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Nieuczciwa
konkurencja

Od pewnego czasu jako redaktor
naczelny Tygodnika Oleckiego obserwujê dziwn¹ grê o wp³ywy wród czytelników prowadzon¹ przez G³os Olecka. Otó¿ zamiast walczyæ poziomem,
sposobem integracji spo³ecznoci miasta i powiatu, wspomniane wy¿ej pismo
walczy z TO przy pomocy chwytów,
które w nomenklaturze walk bokserskich
nazywane s¹ ciosami poni¿ej pasa.
C.d. na s. 12.

Zarz¹d województwa warmiñsko-mazurskiego nie zawiesi³ po³¹czeñ kolejowych z Olecka.

10 czerwca do Urzêdu Miejskiego wp³ynê³a informacja, ¿e projekt przebudowy rynku na placu Wolnoci dostanie dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Rynek bêdzie piêkny i ca³kiem nowy
Projekt zostanie dofinansowany z programu Litwa-Polska. Po tytu³em Rozwój
turystyki transgranicznej  dziedzictwo
dla przysz³ych pokoleñ zosta³ z³o¿ony

razem z litewskim rejonem Alytus. Na
konkurs wp³ynê³o 37 wniosków. Zaakceptowanych zosta³o 15.
Dalej czytaj na s. 4.

Sprz¹tanie jeziora
Grupa pracowników firmy DB Schenker z Warszawy oraz cz³onkowie Klubu
P³etwonurków Amfiprion z Olecka dzia³aj¹cego w ramach LOK (www.amfiprion.
olecko.eu) 19 czerwca br. (sobota) w³¹czy siê w akcjê sprz¹tania jeziora. Od
godziny 9.00 do 15.00 kilkadziesi¹t osób

 doros³ych i dzieci  posprz¹ta mieci
z brzegu oleckiego akwenu. Nurkowie poza
æwiczeniem pomog¹ w wy³awianiu skarbów  znowu góra mieci zalegaj¹ca
dno jeziora zniknie na lokalnym wysypisku.
Dokoñczenie na s. 3.

Szczegó³y na s. 2. (Petycja-uchwa³a).

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem
(V26209)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 0-501-611-961

SUPER TAXI
(087) 520 20 00
(087) 520 18 18

ZPHU IMPULS

Rys. Waldemar Rukæ
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

SUPER PROMOCJA
Kup elektronarzêdzie marki Vulcan lub Tryton
 drugie otrzymasz za 1z³

 10%

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

ROWERY

Zapraszamy

Tel. (87) 520 44 46

(V26405)

Sezonowa Promocja:

(V29803)

(K7308)

szybko, tanio, bezpiecznie

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 8 kwietnia o 23.40 zastêp OSP G¹ski gasi³
po¿ar suchej trawy w lepiu.
 9 kwietnia o 12.24 zastêp OSP Kowale
Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy w Mciszewie.
 9 kwietnia o 20.03 zastêp JRG PSP gasi³
przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 10 kwietnia o 19.30 19 zastêpów starzy
po¿arnych gasi³ po¿ar gasi³o po¿ar trocin przy ul. Go³dapskiej.
 11 kwietnia o 17.48 zastêp OSP Kowale
Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy w Mciszewie.
 11 kwietnia o 19.29 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy przy osiedlu Siejnik.
 12 kwietnia o 12.58 zastêp JRG PSP otwiera³
zatrzaniête drzwi mieszkania na osiedlu
Lesk.
 12 kwietnia o 13.29 zastêp OSP Kowale
Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy w Mciszewie.
 12 kwietnia o 14.44 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Wiejskiej.
 12 kwietnia o 15.31 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy w Gordejkach Ma³ych.
 12 kwietnia o 17.55 zastêp OSP Borawskie gasi³ po¿ar suchej trawy w Borawskich.
 12 kwietnia o 19.55 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy w okolicach siedla
Siejnik.
 12 kwietnia o 20.20 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy w okolicach Gordejek.
 13 maja o 15.15 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar posuszu traw przy ul. Zamostowej.
 13 maja o 17.00 zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ po¿ar posuszu traw w Sto¿nem.
13 maja o 19.35 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar
posuszu traw przy szosie wiêtajno.
 13 maja o 20.16 zastêp JRG PSP usuwa³ w
Zatykach skutki kolizji drogowej.
 14 maja o 1.45 zastêp JRG PSP odblokowywa³ na probê policji zatrzaniête drzwi
mieszkania w Kijewie.
 14 maja o 13.51 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar posuszu traw przy osiedlu Siejnik.
 14 maja o 14.10 zastêp JRG PSP zabezpiecza³ l¹dowisko przy szpitalu przy l¹dowaniu mig³owca ratowniczego.
 14 maja o 15.00 zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ po¿ar posuszu traw w Drozdowie.
 14 maja o 15.16 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar posuszu traw przy ul. Zamostowej.
 14 maja o 20.12 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar posuszu traw w Sedrankach.
 14 maja o 21.56 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar posuszu traw przy osiedlu Siejnik.
 15 maja o 6.25 dwa zastêpy JRG PSP oraz
jeden OSP Wieliczki usuwa³y w Gutach
skutki kolizji drogowej.
 15 maja o 16.14 zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ po¿ar posuszu traw w Drozdowie.
 15 maja o 16.24 zastêp OSP wiêtajno
gasi³ po¿ar posuszu traw w Pietraszach.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
 15 maja o 16.52 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar posuszu traw przy ulicy Tartacznej.
 15 maja o 20.52 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar posuszu traw przy osiedlu Siejnik.
 15 maja o 21.11 zastêpy JRG PSP oraz
OSP wiêtajno gasi³y po¿ar posuszu traw
w Krzywym.
 16 maja o 9.26 dwa zastêpy JRG PSP wydobywa³y przewrócony jacht w okolicach
ul. Sembrzyckiego.
 16 maja o 16.00 zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ po¿ar posuszu traw w Kowalach Oleckich.
 16 maja o 17.55 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar posuszu traw przy alei Zwyciêstwa.
 16 maja o 20.07 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar posuszu traw przy osiedlu Siejnik.
 16 maja o 23.03 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar posuszu traw w okolicach Mo¿nych.
 17 maja o 8.41 zastêp JRG PSP gasi³ przy
ul. Kolejowej po¿ar mieci w mietniku
kontenerowym.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V30003)
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Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
www.kopalniakruszywamorena.pl
oferuje

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

MARKET
BUDOWLANY

KRAM
Wojska Polskiego 18

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

PROMOCJA!
KLEJE DO
DOCIEPLEÑ FIRMY

MAPEI

do styropianu  16,50 z³
do siatki
 21,00 z³
(V32001)

Petycja-uchwa³a

... Rady Miejskiej podjêta na ostatniej Sesji RM zadzia³a³a. Zarz¹d województwa warmiñsko-mazurskiego nie zawiesi³ po³¹czeñ kolejowych z Olecka.
Poinformowa³o o tym TO 12 czerwca
Burmistrz Wac³aw Olszewski. Za Oleckiem wstawi³ siê równie¿ E³k. Dal nich
jest to równie¿ strata kilkunastu miejsc
pracy w PKP. Decyzja obowi¹zuje do
koñca tego roku. Je¿eli nie zwiêkszy siê
liczba pasa¿erów, to PKP mo¿e znowu
podj¹æ decyzje o likwidacji po³¹czeñ.
Apeluje wiêc do mieszkañców, którzy doje¿d¿aj¹ do pracy w E³ku, aby
korzystali z naszej linii PKP  zaapelowa³ Burmistrz. Bogus³aw M. Borawski

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

DY¯URY APTEK

* 17.06.2009r., ul. Zielona 37
* 18.06.2009r., ul. Kolejowa 15
* 19.06.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 20.06.2009r., pl. Wolnoci 25
* 21.06.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 22.06.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 23.06.2009r., ul. Zielona 37

NASZ 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:

 Wies³aw Chajêcki
 Teresa Gorlo
 Anna £ojewska
 Jerzy Makal
 Jan Nietupski
 Jakub Zawadzki
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11

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

!
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Sprz¹tanie jeziora
Dokoñczenie ze s. 1.

Cz³onkowie Klubu P³etwonurków Amfiprion od kilku lat
udzielaj¹ siê spo³ecznie i sprz¹taj¹ brzeg i dno jeziora. Co
roku kilkaset kilogramów mieci wiezione jest na lokalne wysypisko. Grupa z Warszawy poprzez udzia³ w akcji doskonale
wpisuje siê w proces budowy wizerunku DB Schenker jako
firmy eko-odpowiedzialnej.
DB Schenker jest jednym z wiod¹cych dostawców zintegrowanych us³ug logistycznych na wiecie i w Polsce.
Grupa DB Schenker posiada ponad 2000 oddzia³ów w 130
krajach na ca³ym wiecie. W oparciu o transport l¹dowy, lotniczy i oceaniczny oraz magazynowanie DB Schenker oferuje
kompleksowe rozwi¹zania logistyczne oraz zarz¹dzanie globalnym ³añcuchem dostaw. DB Schenker w Polsce od wielu
lat konsekwentnie prowadzi politykê zrównowa¿onego rozwoju. Jednym z jej najwa¿niejszych za³o¿eñ jest szacunek wobec
rodowiska naturalnego i ci¹g³e doskonalenie procesów i technologii uwzglêdniaj¹cych potrzeby ekologiczne
Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM
www.olecko.pl

Pose³ w obronie po³¹czeñ
kolejowych Olecko-E³k-Olecko

Pose³ PiS Jerzy A. Gosiewski zainteresowa³ siê planowanym przez PKP od 12 lipca zawieszeniem po³¹czeñ kolejowych E³k-Olecko-E³k.
W jego biurze (Biuro Poselskie w Olecku, ul. Wojska Polskego 12) we wtorki i pi¹tki w godz. 9-14 mo¿na sk³adaæ
podpisy pod pismem w sprawie utrzymania tych po³¹czeñ, a
nawet za ich zwiêkszeniem. Pracownik agencyjnej kasy PKP
w Olecku Emil Myszkowski do tej pory zebra³ ju¿ ponad 200
podpisów w tej sprawie.
Pose³ Gosiewski ponadto skierowa³ pismo do Zarz¹du Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, Dyrekcji Regionalnej PKP
w Olsztynie. Bêdzie tak¿e sk³ada³ interpelacjê w Sejmie RP
na najbli¿szym posiedzeniu w dniach 18-19 czerwca br.
Dariusz Josiewicz
(V28304)

19-400 Olecko, Kopernika 10, tel. 0-665-095-424

MEBLE

STYLOWE

HOLENDERSKIE

KIERMASZ MARKOWEJ PORCELANY
(komplety obiadowe szecioosobowe ju¿ od 85 z³)

RENOWACJA MEBLI

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Powiat olecki w dokumentach 1945  1946, wystawa w
siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac Zamkowy
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Rysunki satyryczne Marka Pacyñskiego, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
15 czerwca (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
17 czerwca (roda)
17:00  popis gitarowy wychowanków Waldemara Milewskiego,
sala kina Mazur
18 czerwca (czwartek)
16.00  Scena Przedszkolaka  VIII Miejsko-Gminny Przegl¹d
Twórczoci Dzieciêcej, sala kina Mazur
19 czerwca (pi¹tek)
16.00  Scena Przedszkolaka  VIII Miejsko-Gminny Przegl¹d
Twórczoci Dzieciêcej, sala kina Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
20 czerwca (sobota)
16.00  wieczór premier grup teatralnych, sala Teatru AGT
22 czerwca (poniedzia³ek)
- wydanie Tygodnika Oleckiego
26 czerwca (pi¹tek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)

Program wyrównywania
ró¿nic miêdzy regionami II
Uprzejmie informujê, ¿e w roku 2009 bêdzie realizowany
Program wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami II. Celem
strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepe³nosprawnych, zamieszkuj¹cych regiony s³abo rozwiniête
gospodarczo i spo³ecznie w dostêpie do rehabilitacji zawodowej oraz spo³ecznej. Przewiduje siê, i¿ w wyniku realizacji
programu na terenie regionów nast¹pi: poprawa wyposa¿enia obiektów s³u¿¹cych rehabilitacji osób niepe³nosprawnych
w sprzêt rehabilitacyjny, zwiêkszenie dostêpnoci dla osób
niepe³nosprawnych do placówek edukacyjnych i zak³adów
opieki zdrowotnej, rozwój infrastruktury s³u¿¹cej edukacji osób
niepe³nosprawnych, zmniejszenie barier transportowych na
które napotykaj¹ osoby niepe³nosprawne.
Szczegó³owe informacje o programie dostêpne s¹ na stronie www.pfron.org.pl
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,69 z³
Pb95 ........................ 3,88 z³
PB98 ........................ 3,99 z³
LPG .......................... 1,61 z³
Olej opa³owy........... 2,22 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V27904)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V28004)

"
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Trzeba rozpocz¹æ pracê u podstaw
Serdecznie dziêkujê wszystkim za udzia³
w wyborach, a w szczególnoci tym, którzy oddali swój g³os na moj¹ skromn¹
osobê.
Jestemy spo³eczeñstwem tradycyjnym, okrelanym przez socjologów spo³eczeñstwem losu. Od dwóch dziesiêcioleci
dokonuje siê na naszych oczach ogromna
przemiana kulturowa  stajemy siê spo³eczeñstwem pluralistycznym, czyli spo³eczeñstwem wyboru. Fundamentalna
zasada demokracji  ka¿dy z nas ma prawo
wyboru. Chodzi o to, ¿eby jak najwiêcej
z nas korzysta³o z tego prawa, mówi siê
potocznie vox populi, vox Dei  g³os
ludu, to g³os Boga. Im wiêcej ludzi zag³osuje za danym rozwi¹zaniem, ustaw¹,
osob¹  tym prawdopodobieñstwo pomy³ki jest mniejsze.
Z pedagogicznego punktu widzenia
w czasach tej ogromnej przemiany 

powinnimy, a nawet musimy tworzyæ
kulturê pozytywnych wzorów. Czyli jak
po³¹czyæ wychowanie w wolnoci dla
przysz³oci z zasad¹ koniecznoci  tak
trzeba.
Rodzice, opiekunowie, a przede
wszystkim nauczyciele i wychowawcy
niech nie bêd¹ obojêtni w sprawach
dotycz¹cych pañstwa  niech siê anga¿uj¹ i bêd¹ aktywni. Wybory to wiêto
demokracji  a tak ma³o z nas wiêtowa³o 7 czerwca 2009 roku.
W Polsce z ponad 30 mln uprawnionych, zag³osowa³o 7 mln obywateli. Dla
nauczyciela wszystko kojarzy siê ze szko³¹,
wiêc pozwolê sobie pos³u¿yæ siê metafor¹. Przyjmuj¹c, ¿e uprawnieni do g³osowania, to konkretna klasa w szkole,
sk³adaj¹ca siê z 30 uczniów, z których
tylko siedem osób chce wspó³pracowaæ,
s¹ aktywni i zaanga¿owani. Ale a¿ 23

uczniów nie ma motywacji do czynnego
udzia³u. Jak siê czuje nauczyciel pracuj¹cy w klasie z trzydziestoma uczniami,
gdzie trzech, dwóch lub tylko jeden go
akceptuje?
W poprzednim artykule pisa³em o
ró¿nych postawach spo³ecznych. Wród
nich by³a postawa spo³ecznego zaanga¿owania, która polega na czynnym,
intencjonalnym i rzeczywistym udziale
jednostki w ¿yciu publicznym, w zbiorowych dzia³aniach oraz w trosce o dobro spo³eczne. Pilnym i bardzo wa¿nym
zadaniem jest sprawienie aby tych 23
uczniów chcia³o braæ czynny udzia³. Trzeba
zastanowiæ siê, gdzie le¿y przyczyna,
dlaczego tak jest? Warto szukaæ odpowiedzi na te pytania. Jest to potê¿na praca
dla nas wszystkich. Trzeba rozpocz¹æ
pracê u podstaw, pracê organiczn¹ z ludmi
niezaanga¿owanymi w ¿ycie swojego
rodowiska, szko³y, pañstwa.
Dr Józef Krajewski, prof. WM

Rynek bêdzie piêkny i ca³kiem nowy
Z³o¿ony przez Olecko i Alytus wniosek nale¿y do tzw.,
wniosków twardo-miekkich, czyli takich, w wyniku realizacji których powstaj¹ dobra materialne i duchowe. W wypadku Olecka bêdzie to przebudowa Rynku na placu Wolnoci
oraz organizacja jarmarku ludowego poprzedzaj¹cego Przystank Olecko.
Przebudowa placu bêdzie polega³a na wymianie jego nawierzchni, któr¹ wy³o¿y siê mozaik¹ z p³yt i kostek granitowych, zbudowaniu podium-sceny letniej, zbudowaniu fontanny,
przebudowie szaletu miejskiego, przebudowê schodów oraz
podjazdów dla osób niepe³nosprawnych oraz przebudowê
chodników wokó³ Rynku.
Przebudowa placu bêdzie kosztowa³a 840.450 euro. Ostateczn¹ kwotê ustali przetarg. Przebudowa Rynku nast¹pi od
stycznia 2010 roku i zakoñczona pod koniec czerwca tego
roku. Autorem projektu przebudowy jest Jan Makowski.
Druga czêci¹ projektu jest organizacja jarmarku ludowego. Ta czêæ ma wartoæ 54.118 euro. Podczas jarmarku m.in.
bêd¹ serwowane polskie i litewskie dania regionalne, bêdzie
wspólna litewsko-polska wystawa myliwska, wystawy dotycz¹ce folkloru obu krajów. Nie zabraknie równie¿ wystêpów
zespo³ów ludowych. Jarmark odbêdzie siê na przebudowanym Rynku w po³owie lub pod koniec lipca. Odbêdzie siê
przed Przystankiem Olecko podczas obchodów 450. rocznicy
lokacji miasta. Prawdopodobnie bêdzie to 23  25 lipca.

(V30703)

Dokoñczenie ze s. 1.

Gmina na to zadanie otrzyma 1 milion 288 tysiêcy 271,9
euro. Wk³ad w³asny to 134.185,20 euro.
Oznacza to dla nas, ¿e centrum miasta bêdzie skoñczone,
¿e bêdziemy mieli piêkny plac  powiedzia³ Burmistrz Wac³aw Olszewski  Bêdzie to jeden z naj³adniejszych placów
miejskich. Ca³oæ zostanie wy³o¿ona niezwykle trwa³ym granitem. Ca³oæ zostanie uzbrojona. Bêdzie kilka stanowisk do
których bêdzie mo¿na siê pod³¹czyæ z pr¹dem i wod¹. Bêdzie
równie¿ kanalizacja. Jednoczenie na Rynku bêdzie mo¿na
postawiæ cztery kawiarenki.
Mam nadziejê, ¿e przetarg na wykonanie takiego placu
wygra która z naszych firm. Wtedy pieni¹dze te zostan¹ w
Olecku. A przecie¿ jest to du¿a kwota? Ca³y projekt to 4 miliony z³otych. O tyle bêdzie bogatsze miasto i o tyle mieszkañcy siê wzbogac¹. To wielka rzecz! 
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Fundacja Rozwoju
Ziemi Oleckiej

... otrzyma³a dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013. Pieni¹dze pochodz¹ z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej i s¹
przeznaczone na projekt, który z³o¿ony zosta³ pod tytu³em
wiat organizacji pozarz¹dowych w EGO. Kwota dotacji to
oko³o 62 tysiêcy z³otych.
Za pieni¹dze z projektu bêdzie zorganizowany cykl szkoleñ dla organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatów : e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego.
60 uczestników szkoleñ bêdzie kszta³ci³o siê w pozyskiwaniu rodków na sw¹ dzia³alnoæ, w prowadzeniu dialogu
spo³ecznego, komunikacji. Szkolenie dotyczyæ bêdzie równie¿
systemu i jakoci informacji dotycz¹cej dzia³alnoci tych organizacji oraz wspó³pracy z samorz¹dami lokalnymi.
Przy pomocy pozyskanych rodków zostanie przeprowadzona impreza pod nazw¹ Targi Organizacji Pozarz¹dowych
Obszaru EGO, która stanie siê imprez¹ cykliczn¹.
opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

#
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Olecka Rada M³odzie¿owa

(V31901)

Zgodnie ze statutem w sk³ad Oleckiej Rady M³odzie¿owej
wchodzi przedstawiciel Rady Miejskiej w Olecku. Na obecn¹
kadencjê opiekunem m³odzie¿y z ramienia Rady bêdzie radna
Gra¿yna Obuchowska.
Gratulujemy i ¿yczymy owocnej pracy na rzecz swojego
rodowiska.
Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM, www.olecko.pl

Wybory do Parlamentu
Europejskiego w Gminie Olecko
- 7 czerwca 2009r.

7 czerwca 2009 r. Polacy wybierali swoich przedstawicieli
do Parlamentu Europejskiego. Mieszkañcy Gminy Olecko mogli g³osowaæ w czternastu obwodach. Uprawnionych do g³osowania na terenie naszej gminy by³o 17 257 osób. Kartê do
urny wrzuci³o 3465 olecczan, z czego 3408 obywateli odda³o
wa¿ne g³osy. Mo¿na by³o wybraæ jednego kandydata sporód stu dziesiêciu umieszczonych na jedenastu listach komitetów wyborczych.
W Olecku najwiêcej g³osów, bo 825 otrzyma³ Krzysztof
Lisek. Na kandydata z Olecka, Józefa Krajewskiego, zag³osowa³o 597 osób.
Jeli chodzi o wyniki g³osowania w podziale na komitety
wyborcze, najwiêcej g³osów oddano na Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP  1187. Na kandydatów Komitetu
Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoæ zag³osowa³o 839 osób.
Nieco mniej, bo 735 g³osów, otrzymali kandydaci z Komitetu
Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe.
Jeli chodzi o frekwencjê to na terenie gminy Olecko wynios³a 20,08 % . Najwiêcej osób g³osowa³o w miecie. W
siedzibie obwodu nr 1, czyli w Zespole Szkó³ Licealnych i
Zawodowych w Olecku przy ulicy Go³dapskiej 29, by³o najt³oczniej  tam frekwencja wynios³a 27,31%. Najmniej wyborców, tj. pacjentów przebywaj¹cych w szpitalu w dniu wyborów, odwiedzi³o lokal wyborczy nr 14 zlokalizowany w pomieszczeniu Pracowni Rehabilitacji na V piêtrze Centrum Medycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Olecku Olmedica w
Olecku sp.zo.o. Frekwencja w tym obwodzie wynios³a 7,27%.
Z naszego okrêgu do Parlamentu Europejskiego weszli:
Krzysztof Lisek i Jacek Olgierd Kurski.
Wiêcej na temat wyborów: www.pkw.gov.pl
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V28104)

I sesja Oleckiej Rady M³odzie¿owej wybranej na kadencjê
2009-2011 odby³a siê 8 czerwca 2009 r. W sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Olecku przedstawiciele m³odych ludzi z
Olecka, g³osuj¹c w sposób tajny, wybrali sporód siebie prezydium, które jest organem wykonawczym Rady.
W toku obrad i g³osowania na przewodnicz¹c¹ Oleckiej
Rady M³odzie¿owej wybrano Karolinê Sznurkowsk¹. Wiceprzewodnicz¹cymi zostali: Damian Wilke i Agnieszka Wróblewska. Przez dwa lata funkcjê sekretarza pe³niæ bêdzie Joanna Suchocka.

$
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Czytamy dzieciom

10 czerwca 2009 roku Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku zaprosi³a trzecioklasistów ze Szko³y Podstawowej nr 1 i Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku na g³one
czytanie. W m³odym wieku g³one czytanie ma ogromne znaczenia dla rozwoju. Wed³ug specjalistów jest to doskona³a
stymulacja mózgu.

Naszym celem by³o aby dzieci polubi³y wspólne czytanie,
nauczy³y siê s³uchaæ ze zrozumieniem, kszta³towa³y cierpliwoæ i koncentracjê uwagi. Pragniemy wykszta³ciæ w dzieciach nawyk czytania na ca³e ¿ycie, bo czytanie daje kontakt
Gminny Orodek Kultury w wiêtajnie zaprasza

WIÊTAJNIADA 2009
20.06.2009r. w godz. 17.00 - 2.00 (stadion gminny)

PROGRAM
15.00  17.00  Barwny Korowód przechodzi ulicami wiêtajna (Grupa Szczudlarzy z Suwa³k, Stowarzyszenie E³ckie Centrum
Aktywnoci M³odych)
17.00  Uroczyste rozpoczêcie i powitanie
Od 17.10  Warsztaty Wielokulturowego Studia Sztuki pod
kierunkiem artysty z Nigerii, Chidi Iber, Jerry i Edyta Ezeama.
17.20  Wystêp m³odzie¿y z Gimnazjum w wiêtajnie - finalistki konkursu Gratka dla nastolatka
17.40  Wystêp zespo³u Pokolenie ze Szko³y Podstawowej
w wiêtajnie
17.55  Og³oszenie wyników konkursu Wieniec na ró¿ne okazje
i wrêczenie nagród
18.20  Tañcz¹, graj¹, piewaj¹  Zespó³ Ludowego Tañca z
Rybnika
20.00-20.20  The POKAZ  Grupa Salsy z E³ku i Grupa
C-Walk z E³ku
20.25  zabawa ludowa  prowadzi DJ Wodzirej, prezenter
£ukasz Laszkowski
22.00  Tradycja Nocy wiêtojañskiej - inscenizacja witezianki  m³odzie¿ z Gimnazjum w wiêtajnie
- puszczanie wianków na wodê
- The POKAZ cd.  Grupa Tancerzy Ognia z Suwa³k
23.00  Zabawa ludowa cd.
24.00  Folkowy show w najlepszym wydaniu, graj¹ tak, ¿e
nie usi¹dziesz - folkowa grupa REDLIN
W czasie trwania imprezy sprzeda¿: rêkodzie³a, regionalnych tradycyjnych potraw (kartacze, baby i placki ziemniaczane, bigos, pieczone boczuszki, ciasta wiejskie i inne smako³yki) oraz aukcja nagrodzonych wianków i stoiska promocyjne firm.

z bogactwem dowiadczeñ niemo¿liwych do zdobycia samemu.
Po wys³uchaniu fragmentów powieci Sempe Goscinnyego
Przygody Miko³ajka i opowiadañ Grzegorza Kasdepke redaktor naczelna G³osu Olecka pani Iwona WiszniewskaRopel rozmawia³a z dzieæmi na temat tego o czym w³anie
us³yszeli. Dzieci bardzo chêtnie odpowiada³y na wszystkie
pytania. Pani Iwona opowiedzia³a tak¿e mi³ym s³uchaczom o
swojej pracy, o tym jak powstaje gazeta, z jakich czêci siê
sk³ada.
Na koniec uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do udzia³u
w konkursie Moja pierwsza ksi¹¿ka.
KJ

Konferencja  Profilaktyka
raka szyjki macicy
16 czerwca 2009 r., godz. 9.00-11.00

Miejsce konferencji:
 Mazurskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku, ul. Go³dapska 27, 19-400 Olecko.
 Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Olecku i Zespó³ Szkó³
Licealnych i Zawodowych w Olecku.
Plan konferencji:
 Rejestracja uczestników;
 Powitanie uczestników  Starosta Olecki;
 Profilaktyka raka szyjki macicy  prezentacja Ogólnopolskiej
Organizacji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy Kwiat
Kobiecoci Ida Karpiñska, Ewa Siekacz, Anna Bia³obrzeska;
 Prezentacja planowanego do realizacji powiatowego programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2009-2015  Halina Kasicka;
 Dyskusja;
 Zakoñczenie.
Wiêcej na ten temat: www.kwiatkobiecosci.pl
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. WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN
DZIEÑ ROBOCZY. NOWOÆ: PUNKT INFORMACJI KRS

- WYPISY AKTUALNE I PE£NE.

(K26701)
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

%
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Listy do redakcji
Znów odwiedzi³em Olecko...

Dobrym powodem by³a premiera grupy teatralnej 6 i pó³,
dzia³aj¹cej w domu kultury. Re¿yser Lech Dudanowicz wraz z
omioma kobietami wyczarowali na scenie lekki, udany i sympatyczny spektakl przy pe³nej widowni! Dawno nie widzia³em
takiego t³umu teatromanów w obszernej sali Teatru AGT. Tych,
którzy premiery nie mogli zobaczyæ informujê, ¿e wkrótce bêdzie ponowna okazja...
Teatralna premiera mia³a miejsce w pi¹tek wieczorem. Jak
zwykle nocowa³em w zaprzyjanionym domu na ul. Sembrzyckiego. Pomyli ktos: jakie to piêkne i ciche miejsce! W ogóle
 ca³e Olecko jest takie!...
Jednak nie jest to do koñca prawda, o czym póniej. Pomost na wprost restauracji i hotelu Na Skarpie nadal nie
zosta³ naprawiony. Z turystycznej ulotki wydanej przez Urz¹d
Miasta: ...malownicze miasto (...) zaprasza do odpoczynku z
dala od zgie³ku metropolii. Tu czas p³ynie wolniej, a dominuj¹ca zieleñ, b³êkit wód i piew ptaków sprzyjaj¹ relaksowi...
Zdawa³oby siê - sam cud i miód! A jaka jest rzeczywistoæ?
Du¿y obszar miasta w okolicy kawiarni Zamkowa wraz z
pensjonatami, prywatnymi kwaterami i sta³ymi mieszkañcami
domów, bloków - d³ugo nie zanie podczas weekendów. W
ka¿dy pi¹tek i sobotê do 3.30 dyskoteka w Zamkowej. Przy
na ocie¿ otwartym tarasie, na maksymalnie podkrêconym
potencjometrze g³onoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem basu!
Nawet, kiedy o tej ju¿ porze jest jedynie obs³uga. (Bo nawet
o tej porze kto jeszcze do nas zajdzie i zostawi jak¹ kasê)...
A kiedy ok. godz. 4-tej, w upaln¹ noc turysta (ten, którego
od zgie³ku metropolii) wreszcie mo¿e otworzyæ okno (mo¿e
teraz uda siê zasn¹æ, wystraszone ptaki powoli zaczynaj¹ piewaæ).
Ledwo odp³yn¹³ w piêkne objêcia Morfeusza, kiedy czar pryska: Bij¹ poranne, kocielne dzwony. Mo¿e z nadziej¹, ¿e ci
wszyscy tañcz¹cy do póna na dyskotekach - przyjd¹ skruszeni na pierwsz¹ mszê. A nawet przyst¹pi¹ do spowiedzi, by
wyznaæ wczorajsze grzechy...
Jak¿e bardziej dzi ceniê wiêtej pamiêci ksiêdza Tadeusza
Tichnera i Jego m¹dre i na ten temat komentarze!
Wbrew pozorom nie postrzegam Olecka tylko w minoro-

NABÓR 2009/2010

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego
Towarzystwa Owiatowego w Olecku
og³asza nabór na rok szkolny 2009/2010
do nastêpuj¹cych typów szkó³:

(L4602)

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO
 DO KLASY O
 DO KLASY I
Spo³eczne Gimnazjum STO
 DO KLASY I
Klasy poszczególnych oddzia³ów mog¹ liczyæ maksymalnie
do 16 uczniów, o przyjêciu decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO
 DO KLASY I
Przyjêcie kandydatów do kl. I Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku nastêpuje na podstawie wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szko³y
ul. M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. 0 87 520 24 18.

wym nastroju! Naprawdê ciesz¹ mnie kolosalnie pozytywne
zmiany w moim, rodzinnym miecie! Tak¿e dlatego z daleka
przybywam do Olecka coraz czêciej. Dostarczacie Wszyscy
Aktywni Olecczanie  coraz piêkniejszych powodów!
Dwa oblicza oleckiej Policji: M¹dry policjant dzielnicowy
ratuje ¿ycie cukrzykowi. Mówi³y o tym tak¿e ogólnopolskie
media. Piêkne! Przyk³ad drugi: Dwa tygodnie temu kto wcale
nie anonimowy (radny miejski) i jeszcze jeden przechodzieñ
pomagaj¹ skutecznie w pobli¿u M³yna (pobli¿e Grunwaldzkiej) cz³owiekowi, który prowadz¹c psa nagle straci³ przytomnoæ. Cz³owiek le¿y czêciowo na jezdni bez czucia, du¿y pies
w obro¿y stoi nad nim i nie dopuszcza obcych do pana. Stoi
t³umek gapi i siê przygl¹da. Przechodzieñ fachowo ³apie agresywnego psa za obro¿ê, drug¹ rêk¹ podtrzymuje nieprzytomnego cz³owieka. Prosi jednoczenie o wezwanie pomocy. Jednie jedna osoba (okaza³o siê potem miejski radny) wzywa pomoc.
Przyje¿d¿a radiowóz. Karetka zabiera w³aciciela psa do szpitala. Pies zostaje na ulicy, zdezorientowany i w stresie. Bardzo m³odzi policjanci, kobieta i mê¿czyzna. Oboje bezradni.
Pomagaj¹cy przechodzieñ prosi, ¿eby mo¿e wezwaæ weterynarza, by kto zaj¹³ siê teraz tym psem... My nie jestemy od
tego  stwierdza m³oda, rozweselona policjantka (oboje siedz¹ w radiowozie). To mo¿e po³¹czy siê pani z oficerem dy¿urnym? Nie mo¿emy, tylko on mo¿e siê z nami ³¹czyæ. Pan
radny, bêd¹cy wiadkiem tego wypadku obieca³ g³ono, ¿e tê
przykr¹ niekompetencje interwencjê wyjani. Ufam temu Panu
Radnemu.
Równie serdecznie dowiadujê siê o realnym projekcie hali
widowiskowo-sportowej z basenem, ci¹g³oci wa¿nych, kulturalnych zdarzeñ po przenosinach do Trójmiasta Marka Ga³¹zki; wyj¹tkowoci szybkiej decyzji dyrektor Marty Je¿ewskiej o przeniesieniu znakomitej imprezy wymylonej przez
Adama Andryszczyka  Zajazd Bardow z Kowal Oleckich
do oleckiej publicznoci! Mam nadzieje, ¿e za rok spotkamy
siê z bardami ponownie.
Radujê siê tak¿e i doceniam  z³owionym przez oleckiego
wêdkarza rekordowego, metrowego szczupaka! Zdolnymi
muzycznie dzieciakami, m³odzie¿¹, których instruktorem jest
Radek Rado Skrodzki, którzy zdobywaj¹ kolejne stopnie
wtajemniczeñ i laury w kolejnych, wa¿niejszych eliminacjach.
A nieocenialny i najwa¿niejszy jest przecie¿ sam proces muzycznego uwra¿liwiania dzieciaków. Od kilkunastu lat wiem,
¿e Radek ma tê wiadomoæ.
Podobaj¹ mi siê nowe, malowane oznakowania na ulicach.
Teraz je¿d¿ê i parkujê z mniejszym stresem. Zauwa¿y³em, ¿e
nowe oznakowanie wymusza skutecznie podporz¹dkowanie
na kierowcach - egoistach.
***
Z Chicago przylecia³ w³anie do Olecka Ryszard W¹do³owski Zeppellin. Starzy i m³odzi rokendrollowcy, szczególnie fani bluesa, znaj¹ Ryka. W¹do³owski Sr to nie tylko
fan bluesa i rok&rolla. To muzyk i kompozytor, tak¿e wokalista. W³asnorêcznie konstruuje w Stanach i rzebi wyj¹tkowe gitary dla siebie i przyjació³. Tak¿e dla wielu znanych w
USA i w Europie gitarowych osobowoci. Wiem, ¿e wakacyjna w Olecku obecnoæ Ryszarda W¹do³owskiego nie obejdzie siê bez planowanego od dawna i razem koncertu Artystycznych Dinozaurów!  wszystkich z lat 60., 70. i 80-tych
muzyków. Wokalistek i wokalistów. Ludzi S³owa, konferansjerki, zapowiedzi, etc. Odtwórzmy, po latach, na Skoczni tzw.
dancing z tamtych lat! Spotkajmy siê razem z ¿onami, dzieæmi, wnukami. Pobawmy siê razem i poka¿my przy okazji m³odym olecczanom co za naszych czasów dzia³o siê dobrego
w Naszym Olecku...
Roman Maciejewski-Varga

&
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M³odzi G³osuj¹ 2009
2.06.2009 r. w Zespole Szkó³ odby³a siê akcja ,,M³odzi G³osuj¹ 2009. Gimnazjum nr 1 w Olecku i Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci G³uchych
to jedyne szko³y w miecie, bior¹ce udzia³
w wyborach do Europarlamentu.
Organizatork¹ przedsiêwziêcia w szkole by³a Pani Jadwiga Zdan wraz ze Szkolnym Ko³em Europejskim ,,Ole.
W komisji zasiedli: Rafa³ Jurewicz
(przewodnicz¹cy), Dominika Stankiewicz (zastêpca przewodnicz¹cego) i Beata
Kaczyñska. Lokalem wyborczym by³a
szkolna biblioteka, w której ju¿ od ósmej
mo¿na by³o spotkaæ pierwszych wyborców.
W tegorocznych wyborach ogólna
frekwencja wynios³a 85%.

Sporód jedenastu komitetów wyborczych KW Prawo i
Sprawiedliwoæ cieszy³ siê najwiêkszym powodzeniem, poniewa¿ 49 osób odda³o na niego swój g³os. Zaraz po nim (42
g³osy) KW Platforma Obywatelska, na III miejscu  KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej.
W akcji ,,M³odzi G³osuj¹ wziê³o udzia³ ³¹cznie 1458 szkó³,
oddaj¹c 197068 g³osów. Ca³kowita frekwencja wszystkich
mog¹cych braæ udzia³ w g³osowaniu wynios³a 59,3%.
Najwiêkszym powodzeniem wród m³odych Polaków cieszy³
siê KW Platforma Obywatelska (72 729 g³osów, 38,9%), na
II miejscu  KW Prawo i Sprawiedliwoæ (39 859 g³osów,
21,3%), na III miejscu znalaz³ siê KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (13 757 g³osów, 7,4 %).
Rafa³ Jurewicz (kl. Ia), Micha³ Sobotko (kl. IIc)

Konkurs matematyczny
W dniu 28 maja 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 4
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku odby³ siê konkurs matematyczny dla klas drugich Mistrz Zadañ
Tekstowych, który przygotowa³y nauczycielki Joanna Cichanowicz i Alicja Czerniecka.
Najzdolniejsi uczniowie powiatu oleckiego ju¿ po
raz dziesi¹ty zmierzyli siê z trudnymi zadaniami tekstowymi.
I miejsce i tytu³ Mistrza Zadañ Tekstowych, uzyskuj¹c maksymaln¹ liczbê punktów, otrzyma³a Agata
Bielenica ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku oraz
Dominika Bielecka ze Szko³y Podstawowej w Wieliczkach. II miejsce - Micha³ Naruszewicz ze Szko³y
Podstawowej w G¹skach, III miejsce  Monika Drobiszewska ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Olecku i
Karol Sura¿yñski ze Szko³y Podstawowej w G¹skach.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów.

Fot. Archiwum SP4 w Olecku.

'
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Obchody Dnia Dziecka
w Przedszkolu z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Olecku

W dniu 1 czerwca 2009r. dzieci z Przedszkola z Oddzia³ami
Integracyjnymi goci³y na pla¿y miejskiej w Olecku. Atrakcji by³o wiele  zabawy sprawnociowe, przeja¿d¿ki po jeziorze motorówk¹ i ³ódk¹ w pe³nej asekuracji (oczywicie za zgod¹ rodzica). Poczêstunek na wie¿ym powietrzu smakowa³ jak
nigdy. Nad ca³oci¹ czuwa³ Pan Jerzy Sulima.

Spo³ecznoæ Przedszkola sk³ada serdeczne podziêkowania pracownikom MOSiR oraz Komendzie Stra¿y Po¿arnej w
Olecku za tak wspania³¹, edukacyjn¹ zabawê. Szczêliwi, z
pomalowanymi twarzami, wrócilimy do przedszkola. Ten dzieñ
pozostanie na d³ugo w pamiêci najm³odszych.

Kolejne dni te¿ by³y pe³ne wra¿eñ. Bawilimy siê w Ricolandzie w E³ku (salon zabaw). Ju¿ sama jazda autokarem dla
wielu by³a atrakcj¹. Tutaj te¿ niele poszalelimy. Ale po to
jest Dzieñ Dziecka. Tylko dla nas.
(mp)

Fot. Archiwum Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku
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Sukces KRAM-u

W ubieg³¹ sobotê odby³ siê ju¿ po raz drugi piknik sportowo-budowlany zorganizowany przez najwiêksz¹ oleck¹ hurtowniê budowlan¹ KRAM. Niech ¿a³uj¹ ci, którzy nie przyszli
na stadion. Pogoda dopisa³a i kilkuset widzów mog³o kibicowaæ w trójmeczu pi³karskim zorganizowanym pomiêdzy pracownikami tej firmy, sponsorami imprezy oraz przedstawicielami samorz¹du lokalnego. Imprezê z humorem i znawstwem
sztuki prowadzi³ zastêpca przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Romuald Wojnowski. Trójmecz wygra³a dru¿yna KRAM-u, a
królem strzelców imprezy zosta³ szef przedsiêbiorstwa Krzysztof
Suchocki, który strzeli³ 4 naprawdê przepiêkne bramki.

II FESTYN SPORTOWO BUDOWLANY - KRAM 2009
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Trzeba tutaj nadmieniæ, ¿e w bramce samorz¹dowców
stan¹³ sam Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski.
Publicznoæ bawi³a siê dobrze. Szczególnie atrakcyjny by³
program dla dzieci. Liczne konkursy, w których startowa³y,
dawa³y zwyciêzcom satysfakcjê w postaci cennych nagród.
Nie zabrak³o te¿ stoiska z bigosem i grochówk¹. Podczas meczu zosta³o rozlosowanych wród widzów 5 rowerów górskich.
Nagrody w konkursach stanowi³y narzêdzia elektroniczne, wiertarki, szlifierki, pi³ki futbolowe, zabawki sportowe, zestawy prysznicowe i inne drobne gad¿ety.
Wszystkie cenne nagrody ufundowa³y firmy bran¿y budowlanej (wymieniamy wg alfabetu):
Alpol, Agua, Baumit, Cersanit, Consus, Ferro, Isorer,
Klöber, Nexmar, Mapei, Rigips, Sanika, Solbet, nie¿ka, Traffic,
Vibex, Westpau, Xella.
Ca³y dochód z imprezy, a by³a to impreza dobroczynna,
zosta³ przeznaczony na sfinansowanie dwutygodniowego pobytu
12 dzieci z najbiedniejszych oleckich rodzin na koloniach w
górach.
KRAM dofinansuje równie¿ tegoroczny biwak zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajêciowej.
Opracowa³ BMB
KRAM dziêkuje wszystkim Sponsorom oraz przyby³ym
na imprezê widzom i zaprasza ju¿ do uczestnictwa
w pikniku sportowo-budowlanym 2010.

Fot. Boles³aw S³omkowski
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(48)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Szanghaj - Chiny, 15.08.2007 r. Chopin w Szanghaju
Wczoraj wieczorem d³ugo siedzia³em w internecie, poniewa¿ za wszelk¹ cenê chcia³em znaleæ informacjê na temat
dok³adnego miejsca znajdowania siê pomnika Chopina. I uda³o siê! Oczywicie zadzia³a³ tu przypadek, albo dziwny traf.
Ca³y szkopu³ by³ w tym, ¿e nazwy parków na mapach czy w
internecie podawane s¹ w angielskim, albo dziwnym t³umaczeniu chiñskiego. Okaza³o siê, ¿e stoi on w Parku Zhongshan (Ludowym), 2. stacje metra ode mnie. Postanowi³em pójæ
tam pieszo.

Tablica

Pomnik Chopina w Szanghaju
Pomnik by³. Ale trudno go szukaæ w centrum parku, tam
gdzie przesiaduje du¿o ludzi. Stoi on trochê na uboczu, przy
du¿ych rozmiarów murawie. Trzeba specjalnie zboczyæ ze cie¿ki,
¿eby go obejrzeæ.
Dzisiaj niedaleko od pomnika sta³ samochód, a przy nim
mundurowy. Na pewno pilnowa³ naszego Chopina, bo kiedy
wszed³em za ³añcuch ogrodzeniowy, natychmiast zareagowa³.
Krzykn¹³ na mnie. Odpowiedzia³em mu po polsku oczywicie,
¿e w porz¹dku, ¿e tylko zrobiê zdjêcie i ju¿ mnie nie ma.
Tutaj, w Szanghaju, 3 marca 2007 r. ods³oniêto najwy¿szy
na wiecie pomnik Fryderyka Chopina. Monument mierzy 6
metrów, a wraz z coko³em  7, dziêki czemu jest nieznacznie
wy¿szy ni¿ Pomnik Chopina w warszawskich £azienkach. Autork¹
projektu jest Lu Pin, pochodz¹ca z Szanghaju absolwentka
Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Jest to dopiero drugi
w Szanghaju monument powiêcony cudzoziemcowi. Pierwsze by³o ods³oniête w latach 30. niewielkie popiersie Aleksandra Puszkina.
Pomys³odawcami pomnika s¹ Yu Jianer, chiñski przedsiê-

Kamienna tablica

biorca z polskim obywatelstwem oraz Marek Niewiarowski,
sekretarz generalny Miêdzynarodowej Federacji im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Park mi siê nie podoba. Jest w nim ma³e weso³e miasteczko i sadzawki. Wejcie bezp³atne. Nie ma on jednak tej aury
spokoju i wyciszenia, jak w innych chiñskich parkach. Pomimo, ¿e nie pada³o, ludzie nosili ze sob¹ parasole.
Przy Zhongshan w olbrzymim wie¿owcu handlowym jest
samoobs³ugowy Carrefour. Zrobi³em w nim zakupy, czyli jedzenie. Przy kasach by³a ma³a restauracja, ale i tak wystarczy³a, ¿eby us³yszeæ jak Chiñczycy g³ono siorbali.
Na ulicy zaczepiali mnie narêczni sklepikarze i wciskali
zegarki oraz DVD za niewielkie pieni¹dze. Odgania³em siê
od nich jak tylko mog³em.
Tomek nie chodzi³ dzisiaj ze mn¹, wola³ zostaæ w hostelu.
Wieczorem pojechalimy razem na dworzec kolejowy i kupilimy na jutro bilety do Suzhou (31 juanów).
C.d.n.

Pomnik Chopina

!
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Nieuczciwa konkurencja

Od pewnego czasu jako redaktor naczelny Tygodnika
Oleckiego obserwujê dziwn¹ grê o wp³ywy wród czytelników prowadzon¹ przez G³os Olecka. Otó¿ zamiast walczyæ
poziomem, sposobem integracji spo³ecznoci miasta i powiatu, wspomniane wy¿ej pismo walczy z TO przy pomocy
chwytów, które w nomenklaturze walk bokserskich nazywane
s¹ ciosami poni¿ej pasa.
Opiszê to Pañstwu w skrócie. Redaktor naczelna G³osu
Olecka, Pani Iwona Wiszniewska-Ropel, osobicie udaje siê
lub dzwoni do organizatorów ró¿nego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. Nie czyni jednak tego, by
siê czego dowiedzieæ o imprezie. Interesuje siê wydarzeniem
tylko dlatego, by nastraszyæ organizatorów, ¿e G³os Olecka
nie napisze o tym nic, gdy na plakatach bêdzie Tygodnik
Olecki.
Do chwili, gdy czytacie Pañstwo te s³owa, mia³em takie
dzia³ania w g³êbokim powa¿aniu, gdy¿ nie interesuj¹ mnie
tego typu rozgrywki. Lepsze i tak zawsze wyjdzie na wierzch.
Sta³o siê jednak tak, ¿e Pani Janina Anuszkiweicz, dyrektor Gminnego Orodka Kultury w wiêtajnie poprosi³a mnie o
patronat prasowy nad organizowan¹ tam corocznie Noc¹ wiêtojañsk¹. Zgodzi³em siê natychmiast. Poczu³em siê te¿ uhonorowany, bo to w³anie ja bêd¹c swego czasu dyrektorem tamtejszego przybytku kultury zorganizowa³em tê imprezê po raz
pierwszy. Bêd¹cy wtedy wójtem gminy Pan Andrzej Kisiel
wyasygnowa³ na ten cel ca³kiem niema³e pieni¹dze i tak zaczê³o siê w wiêtajnie wiêtowanie Nocy wiêtojañskiej.
Ale wróæmy do czasów obecnych. W ubieg³y poniedzia³ek
zadzwoni³a do mnie Pani Anuszkiewicz i powiedzia³a, ¿e musi
mi odmówiæ, bo naczelna redaktor G³osu Olecka Pani Iwona
Wiszniewska-Ropel zadzwoni³a do niej i za¿¹da³a zdjêcia mnie
z plakatu jako sponsora medialnego. Sta³o siê tak ju¿ nie pierwszy raz, a ¿e mi na zaszczytach takich nie zale¿y przyj¹³em
przeprosiny dyrektor GOK i obieca³em, ¿e pomimo tego, ¿e nie
bêdzie loga Tygodnika na plakacie to i tak obejmê imprezê
sponsorowaniem medialnym. Zreszt¹ robiê tak zawsze.
Postanowi³em jednak sytuacjê opisaæ. Tym bardziej, ¿e
dzwoni¹c do swych przyjació³ dziennikarzy w naprawdê porz¹dnych dziennikach, tygodnikach i miesiêcznikach us³ysza³em to samo: dzia³anie jest niegodne etyki dziennikarskiej, nie
wnosi do zawodu ¿adnej rywalizacji, nie podnosi poziomu praktykuj¹cego takie zachowania pisma. Ba, tak nie postêpuj¹ nawet
znane brukowce. Jeden z moich rozmówców powiedzia³, ¿e u
siebie w redakcji takiego postêpowania nie tolerowa³by nawet u akwizytora reklamy, gdy¿ dobra reklama jest wtedy, gdy
mo¿na j¹ znaleæ we wszystkich pismach wychodz¹cych na
danym terenie.
To tyle chcia³em napisaæ. Prawdopodobnie na ³amach G³osu
Olecka nie uka¿e siê ¿adne sprostowanie, gdy¿ redakcja ta
prowadzi politykê pod has³em :Jestemy sami na oleckim rynku, a Tygodnik Olecki nie istnieje. Otó¿, kochana redakcjo
GO, Tygodnik Olecki istnieje i ma siê dobrze. Prawdopodobnie we wrzeniu odbêdzie siê uroczysty koncert z okazji
kilkunastu lat jego istnienia, 12 lipca odbêd¹ siê Tenisowe
Mistrzostwa o Puchar Tygodnika.
Teraz przes³anie do wszystkich osób, które organizuj¹
wszelkiego rodzaju imprezy: Tygodnik z chêci¹ opisze ka¿d¹ z nich lub zamieci materia³ o nich nades³any do redakcji
niezale¿nie od tego, czy G³os Olecka zmusi Pañstwa do tego,
by udawaæ, ¿e TO nie ma. To taki miejscowy matrixo-orwel
i tak Pañstwo te poczynania traktujcie.
Na koniec powiem Pañstwu co to znaczy byæ sponsorem

medialnym. To po to, by szanta¿ysta wywi¹za³ siê z obiecanek:
1. Z chwil¹, gdy podjêlicie Pañstwo decyzjê o ostatecznym
kszta³cie imprezy i jej przebiegu, program jej musi byæ publikowany w ka¿dym numerze opiekuj¹cego siê ni¹ pisma.
2. Ka¿da zmiana programu powinna byæ drukowana.
3. Wszelkiego rodzaju dodatkowe informacje musz¹ byæ drukowane na bie¿¹co.
4. Informacja z przebiegu danej imprezy musi byæ rzetelna i
prawdziwa.
5. Dziennikarz obs³uguj¹cy imprezê powinien zwróciæ uwagê
na to, co szczególnie chcieliby organizatorzy pokazaæ. Szczególnie zadbaæ o dobr¹ wspó³pracê z PR organizatora.
6. Wszelkiego rodzaju pomy³ki, dotycz¹ce fina³u imprezy, nazwisk, kwot czy przebiegu musz¹ byæ sprostowane.
7. Nie wypada pisaæ le o imprezie, któr¹ sponsorowa³o siê
medialnie.
8. Sponsoruj¹cy medialnie musi pamiêtaæ o tym, ¿e sponsoruje równie¿ sam siebie i nie powinien ¿¹daæ niczego w
zamian.
Na koniec jeszcze jedno do redaktor naczelnej G³osu Olecka
Pani Iwony Wiszniewskiej-Ropel. Gdybym nawet by³ redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej, Dziennika, Polityki, ba, ca³ego koncernu prasowego, nigdy nie poni¿y³bym
siê narzucania sponsorom, czytelnikom czy redaktorom takiego postêpowania wobec innej gazety. Jest ono niegodne dziennikarza, czyli cz³owieka, który komentuje lub opisuje rzeczywistoæ. Rzeczywistoæ to jest to, co istnieje wokó³ nas. To
jest to, co dotykamy i czujemy. Inne widzenie wiata, jak wy¿ej wspomnia³em, przedstawiono w filmie Matrix, a próby
urabiania rzeczywistoci opisane zosta³y w powieci 1984.
Z powa¿aniem, naprawdê istniej¹cy (nie tylko wirtualnie)
Bogus³aw Marek Borawski, redaktor naczelny wychodz¹cego (nie do uwierzenia dla G³osu Olecka) od dwunastu lat
Tygodnika Oleckiego, którego 600. numer uka¿e siê w lipcu, w³aciciela kilku innych tytu³ów pism o zasiêgu (naprawdê) wiatowym, m.in. Kartonowej encyklopedii lotnictwa oraz
Kartonowej floty (dla niedowiarków  mo¿na je znaleæ na
stronie: www.kel.frame.pl).
Bogus³aw Marek Borawski

Przesuwalnik
warmiñsko-mazurski
Ukaza³a siê nowa
ksi¹¿ka Wac³awa Klejmonta Przesuwalnik
warmiñsko-mazurski
(limeryki pierwsze).
Wydawc¹ tomiku jest
go³dapska firma wydawnicza Z bliska.
Redaktorem wydania
jest Marianna RantTanajewska, a redaktorem prowadz¹cym
jest znany oleckim czytelnikom Zbigniew
Fa³tynowicz.
(m)

"
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* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K7108
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V30502
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

V20810

L5001

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V22408)

AUTO-MOTO

* Atrakcyjne SUKNIE LUBNE od projektantki, NISKIE CENY,
tel. 0-889-155-722; www.butik-alicja.chmielu.info V32401

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V31701)

SERWIS OGUMIENIA

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 0-503-804-741
V25726
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7208
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V30512
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V20820
* czêci u¿ywane, tel. 0-503-804-741, 0-512-217-654
V25716
* Hunday Accent, 1998, 1,3B, klima., 2xair bac, ABS, centralny, elektryk., alufelgi, 7000 z³otych, tel. 0-502-607-426 V23817
* Opel Vectra, 2,5V6, automat, 1993, tel. 0-697-295-200 V25716
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 0-508-097-660
V28424

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V30812
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V27105
K8805

www.cooltura.xwp.pl
0-604-058-648
* 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
V21709
(V24107)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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. 1000-000, pt-so  od 1000 do 200

(V25806)

Club CoolTura

* Us³ugi turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-609-181-316 V26705

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V32201
ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

tel. (087) 520-01-89

(V28504)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

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

(V28204)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L4102
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V23807
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L4901
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2523

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

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

V20410

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V30412
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V23907
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V20510
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L3905
* HUSQUARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek, tel.
(087) 520-02-12.
V23707
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

K10702

* Inspektor p.po¿ podejmie wspó³pracê z firmami, tel. 0-609788-594
V23017
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V20610
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V30602
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L4701
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 0-602-117-509. ZAPRASZAMY

(V32101)

Krupin 14A

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V31801
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V21409
* MEBLE  salon, Jan Bagieñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
K7408
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V30802
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedsiêbiorców i firm, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V31202
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V27914

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

Ka¿da sobota od 1000 do 1500
Rejestracja: 0-501-267-347

* posprz¹tam biuro, mieszkanie, tel. 0-602-850-670

(V21809)

(V25706)

V1724

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

K8006

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V26505

US£UGI

#
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PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V27804)

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)

* RENOWACJA mebli, tel. 0-665-095-424
V28324
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V29823

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K722)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V22508
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V21509
* sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 0-513-035-033
V29903
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L4202
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K7318
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K10115
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L4004

* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
K9703
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V29813
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V32111
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7020
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V21519
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
K9803
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
K9903
Notebooki od 1299z³, w zestawie
torba i mysz. Komputer od 899z³,
w zestawie mysz+klawiatura, monitor FULL HD 24" za
899z³. SPRAWD NAS! Tel. (087) 520 05 15.
(V30402)
* kosirakê spalinow¹ Husqvarna Royal 43s, napêd, kosz, pokos.
Atrakcyjna cena. Tel. 600936589.
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L3805
* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
K10003
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L4801
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V28414
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel. 0502-710-196
V30822
* mieszkanie, Siejnik, parter, 48,31 m.kw., tel. 0-668-354-242
K10502

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

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V27924
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V28314
* pustaki z rozbiórki, tel. 0-87-523-43-36, tel. 0-665-354-100

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

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V27814

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

K10901

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

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

(V24007)

* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(K7707)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L4402
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
PRACA

V27934

* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
V24117

* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V28514
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L4302
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V24127
* zatrudniê kierowcê na samochód ciê¿arowy, tel. 0-608-335960
K9304
* zatrudniê sprzedawcê, który posiada znajomoæ produktów ekologicznych, sklep SAM, tel. 0-664-003-765 K9004

(V21609)

(V28404)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA

SPRZEDAM

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K822
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V31911
WYNAJEM
* du¿y, ³adny pokój, Sembrzyckiego 29, tel. 0-87-520-21-14
K10801

* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-609-738-204
K11001
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 0-604-557-693
V28114
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V21529
* poszukujê gara¿u, centrum, tel. 0-793-742-968
V31921
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L4502

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

29

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
czerwca
codziennie
godz. 1600
w godz. 800-1600
tel. 520-23-36

$
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UWAGA - KONKURS!

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku Oddzia³ dla dzieci oraz Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku organizuj¹ konkurs

MOJA PIERWSZA
KSI¥¯KA

do którego zapraszaj¹ dzieci w wieku od 8 do 10 lat.
· Praca powinna mieæ formê ksi¹¿ki: ok³adka, strona tytu³owa oraz ilustracje.
· Na stronie redakcyjnej w stopce wydawniczej nale¿y umieciæ informacjê zawieraj¹c¹: imiê, nazwisko, wiek i adres
autora.
· Forma literacka i treæ dowolna, objêtoæ do 10 stron.
· Termin sk³adania prac - do 30 czerwca 2009r. na Oddziale
dla Dzieci Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w godzinach pracy placówki.
· Atrakcyjne nagrody!
Rozstrzygniêcie konkursu i rozdanie nagród nast¹pi w lipcu. Informacje: tel. (087) 520 23 22 (Krystyna Karczewska)
oraz na stronie internetowej
wwww.przystanek.pl/biblioteka/konkursy.html

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

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

(V29703)

(K7906)

(V32301)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Walory lecznicze chrzanu

We francuskiej, ale te¿ polskiej kosmetyce
ludowej, wie¿a woda chrzanowa z sokiem z cytryny by³a wykorzystywana do rozjaniania cery.
Przede wszystkim dotyczy³o to niwelowania ró¿nych br¹zowych plamek i piegów. Cenionym, nieco
dro¿szym kosmetykiem przeciw plamom i piegom by³ tarty
chrzan zmieszany ze mietan¹.
Przygotowywano ten specyfik w nastêpuj¹cy sposób:
³y¿kê wie¿o startego chrzanu mieszano z dwoma ³y¿kami
kwanej domowej mietany i odrobin¹ soku z cytryny. Nie
nadaj¹ siê do tego mietany z mleczarni przygotowywanych przemys³owo i zawieraj¹cych ró¿ne dodatki. Mieszankê nale¿y przechowywaæ w zamkniêtym s³oiku. Stosujemy
delikatnie smaruj¹c dwa razy dziennie br¹zowe odbarwienia
na skórze.
Chrzan zewnêtrznie mo¿na stosowaæ te¿ do usuwania
plam starczych. W tym celu nale¿y ³y¿kê wie¿o startego
chrzanu zmieszaæ z ³y¿eczk¹ soku z cytryny oraz ³y¿eczk¹
octu winnego. Sk³adniki dok³adnie mieszamy. Zamykamy w
szczelnym s³oiku. Stosujemy poprzez delikatne smarowanie

co pewien czas plam papk¹. Nie nale¿y nak³adaæ zbyt du¿o
papki, by nie podra¿niæ nadmiernie skóry. Uwa¿aæ te¿ nale¿y, by chrzan nie dosta³ siê do oczu. Mikstur nie nale¿y
przygotowywaæ z gotowego tartego chrzanu z przyprawami.
Specyfik mo¿na równie¿ stosowaæ przeciw piegom.
Chrzan w medycynie ludowej stosowany by³ równie¿ w
postaci nalewki. Do tego celu stosowano nalewki na wódce
¿ytniej. Przy pomocy tych specyfików wywabiano plamki
na skórze i piegi. Stosowano nalewki tak¿e do wcierañ ³agodz¹cych dolegliwoci reumatyczno-artretyczne, bóle krzy¿a.
Nalewkê przyrz¹dzano w nastêpuj¹cy sposób: oko³o 50g
startych korzeni chrzanu wk³adano do s³oika i zalewano szklank¹
wódki ¿ytniej. Szczelnie zamykano i odstawiano na kilkanacie dni. Co pewien czas wstrz¹sano.
Stosowano nalewkê poprzez delikatne co pewien czas
smarowanie odbarwionych miejsc na skórze, plam i piegów.
Tak przygotowan¹ nalewk¹ mo¿na te¿ ³agodziæ bóle zêbów. Przy bólach g³owy - nacieramy delikatnie skronie. Na
koniec warto dodaæ, ¿e dawnym ludowym sposobem zapobiegania kwanienia mleka w czasie burzy by³o dodanie soku
chrzanowego lub wody chrzanowej otrzymanej poprzez zalanie startego chrzanu wod¹.

%
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Kalendarz imion

16 czerwca
Aliny, Anety, Julii, Julity, Justyny, Ludgardy, ¯ywi
Aureliana, Barnaby, Benona, Bertolda,
Budzimierza, Budzimira, Franciszka, Justyna, Ludgarda, ¯ywos³awa
17 czerwca
Adolfy, Aldony, Aliny, Irmy, Jolanty,
Laury
Alberta, Adolfa, Drogomys³a, Franciszka, Grzegorza, Hipacego, Ignacego, Innocentego, Leszka, £azarza, Marcjana,
Radomi³a, Rainera, Wolmara
18 czerwca
Amandy, Betty, El¿biety, Halszki, Leonii,
Mariny, Mileny, Pauli
Amanda, D³ugos³awa, Efrema, Gerwazego,
Grzegorza, Leoncjusza, Marcelego, Marka,
Miko³aja, Milana, Mi³owana, Modliboga
19 czerwca
Julianny, Juliany, Michaliny, Ody, Odylii,

Cytat na ten tydzieñ

Odylli, Sylwii
Borzys³awa, Bo¿ys³awa, Gerwazego, Juliana, Odona, Protazego, Romualda
20 czerwca
Benigny, Bogdy, Bogny, Bogumi³y,
Bo¿eny, Diny, Florencji, Florentyny,
Rafaeli
Bogdana, Florencjusza, Florentyna, Micha³a, Rafaela, Rafa³a, Sylweriusza
21 czerwca (Dzieñ Pracowników
Morza)
Alicji, Alojzji, Alojzy, Demetrii, Marii,
Marty, Rudolfiny, Rudolfy
Alojzego, Dynamierza, Ikarusa, Rudolfa, Teodora
22 czerwca
Innocenty, Pauliny, Sabiny, Saby
Agenora, Broniwoja, Eberharda, Euzebiusza, Flawiusza, Hilarego, Innocentego, Inocentego, Jana, Kiry³a, Paulina,
Tomasza

W tym tygodniu mija 217 lat kiedy zosta³ ustanowiony
ORDER VIRTUTI MILITARI
Militari by³a sier¿ant piechoty Joanna
¯ubrowa, wyró¿niona Krzy¿em Srebrnym
za walki w czasie szturmu na twierdzê Zamoæ
(19 czerwca 1809 r.). Od 1815 r. order istnia³ pod nazw¹ Orderu Wojskowego Polskiego. W 1832 r. zosta³ zniesiony przez
cara Miko³aja I, a w³aciwie zamieniony
na tzw. Odznakê Honorow¹ Polsk¹ i nadawany wszystkim ¿o³nierzom rosyjskim bior¹cym udzia³ w t³umieniu powstania listopadowego. Ostatecznie zosta³ przywrócony
w 1919 r., wprowadzono jednak pewne zmiany. Z ramion rewersów krzy¿y usuniêto
inicja³y królewskie, a na tarczy rewersu
pojawi³a siê dewiza orderu: HONOR I OJCZYZNA oraz data jego ustanowienia 1792.
Od 1992 r. znajduje siê w systemie
odznaczeñ RP z powo³an¹ Kapitu³¹.



Virtuti Militari (³ac. za mêstwo wojenne) to najstarszy i najwy¿szy polski order wojskowy sporód nadawanych do
chwili obecnej. Ustanowiony 22 czerwca
1792 r. przez Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, dla upamiêtnienia zwyciêskiej
bitwy pod Zieleñcami. Jest nadawany za
najwiêksze zas³ugi wojenne po³¹czone z
ofiarnoci¹ i odwag¹.
W licie do ks. Józefa Poniatowskiego król pisa³: Przysz³o mi do g³owy przes³aæ Ci rodzaj medali owalnych, które z
jednej strony mieciæ bêd¹ moje imiê, a z
drugiej napis Virtuti Militaria [...]. Bêd¹
to medale srebrne dla szeregowych, a z³ote dla oficerów. W nastêpnym licie napisa³: Jeli czas i okolicznoci pozwol¹,
ustanowiê formalny order wojskowy. Teraz z najwiêkszym popiechem przesy³am
Ci 20 medali z³otych, oznaczonych dewiz¹ Virtuti Militari dla znaczniejszych oficerów, którzy odznaczyli siê w ostatnich
bitwach obecnej kampanii. Wkrótce owalny medal zast¹piono krzy¿em.
Pierwszymi odznaczonymi z³otymi medalami byli m.in. Józef Poniatowski i Tadeusz Kociuszko. Jeszcze w tym samym 1792
r. order zosta³ zniesiony przez konfederacjê targowick¹. Zosta³ przywrócony w 1807
r. pod nazw¹ Orderu Wojskowego Ksiêstwa Warszawskiego. Wówczas te¿ ustali³ siê istniej¹cy do dzi podzia³ na 5 klas:
Krzy¿ Wielki, Krzy¿ Komandorski, Krzy¿
Kawalerski oraz Krzy¿ Z³oty i Srebrny. Pierwsze dwie klasy s¹ obecnie obiektami unikatowymi. W ka¿dej klasie order mo¿e byæ
nadany tej samej osobie tylko jeden raz.
Pierwsz¹ i jedyn¹ kobiet¹ odznaczon¹ w
Ksiêstwie Warszawskim Orderem Virtuti

F kupiê

Szczêliwe ma³¿eñstwo to
takie, w którym m¹¿ rozumie ka¿de s³owo, którego
¿ona.. nie wypowiedzia³a.

Alfred Hitchcock

PRZYS£OWIA
 Grzmot w czerwcu g³osi, ¿e du¿o zbo¿a
przynosi.
 Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz
na Wita (15 czerwca), to dobrze na ¿yta.
 Niedobrze dla ¿yta, gdy deszcz w Wita
(15 czerwca).
 Na w. Gerwazego (19 czerwca) jest w
ogrodzie co piêknego.
 Czerwcowy deszcz jarzynom pomaga.
 Kiedy deszcz przed w. Janem, to po
¿niwach gbur jest panem.
 Czerwiec ciep³y i suchy, dodaje otuchy.
22 czerwca
- 22 lipca
Znak ten podlega
Ksiê¿ycowi. Raki s¹ czu³ego i wra¿liwego usposobienia, lecz wielu z nich
to egoici. Tyle, ¿e maj¹
bogate ¿ycie wewnêtrzne,
nieczêsto jednak rozumiane i akceptowane przez otoczenie. To tak¿e
urodzeni domatorzy o s³abym zdrowiu.
Musz¹ dbaæ zw³aszcza o nerwy. Przywi¹zuj¹
siê do partnerów, ale w uczuciach s¹
ostro¿ni i polegaj¹ na w³asnej intuicji.
Cechy negatywne: przewra¿liwienie, zmiennoæ nastrojów, samolubnoæ i czêsto
uleganie przes¹dom. S¹ za to wietnymi
matkami i ojcami, maj¹ zwykle liczne rodziny. Zawsze maj¹ te¿ swoje sekrety,
których nie ujawniaj¹ nikomu.

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: .................................................................................................................
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S³owo w sprawie
Roman
rowerów (2)
Wojciechowski
W Kêtrzynie opuszcza nas p. Józef Skórkiewicz, który
otrzyma³ telegram o mierci ojca. Dalej jedziemy tylko z p.
Ryszardem Pauksztem.

Gier³o¿  zdobywanie bunkru.
Ka¿dy z nas przejecha³ ca³¹ trasê na takim rowerze, jaki
mia³, a jak nie mia³, to po¿yczy³. Wystarczy³y hamulce, dzwonek, wiate³ko odblaskowe. Zazwyczaj na czele i na koñcu
peletonu jechali ci, którzy mieli najsprawniejsze rowery.
Wrócilimy cali i zdrowi, bez ¿adnego urazu.

Elbl¹g  strzygê Janka Sawickiego.

Elbl¹g  kolacja w stodole.

wiêta Lipka  przed bram¹ sanktuarium.

W tym momencie pragnê oddaæ czeæ pamiêci nauczycielom i kolegom, którzy odeszli z tego wiata po nagrodê do
Boga: . P. W³adys³aw ¯urowski, Józef Skórkiewicz, Karwel.
Mieczys³aw Paczyñski (o pozosta³ych nie mam ¿adnych informacji).

Palmiarnia w Oliwie.
Odpoczynek na trasie. Przy okazji usuwanie usterek.

C.d.n.

'

¯EGLUJ Z NAMI
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 Chcesz prze¿yæ prawdziw¹ wakacyjn¹ przygodê?
 Chcesz poznaæ nowych przyjació³ z ca³ej Polski?
 Chcesz zdobyæ uprawnienia do ¿eglowania?
Yacht Club Arcus w £om¿y zaprasza do Orodka ¯eglarskiego w Rajgrodzie
na obozy ¿eglarskie na patent ¿eglarza jachtowego
16-dniowe:
1 obóz 28 czerwca  13 lipca
2 obóz 14 lipca  29 lipca
3 obóz 30 lipca  14 sierpnia
Koszt obozu to jedyne 1200 z³otych (w cenê wliczone jest zakwaterowanie, pe³ne wy¿ywienie, sprzêt p³ywaj¹cy) + op³ata egzaminacyjna, osoby niepe³nosprawne uczestnicz¹ w obozie nieodp³atnie.
Oferujemy równie¿ kursy weekendowe w terminie do 15 wrzenia
w cenie 500 z³otych + koszt egzaminu.
Zapisy i bli¿szych informacji udziela kierownik orodka Józef Zarzecki
pod tel. (086) 272-19-01, 0-503-070-028
Orodek ¯eglarski YC Arcus, ul. Szkolna 7a, 19-206 Rajgród,
www.yachtclubarcus.4lomza.pl

Nowy Gacek

Ukaza³ siê 4. numer pisma

Ukaza³ siê nowy 6/65 nr GACKA,
miesiêcznika Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. Czytamy w nim
m.in. o Kongresie Kobiet Polskich, o
konkursie recytatorskim, o porz¹dkach
w wodach jeziora Czarnego (pisalimy
o tym wydarzeniu w TO).
S¹ te¿ artyku³y dotycz¹ce obchodów
Tygodnia bibliotek, o konkursie literackim zorganizowanym przez Szko³ê Podstawow¹ w Kowalach Oleckich oraz spotkaniu w Domu Seniora. S¹ te¿ notatki
dotycz¹ce dzia³alnoci biblioteki w Sokó³kach.

Nowinki z jedynki

Jest to gazetka szkolna wydawana
w SP 1 im. Henryka Sienkiewicza. Wewn¹trz jest k¹cik Patrona szko³y oraz du¿o
wiadomoci z ¿ycia szko³y. Bardzo ciekawe s¹ wywiady z Ma³gorzat¹ Jakubowsk¹ (polonistk¹) oraz emerytowanym
nauczycielem Janem Siergiejem. Bardzo
ciekaw¹ czêci¹ jest Galeria m³odych talentów.
Redaktorami gazetki s¹: Gabrysia Bañkowska, Ewelina Dêbowska, Joanna Dziu-

biñska, Dominika Ga³aszewska, Adrianna Jañczuk, Agata Jasionowska, Patrycja Jalan, Agata Jurewicz, Wioleta Kasprzyk, Adrianna Piotrowska, Marlena
Romanowska, Angelika Skoczek, Anna
¯ero. Zespo³em opiekuj¹ siê Ola Czarnecka i Monika Kacprzyk. Oprawê graficzn¹ tworzy Adam Truchan.
Szkoda tylko, ¿e cena tego pisemka
wynosi 2,50 z³otego i jest chyba zaporowa dla uczniów szko³y.
(r)

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 360

Dokoñczenie ze s. 20.

U nas sta³o siê to obsesj¹, by osoby kpi¹ce z prawa i uznaj¹ce siê ponad
prawem broniæ do ostatniej kropli krwi.
A gdzie sprawiedliwoæ i wiara w to, ¿e
prawo ma byæ dla ka¿dego takie samo?
Od jakiego czasu takie podejcie by³o
zwalczane jako z³e. Ka¿dy z nas pamiêta
sprawê doktora G. Dzi toczy siê proces
tego pana o bardzo powa¿ne zarzuty.

Dawni obroñcy pochowali siê po kontach, bo jak bañki mydlane pêkaj¹ kolejne linie obrony. Ju¿ nie da rady zamieniæ ³apówek na wdziêcznoæ pacjentów.
Wynik obecnego europos³a w czasie niedzielnych wyborów jest niez³ym klapsem
dla wszystkich przeciwników. Mo¿e ten
goæ nie bêdzie startowaæ w przysz³ych
wyborach prezydenckich, ale jeszcze bêdzie
wysoko.

O pobiciu aktorki graj¹cej w spocie
PiS nie powinienem wspominaæ. Jednak
czytaj¹c forum partii PO odnios³em wra¿enie (po prostu przeczyta³em, bo pisano o tym otwarcie), ¿e akcja ta cieszy³a
siê du¿ym poparciem i sympati¹ wielu
m³odocianych zwolenników tej formacji.
A¿ szkoda komentowaæ. Do poczytania
za tydzieñ.
PAC

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

DZIEÑ 360

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa. Oczywicie, ¿e minê³o siedem dni. Nie mog³o byæ inaczej. Czas
i kalendarze maj¹ swoje prawa, które s¹
niepodwa¿alne. Tak musi byæ i koniec.
A co tam Panie w polityce? Chiñczyki trzymaj¹ siê mocno?... W polityce, jak to w polityce: zabawnie. Oczywicie mamy za sob¹ wybory do Parlamentu
Europejskiego. By³o fajnie i przyjemnie.
Partia planuj¹ca objêcie co najmniej 30
mandatów musia³a swoje ambicje poskromiæ, ale i tak okreli³a to sukcesem. Zabawne jak wszêdzie mo¿na zobaczyæ
sukces. Wystarczy tylko przyj¹æ okrelon¹ metodê i sukces mamy gwarantowany. O piêæ mniej mandatów od za³o¿onego minimum te¿ okaza³o siê dla nich
okazj¹ do samochwalstwa. Jestem ju¿ za
stary, by nie wiedzieæ, ¿e takie wysokie
loty zazwyczaj koñcz¹ siê upadkiem.
Samozadowolenie powoduje, ¿e przestaje
zwracaæ siê uwagê na drobne b³êdy, które
z czasem urastaj¹ do rozmiarów Kanionu Kolorado. Dla uwa¿nych obserwatorów te ryski na krysztale ju¿ widaæ doskonale. W wielu wypadkach ju¿ s¹ tak
pewni swojej pozycji odcinaj¹c siê od
rzeczywistoci. Ile osób zwróci³o uwagê
na ostatnie doæ marginalne, jakby siê
wydawa³o, pobicie w ubieg³ym tygodniu
aktorki. Niby nic takiego, ale ka¿de takie zadowolenie ma swój smutny koniec.
W zasadzie jako cz³owiek, któremu nie
podoba siê obecne nadymanie partyjno-rz¹dowe, powinienem byæ zadowolony. Nie podoba mi siê takie tworzenie

na si³ê Frontu
Jednoci Narodu,
gdzie niby wg tej
grupy powinni
znaleæ siê wszyscy. Takie sztuczne tworzenie grupy jest po prostu
mieszne, a ludzie
s¹ na tyle przyzwyczajeni do
tego, by czuæ si³ê
w jednolitych formacjach, ¿e nie
zauwa¿aj¹ zmanipulowania ich pogl¹dów.
Parê lat temu wystarczy³o tylko wykrzykiwaæ, ¿e kto g³osuje na okrelon¹ grupê, to jest INTELIGENTNY. Ludzie
pod³echtani tym, ¿e kto zaliczy³ ich do
okrelonej grupy, nawet nie chc¹ zauwa¿yæ
prawdy, ¿e ulegli sugestii i dobrze zaplanowanej propagandzie. Teraz musz¹
po prostu trzymaæ twarz, bo zadawanie pytañ i zg³aszanie w¹tpliwoci mo¿e
spowodowaæ ich ostracyzm. Ciê¿ko teraz przez g³upie stwierdzenia znaleæ
siê poza grup¹, któr¹ zaliczono do najm¹drzejszych w naszym kraju. Dzi w¹tpliwoci, pytania i wyra¿anie sprzeciwu
powoduje to, ¿e cz³owiek staje poza formacj¹ lub grup¹ uwa¿aj¹c¹ siê za wybrañców narodu. Osobicie nie czujê siê
le po stronie jednej czwartej spo³eczeñstwa, która po prostu nie ufa chwalipiêtom i pozerom. Dlaczego chwalipiêtom?
Jeden przyk³adzik: Ministerstwo Sprawiedliwoci. Parê dni temu w mediach pojawi³y siê wielkie tytu³y, ¿e Unia Euro-

pejska og³osi³a, ¿e mamy najlepszy w Europie system s¹downiczo-prawny. Jaka
by³a duma na twarzy ministra Czumy. Ile
pad³o sloganów o najlepszych s¹dach,
prawie i dumie. Pompa na ca³ego... W
chwilê potem jaki reporter przed kamerami mówi, ¿e chodzi tu o nagrodê za
program przywracania przestêpców spo³eczeñstwu przez pracê z osobami niepe³nosprawnymi... I ca³y cud Najlepszej Sprawiedliwoci w Europie pad³.
W jednym momencie. Tak pomstowano
publicznie na dwuletnie rz¹dzenie ministerstwem sprawiedliwoci przez Zbigniewa Ziobrê. Jednoczenie chcia³oby siê
osi¹gn¹æ wyniki zaufania spo³eczeñstwa,
jakie mia³o to ministerstwo w czasach
pracy tego ministra. Nie uda³o siê zniszczyæ tego poprzez obronê ludzi, którym
w normalnych krajach po takich zarzutach, jakie pad³y ze strony prokuratorów, nikt by rêki nie poda³.
Dokoñczenie na s. 19.

