wcale nie jest
taka trudna do rozgryzienia.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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