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Nasi w Polsce

Publikuj¹cy w Tygodniku rysunki
satyryczne Waldemar Rukæ jest znanym i ceniony w kraju artyst¹. Ostatnio
jego praca dosta³a wyró¿nienie portalu
internetowego www.sadurski.com (o tym
czytaj na str.18), a rysunki, za które otrzyma³ na konkursie w remie II nagrodê,
opublikowano jako ilustracje do nagrodzonych tam Fraszek.
Redakcja Tygodnika Panu Waldemarowi serdecznie gratuluje i ¿yczy dalszych sukcesów.
Waldemar Rukæ jest redaktorem graficznym oraz komentatorem rysunkowym
dwutygodnika Przegl¹d Techniczny.
Stale wspó³pracuje równie¿ z miesiêcznikiem Sprawy nauki.
(b)

WARTO
PRZECZYTAÆ

Nowa rubryka

Rozpoczynamy nowy k¹cik w TO
pod tytu³em Z dziejów powojennego
Olecka.
Dzi w tej rubryce, zamieszczonej na
str. 6., publikujemy tekst Pani Eleonory
Stankiewicz p.t. Moje pierwsze wspomnienia z pracy w Lidze Kobiet.
Czekamy na kolejne listy od Czytelników, które w miarê miejsca w gazecie
bêdziemy publikowaæ.
Liczymy na to, ¿e odezwie siê starsza czêæ oleckiego spo³eczeñstwa, ludzie, którzy prze¿yli wiele lat w Olecku i
pamiêtaj¹ jego rozwój na przestrzeni
powojennych lat.
(red.)

* Wypadki  s. 4.
* Moje pierwsze wspomnienia z pracy w Lidze Kobiet  s. 6.
* Program Wspieranie rozwoju dziewcz¹t mieszkaj¹cych w gminie Olecko  s. 7.
* Wywiad z Prezesem Spó³ki Kopalnia Kruszywa Morena  s. 8-9.
* Fotoreporta¿ z XII Mazurskich Spotkañ z Folklorem  s. 10-11.
* List do redakcji  s. 13.

(K13403)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem
(V34508)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 0-501-611-961

SUPER TAXI
(K12707)

szybko, tanio, bezpiecznie

Rys. Marek Pacyñski
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V43002)

19-400 Olecko

SZKO£A TU¯ TU¯
- szeroki wybór  niskie ceny
- profesjonalna obs³uga
Przyjd, zobacz.

MARKET BUDOWLANY

MEGA PROMOCJA
NA NARZÊDZIA FIRMY STANLEY
Szczegó³y w punktach sprzeda¿y
Armii Krajowej 3 i Al. Lipowe 1b
PROMOCYJNE CENY NA WYBRANY ASORTYMENT
GOR¥CO ZAPRASZAMY!!!
Tel. (87) 520 44 46

(V38804)

ZPHU IMPULS

(087) 520 20 00
(087) 520 18 18

 16 czerwca o 1.38 dwa zastêpy JRG PSP
oraz jeden OSP Kowale Oleckie gasi³y
po¿ar mieszkania w Kowalach Oleckich.
 16 czerwca o 16.07 trzy zastêpy JRG
PSP gasi³y przy Tartacznej po¿ar rozdzielni elektrycznej w zak³adzie produkcyjnym.
 18 czerwca o 8.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jeziora Krzywe potopione
dziki.
 18 czerwca o 18.35 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ rój pszczó³ z domu
w Dworaczkach.
 19 czerwca o 16.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni szosy wiêtajno
plamê oleju.
 20 czerwca o 12.24 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ rój pszczó³ z domu
w Dybowie.
 21 czerwca o 16.40 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ na l¹dowisku przyszpitalnym l¹dowanie i start mig³owca
ratowniczego.
 21 czerwca o 23.14 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
w Norach.
 22 czerwca o 14.40 jeden zastêp OSP
Szczecinki usuwa³ drzewo powalone
na jezdniê w D¹browskich.
 23 czerwca o 9.27 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ na l¹dowisku przyszpitalnym l¹dowanie i start mig³owca
ratowniczego.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

UWAGA

 zmiana terminów
akcji poboru krwi
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Olsztynie dokona³o zmiany terminów akcji poboru krwi od
honorowych dawców.
W zwi¹zku z powy¿szym kolejne akcje odbêd¹ siê w Starostwie Powiatowym w Olecku w nastêpuj¹cych terminach:
- 3 wrzenia 2009r.
- 1 padziernika 2009r.
- 5 listopada 2009r.
- 3 grudnia 2009r.
Halina E. Kasicka, www.powiat.olecko.pl

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

Wypadek przy pracy

10.08.2009 ok. godz. 18.00 w miejscowoci Lakiele, gmina Kowale Oleckie, podczas prac na polu dosz³o do tragicznego wypadku. Ze wstêpnych ustaleñ wynika,
i¿ 72-letni mê¿czyzna na polu kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym z maszyn¹ do ciêcia
s³omy. Z nieustalonej dotychczas przyczyny dosta³ siê pod ko³a ci¹gnika. W wyniku wypadku mê¿czyzna poniós³ mieræ na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oglêdziny miejsca zdarzenia. Teraz funkcjonariusze wyjaniaj¹
przyczynê i okolicznoci jak dosz³o do tego wypadku.

DY¯URY APTEK

KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

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!

 Baumit  klej do p³ytek Basic, mrozoodporny, 25 kg  13,70 z³/opak.
 Stabil  tynk gipsowy lekki, 25 kg
 17,20 z³/opak.
 Baumit Jastrych 25 kg (zaprawa do wykonywania podk³adu na
tarasach i balkonach oraz wewn¹trz
budynków; zalecana gruboæ od
4,5-6cm)  7,80 z³/opak.
(V32010)

* 18.08.2009r., ul. Kolejowa 15
* 19.08.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 20.08.2009r., pl. Wolnoci 25
* 21.08.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 22.08.2009r., ul. Zielona 35
* 23.08.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 24.08.2009r., ul. Kolejowa 15
* 25.08.2009r., ul. 11 Listopada 9

NABÓR
2009/2010

(L10803)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

(V42802)
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Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowegow Olecku og³asza
nabór na rok szkolny 2009/2010
do nastêpuj¹cych typów szkó³:
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.

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

!
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Skrzy¿owanie pobli¿e dworca PKS i PKS z Kolejow¹.

Tel. 0-607-939-096

(V43721)

Ordynatorowi Oddzia³u Wewnêtrznego
Panu doktorowi

Romanowi Szeremecie

oraz ca³emu personelowi medycznemu
serdeczne podziêkowania za leczenie i opiekê
sk³ada pacjentka
(V44301)
Teresa Kapliñska

Wystawa fotografii

Uczniowie z Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich: Agnieszka Wróblewska (lider grupy), Sylwia Gajewska, Ewelina Ciszewska i £ukasz Krynicki pracuj¹cy pod opiek¹ i instrukta¿em Doroty Klewickiej zapraszaj¹ do holu kina Mazur, gdzie
bêdzie mo¿na obejrzeæ PROJEKT M£ODZIE¯OWY grupy
PASJONACI FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ BJW, stworzony w ramach programu Lokalne Fundusze M³odych.
(V393025)

NABÓR 2009/2010

Akademia Humanistyczna
im Aleksandra Gieysztora
w Pu³tusku
Zamiejscowy Wydzia³ Dydaktyczny
w Suwa³kach

og³asza nabór na rok akademicki
2009/2010 na studia:
* studia pierwszego stopnia (licencjat) kierunek:
- administracja
* studia drugiego stopnia (uzupe³niaj¹ce magisterskie) na kierunkach:
- politologia specjalizacja administracja publiczna
- pedagogika
Zapisy i informacja WSSS w Suwa³kach,
ul. Kociuszki 47A, tel. (087) 566-23-08

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
* Wystawa fotografii z wycigu Finnmarkslopet (Dariusz
Morsztyn), Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa,
ROK MG - otawrcie 28 lipca
* Jak wygralimy wolnoæ  20. Rocznica pierwszych wolnych wyborów, Biblioteka Pedagogiczna
* Wyjæ z cienia  wystawa prac uczestników zajêæ w rodowiskowym Domu Samopomocy, Biblioteka Pedagogiczna
17 sierpnia (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
17.00  Epoka lodowcowa 3, Era dinozaurów, film  kino
Mazur
21 sierpnia (piatek)
16.00  turniej pi³ki no¿nej pla¿owej, korty MOSiR
17.00  Ka¿dy chce byæ W³ochem, film  kino Mazur
19.00  Egzorcyzmy Dorothy Mills, film  kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
22 sierpnia (sobota)
19.00  scena hip-hopowa  koncert, rynek na placu Wolnoci
17.00  Ka¿dy chce byæ W³ochem, film  kino Mazur
19.00  Egzorcyzmy Dorothy Mills, film  kino Mazur
23 sierpnia (niedziela)
10.00 - Turniej o puchar Dyrektora MOSiR Olecko, tenis ziemny (korty MOSIR)
11.00  turniej siatkówki pla¿owej, korty MOSiR
17.00  Ka¿dy chce byæ W³ochem, film  kino Mazur
19.00  Egzorcyzmy Dorothy Mills, film  kino Mazur
24 sierpnia (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
28 sierpnia (piatek)
17.00  Brüno, film  kino Mazur
19.00  Coco Chanel, film  kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
29 sierpnia (sobota)
AGE  koncert, rynek na placu Wolnoci
17.00  Brüno, film  kino Mazur
19.00  Coco Chanel, film  kino Mazur
30 sierpnia (niedziela)
10.00 - Turniej ¯egnajcie Wakacje 2009, tenis ziemny (korty
MOSIR)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

AUTOMYJNIA

a
ka w ³ y m
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r a je e n
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w
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,75 z³
Pb95 ........................ 4,45 z³
PB98 ........................ 4,65 z³
LPG .......................... 1,81 z³
Olej opa³owy........... 2,35 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V41202)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V41503)

(V41603)

STAÑ SIÊ WIDOCZNY - NAJTANIEJ
Telebim  reklama

"
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Wypadki
7.08.2009r. ok godz. 6.30 w m. lepie na drodze krajowej nr
65 dosz³o do wypadku drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ
wynika, ¿e kieruj¹cy samochodem osobowym marki VW Golf
nie dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych dobrych warunków
drogowych i na ³uku drogi w lewo zjecha³ na pobocze. Nastêpnie wpad³ w polizg i straci³ panowanie nad pojazdem.
Auto wjecha³o do przydro¿nego rowu i dachowa³o zatrzymuj¹c siê na drzewie. Kieruj¹cy, 32-letni Adam K, mieszkaniec
powiatu Kolno, z ran¹ g³owy i ogólnymi pot³uczeniami cia³a
trafi³ do szpitala w Olecku. Pasa¿er pojazdu zosta³ odwieziony
do szpitala w E³ku. Z informacji uzyskanych od lekarzy ustalono, ¿e straci³ przytomnoæ, dozna³ urazu krêgos³upa oraz
wstrz¹nienia mózgu. Policjanci ustalili, ¿e kierowca posiada³
s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów obowi¹zuj¹cy do lutego
2012 roku. Badanie alkomatem wykaza³o u niego ponad 1,5

promila alkoholu w organizmie. Teraz Adam K. odpowie za
spowodowanie wypadku, jazdê w stanie nietrzewoci oraz
z³amanie zakazu s¹dowego.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
8.08.2009 ok. godz. 22.00 na drodze wojewódzkiej W655 Olecko - Wileliczki dosz³o do wypadku drogowego.
Ze wstêpnych ustaleñ policji wynika, i¿ kieruj¹cy pojazdem Nissan na prostym odcinku drogi zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i uderzy³ w samochód marki Mitsubishi jad¹cy z przeciwka. Nastêpnie po zderzeniu Nissan dachowa³ i stoczy³ siê ze stromej skarpy. W wyniku
tego zdarzenia kierowca Nissana trafi³ do szpitala w E³ku,
a dwaj jego pasa¿erowie do szpitala w Olecku. Policjanci
wyjaniaj¹ przyczynê i okolicznoci zdarzenia.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

10.08.2009r ok. godz. 18.00 na drodze Sokó³ki-Zawady
Oleckie w gminie Kowale Oleckie dosz³o do wypadku drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy samochodem dostawczym marki Mercedes z nieustalonej
przyczyny zjecha³ z drogi do przydro¿nego rowu. Samochód dachowa³. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby
zosta³y ranne. Kierowca zosta³ przetransportowany mig³owcem do szpitala w Suwa³kach, a pasa¿er do szpitala w
Olecku. Policjanci wyjaniaj¹ przyczynê i okolicznoci tego
wypadku.

Z dniem 10.08.2009 r. na terenie k¹pieliska miejskiego ,,Skocznia rozpoczêlimy darmowe szkolenie przygotowawcze do kursu na stopieñ m³odszego ratownika WOPR .
Chêtnych, którzy ukoñczyli 12 rok ¿ycia,
zapraszamy do zapisów bezporednio u ratowników na k¹pielisku.
Celem szkolenia jest zwiêkszenie umiejêtnoci stylowego
p³ywania pod okiem instruktora, p³ywania (na bezdechu, pod
lustrem wody, polepszenie umiejêtnoci p³ywania ³odzi¹ wios³ow¹ i kajakiem) sposobami przydatnymi w ratownictwie .
22.08 br. o godz. 19. ratownicy POG WOPR w Olecku
przy wspó³udziale: Stra¿y Po¿arnej, Policji, Klubu Wodnego i
MOSiR w Olecku organizuj¹ na k¹pielisku miejskim ,,Skocznia pokaz ratownictwa wodnego. Serdecznie zapraszamy

NABÓR 2009/2010

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

(L10803)

POG.WOPR Oddzia³
Olecko informuje

#
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Konkurs Pasjonat Przypisanych
Pó³nocy 2009  og³oszony!
We rodê 15 lipca Zarz¹d Stowarzyszenia w obecnoci cz³onków Komisji Rewizyjnej powo³a³ Kapitu³ê Konkursu oraz okreli³
termin zg³oszeñ kandydatów do honorowego tytu³u Pasjonat Przypisanych Pó³nocy
2009.
Przypominamy, ¿e zg³oszenia mo¿na dostarczaæ na adres:
- e-mailem biuro@przypisani.mazury.pl,
- tradycyjn¹ poczt¹ Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani
Pó³nocy 19-400 Olecko, ul. Go³dapska 27,
- lub osobicie wrêczyæ pisemne zg³oszenie do jednego z
cz³onków Zarz¹du Stowarzyszenia.
Zg³oszenie powinno zawieraæ:
- imiê i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- uzasadnienie jego kandydatury.
Zg³oszenia przyjmowane do 20 wrzenia 2009r.
Regulamin konkursu
I. Kandydatami do nagrody mog¹ byæ osoby dzia³aj¹ce na
terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmuj¹ce siê szeroko pojêt¹ animacj¹ rodowiska spo³ecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, dzia³añ spo³ecznych.
(V37805)

II. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Kapitu³y nie mog¹ kandydowaæ
do nagrody.
III. Liczba zg³aszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zg³aszania maj¹ tylko cz³onkowie Stowarzyszenia
Kulturalnego Przypisani Pó³nocy, osoby nagrodzone honorowym tytu³em Pasjonat Przypisanych Pó³nocy oraz cz³onkowie Kapitu³y przyznaj¹cej nagrodê.
V. Kapitu³ê powo³uje Zarz¹d Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie ¿yj¹cym.
VII. G³osowanie odbywa siê wed³ug przyjêtych przez Kapitu³ê zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.

Nowy GACEK

Na pocz¹tku sierpnia ukaza³ siê nowy numer Miesiêcznika
Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. Tym razem
w GACKU mo¿emy przeczytaæ o projektach unijnych realizowanych na terenie tamtejszej gminy.
S¹ równie¿ dwa reporta¿e z Festynu integracyjnego we
wsi Monety oraz o Dniach Sto¿nego (3-5 lipca). Obie imprezy odby³y siê dziêki niespo¿ytej energii Pani Ma³gorzaty Terepko z Monet. To z jej inicjatywy powsta³y i dzia³aj¹ Stowarzyszenie Monety oraz fundacja Niewidzialna rêka, które zorganizowa³y integracyjne spotkania mieszkañców.
Z informacji bie¿¹cej miesiêcznik zawiera sprawozdanie z
realizacji budowy boiska Orlik, informacje o budowie dróg
oraz o meczu sparingowym Wigry Suwa³ki (juniorzy starsi) 
Kowale Oleckie. Sparing 3:2 dla goci.
Miesiêcznik zawiera równie¿ wydrukowan¹ ulotkê opisuj¹c¹ tegoroczne wiêto gminy Kowaliadê 2009.
(m)

$
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Z dziejów powojennego Olecka
Moje pierwsze wspomnienia
z pracy w Lidze Kobiet
Wi¹¿¹ siê one nierozerwalnie z listopadow¹ szarug¹ 1945 roku. W listopadzie 1945 roku zebra³o siê grono szeciu
osób, zawiadomione przeze mnie, by zawi¹zaæ Ko³o Ligi Kobiet na terenie powiatu oleckiego. By³y to kole¿anki Jadwiga Dryll, Irena £azarewicz, Agnieszka
Rymsza, Franciszka Paprocka i Jadwiga
Wis³ocka i ja, Eleonora Stankiewicz. Ten
szecioosobowy sk³ad Spo³eczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet zaj¹³ siê w pierwszym rzêdzie akcj¹ werbunkow¹ i w krótkim
czasie obj¹³ wszystkie pracuj¹ce kobiety w miecie.
W 1945 roku, dzisiejsze aktywistki 
kol. Zofia Brykowa i kol. Irena Ziegler
by³y ju¿ cz³onkami Ligi Kobiet, a pod
koniec roku 1945 by³o nas  bardziej lub
mniej aktywnych  oko³o 50 osób. I tak
rozpoczê³a siê nasza praca  trudna i
pionierska, by z w¹skiego grona kobiet
rozwinê³a siê masowa organizacja kobieca,
obejmuj¹ca wszystkie kobiety, niezale¿nie od wieku, wykszta³cenia i wyrobienia spo³eczno-politycznego.
Pierwsze trudnoci, jak¿e mieszne
dzi, po 20 latach, a tak wa¿ne przed 20
laty  to nieufnoæ spo³eczeñstwa w celowoæ utworzenia tej organizacji, jak i
nieufnoæ mê¿czyzn co do pracy kobiet
na stanowiskach dotychczas mêskich
 murarzy, traktorzystek, sêdziów, adwokatów, in¿ynierów i in. Znamy to dobrze  z bliskich dla nas prze¿yæ  z historii swoich lat 20.
Przypominam swoje prze¿ycia jako sêdzia, gdy spotyka³am siê ze zdziwieniem
mê¿czyzn  interesantów, mê¿czyzn  oskar¿onych czy te¿ nawet mê¿czyzn  kolegów, czy aby kobieta-sêdzia wyda trafny wyrok, czy bêdziê on oparty na w³aciwej normie prawnej. Czy naprawdê
wyrok wydany przez kobietê-sêdziê bêdzie mia³ taki sam skutek prawny? Dzi
te trudnoci minê³y i na szczêcie nale¿¹ ju¿ do historii.
Pierwszy Zarz¹d Spo³eczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet oprócz akcji werbunkowej stara³ siê zaj¹æ prac¹ kulturalnoowiatow¹ i opiek¹ spo³eczn¹ dla najbardziej potrzebuj¹cej ludnoci wyniszczonej wojn¹. I dlatego grono kole¿anek jeszcze pamiêta nasze obowi¹zki:
codzienne dy¿ury w akcji UNRRA, Czerwonego Krzy¿a, czêsto trudn¹ i niewdziêczn¹ pracê, by najbardziej potrzebuj¹ce osoby

Eleonora Stankiewicz

mia³y pomoc w postaci odzie¿y lub ¿ywnoci.
S¹dzê, ¿e jeszcze dzisiaj kole¿anki,
Irena Ziegler, Agnieszka Rymszowa,
Zofia Brykowa, Zofia Klimaszewska i
inne, pamiêtaj¹ pierwsze zrywy ¿ycia
kulturalnego, organizowane przez pierwszy
Zarz¹d Ko³a  zabawy urozmaicone wystêpami artystycznymi swoich cz³onkiñ,
deklamacjami i piewami. Przecie¿ ¿ywo
przypominamy sobie, jak przed 20 laty
gor¹co oklaskiwalimy kol. Jadwigê
Wis³ock¹ i kol. Franciszkê Paprock¹
(która obecnie mieszka w Jaworowie) za
interpretacje aktualnych i modnych wówczas piosenek o Warszawie i o Monte
Cassino. Pamiêtam, jak na jednej z takich imprez Ligi Kobiet kol. Czes³awa
Senda, dzi aktywistka Wojewodzkiego
Zarz¹du Ligi Kobiet, deklamowa³a wiersz
Marii Konopnickiej.
Po rocznej pracy pierwszego Zarz¹du Powiatowego zorganizowa³ymy spotkanie towarzyskie, dzi nazwalibymy
to narad¹. By³ grudzieñ 1946 roku. W
cukierni kol. Szymañskiej, przy bardzo
smacznych ciastkach (bumsach) spêdzi³ymy mi³y wieczór, podsumowuj¹c
pierwsze prace, bol¹czki, trudnoci, robi¹c plany na przysz³oæ.
W nastêpnym 1947 roku powsta³ drugi
Zarz¹d Spo³eczno-Obywatelskiej Ligi
Kobiet w Olecku w sk³adzie: kol. Jadwiga Wis³ocka  przewodnicz¹ca i kol. Zofia
Brykowa jako sekretarz. I tak rozwinê³a
siê praca Ligi Kobiet w naszym powiecie.
Olecko, 1965 r.
Eleonora Stankiewicz

Eleonora Stankiewicz, sêdzia S¹du
Powiatowego w Olecku, lata 50-te.
Eleonora Stankiewicz (ur. 1914 w
Sankt Petersburgu) po uzyskaniu stopnia magistra praw w 1937 roku na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie,
pracowa³a do wybuchu wojny jako wicedyrektor Ubezpieczalni Spo³ecznej w
Brzeciu nad Bugiem. W wyniku repatriacji przyjecha³a z Wilna, przez Sokó³kê, do Olecka wraz z mê¿em Romualdem
i synem Jerzym w 1945 r. i kontynuowa³a pracê w miejscowej ubezpieczalni. Na
pocz¹tku lat 50. pe³ni³a funkcjê sêdziego w S¹dzie Powiatowym w Olecku, jako
jedna z pierwszych kobiet-sêdziów, nastêpnie przesz³a do adwokatury. By³a
inicjatork¹ i wspó³za³o¿ycielk¹ w listopadzie 1945 r. Ko³a Spo³eczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w Olecku, przy wsparciu
wojewody bia³ostockiego Stefana Dybowskiego. Oleckie Ko³o rozwinê³o wszechstronn¹ dzia³alnoæ, zyskuj¹c akceptacjê mieszkañców miasta.

Legitymacja nr 1 Spo³eczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet wydana dla Eleonory
Stankiewicz przez Powiatowy Zarz¹d w Olecku w 1946 r. Wszystkie materia³y
pochodz¹ ze zbiorów rodzinnych.
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Wspieranie rozwoju dziewcz¹t
mieszkaj¹cych w gminie Olecko
Maciej nie¿yñski, m³ody olecki psycholog zrealizowa³ projekt
o takim w³anie tytule z trzydziestoma uczennicami szkó³ ponadpodstawowych. Ten oryginalny i wielce ciekawy pomys³
zosta³ zaakceptowany przez olsztyñski Urz¹d Marsza³kowski i
wspo³finansowany ze rodków Unii Europejskiej. Partnerem projektu
by³a Gmina Olecko, wspó³organizatorem Regionalny Orodek
Kultury w Olecku Mazury Garbate.
Realizowanie tego wyj¹tkowego projektu zaczê³o siê w kwietniu
br. i trwaæ bêdzie do padziernika tego roku. Uczestniczki (w
wieku 14-21 lat) bra³y m.in. udzia³ w warsztatach WenDo (w
t³umaczeniu Droga Kobiet). To popularna w Europie Zachodniej
metoda æwiczeñ wzmacniaj¹ca pewnoæ siebie i poczucie w³asnej wartoci, ucz¹ca zachowañ asertywnych, pomagaj¹ca prze³amaæ
ro¿ne obawy zwi¹zane z funkcjonowaniem w grupie rówieniczej. WenDo (ta metoda dopiero niedawno trafi³a do Polski)
uczy jak przeciwstawiaæ siê z³ej presji ze strony innych. Jest to
m.in. metoda przeciwdzia³ania przemocy; uczy jak nie dopuszczaæ do agresji w³asnej i cudzej.
Zajêcia te prowadzi³a Joanna Piotrowska z Warszawy, szefowa Fundacji Feminoteka, twórczyni pierwszej w Europie rodkowo-Wschodniej internetowej ksiêgarni kobiecej Feminoteka.
Joanna Piotrowska jest tak¿e felietonistk¹ wielu pism ogólnopolskich, m.in. Rzeczypospolitej, Gazety Wyborczej, internetowych portali. W ka¿d¹ niedzielê o pó³nocy w radiu TOK FM
prowadzi audycjê pt. Lepiej póno ni¿ wcale.
W ramach projektu, odbywa³y siê tak¿e warsztaty archiwalno-teatralno-muzyczne. Uczestnicz¹ce w warsztatach dziewczêta
np. zebra³y opowieci swych mam i babæ o ich przesz³oci.
Historie te  smutne lub pogodne  stworzy³y kanwê scenariusza i zosta³y wzruszaj¹co zagrane aktorsko przez dziewczyny.
Nie zabrak³o zg³êbiania sztuki scenografii. Warsztaty muzyczne z kolei mia³y za zadanie æwiczenia g³osowe, muzycznorytmiczne i grê na prostych instrumentach muzycznych.

szych, posiadania autorytetów, a jednoczenie buntowania siê
wobec ich wp³ywu. Jest to moment, kiedy pojawiaj¹ siê pierwsze wa¿ne zwi¹zki erotyczne oraz próby okrelenia planów ¿yciowych tego, kim mog³abym byæ. M³ode kobiety pochodz¹ce
ze wsi i ma³ych miasteczek czêsto dowiadczaj¹ dwóch rodzajów trudnoci: pierwszy to wstyd wynikaj¹cy z pochodzenia,
odcinanie siê od w³asnych korzeni i czêste przyjmowanie fa³szywej to¿samoci wynikaj¹cej z trendów w popkulturze; po
drugie  czêsto nie maj¹ dostatecznych kompetencji psychospo³ecznych, pozwalaj¹cych na samodzielne, wiadome i odpowiedzialne wkraczanie w doros³e ¿ycie. Paradoksalnie, czêsto
niewiadomoæ przekazów pokoleniowych, od których tak bardzo chc¹ uciekaæ, w po³¹czeniu z brakiem alternatywnych rozwi¹zañ prowadzi je do ¿ycia, którego tak naprawdê nie chc¹. W
rodzinach do edukacji i tzw. zdobywania wiata - delegowani z
rodzeñstwa s¹ czêsto ch³opcy...
Z OSTATNIEJ CHWILI
Druga edycja Projektu w³anie zosta³a pozytywnie rozpatrzona przez Urz¹d Marsza³kowski! Trwaæ bêdzie od stycznia
do lipca 2010 r. Tak¿e i ten projekt Agnieszki i Macieja nie¿yñskich otrzyma kolejny, unijny grant. Projekt m³odych, wra¿liwych
olecczan otrzyma³ najwiêcej punktów wród wielu innych,
nades³anych z ca³ego województwa Warmiñsko-Mazurskiego!
Mam nadziejê, ¿e fakt ten, a tak¿e powy¿szy opis dzia³añ zweryfikuje pogl¹dy niektórych moich kole¿anek i kolegów, którzy (nie znaj¹c szczegó³ów projektu) emocjonalnie i negatywnie komentowali w Przystankowym Olecku teatralne dzia³ania
Agnieszki i Macieja...Spektaklem Byæ kobiet¹... by³em oczarowany! Jestem przekonany, ¿e podobne wra¿enia odnios³a
wype³niona po proscenium widownia sali AGT. Charakterystyczne dla wspomnianych krytykantów Projektu by³a ich nieobecnoæ na obu spektaklach.
Non comment. Niech pozostan¹ zdrowi!

Podczas spektaklu Byæ kobiet¹ to brzmi dumnie.
Fot. Boles³aw S³omkowski.
Opisywane zajêcia prowadzili: warszawianki - wspomniana wy¿ej Joanna Piotrowska i Anna Wojtecka (adeptka ASP
w Poznaniu, prowadzi galeriê i restauracjê Patefon w stolicy) oraz olecczanie Agnieszka i Maciej nie¿yñscy.
Maciej nie¿yñski powiedzia³: M³ode kobiety, które ze
wzglêdu na trudny i wa¿ny okres dorastania, zmagaj¹ siê z
poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie kim jestem?. W tym
czasie dowiadczaj¹ wielu kryzysów i konfliktów potrzeb, zw³aszcza wolnoci i decydowania o sobie, a zale¿noci od najbli¿-

Roman
Maciejewski - Varga

(V17046)
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Wywiad z Prezesem Spó³ki Kopalnia Kruszywa Morena eksploatuj¹cej
¿wir w Zak³adzie Górniczym Jaki 1 Panem Adamem Cholew¹ przeprowadzi³ B.
Marek Borawski. W chwili obecnej z materia³u, który wydobywa siê w kopalni
budowane s¹: drogi lokalne, przebudowane ulice miasta i rozpoczê³a siê przebudowa stadionów MOSiR.

rzecz aby wydobywanie samo z siebie
mog³o byæ szkodliwe dla rodowiska.
Wa¿ne jest, aby wydobycie przeprowadzaæ w sposób zgodny z warunkami rodowiskowymi. Na terenie, gdzie prowa-

Kruszywo

BMB:  Jak by Pan scharakteryzowa³ wielkoæ z³o¿a Jaki i zak³adu górniczego?
Adam Cholewa: - Jeli chodzi o z³o¿e, to jest to jedno z wiêkszych, natomiast jeli chodzi o kopalniê, to jest ona
niedu¿a.
BMB:  Ile to hektarów?
ACh: - W tej chwili Morena dzier¿awi od Spó³ki Unimax z³o¿e o powierzchni 25 hektarów. Obok jest z³o¿e Jaki 2
o powierzchni 21 hektarów. Czyli jest to
razem 46 hektarów. Jest to wiec jedno z
wiêkszych z³ó¿ w okolicy.
Zasobnoæ tego z³o¿a te¿ jest du¿a.
Nawiasem mówi¹c, to badania geologiczne
swoj¹ drog¹, a ¿ycie swoj¹. Badania na
ca³ym wiecie robi siê tylko do okrelonej g³êbokoci. G³êbiej siê nie bada. Bez
sensu jest wierciæ jakie trzydziestometrowe otwory, skoro najpierw trzeba wydobyæ to, co jest na wierzchu. Z regu³y
robi siê to w ten sposób, ¿e kopie siê
do spongu (gruba warstwa gliny), nie
g³êbiej ni¿ 16 metrów. Jeli oka¿e siê, ¿e
jest ni¿ej ¿wir lub jest prze³o¿ony jakim
niewielkim pok³adem gliny, to podejmuje siê decyzjê o dalszym wydobyciu. To
zale¿y od sytuacji rodowiskowej lub
ekonomicznej.
BMB:  A jak to jest w kopali Morena?
ACh: - My wydobywamy maksymalnie do lustra wody, a do niego mamy
jeszcze daleko. Wystarczy popatrzeæ na
jezioro Walulika. Chcemy eksploatowaæ
z³o¿e w sposób, który by nie naruszy³
stosunków wodnych. Takie jest za³o¿enie koncesyjne. O te ograniczenie na-

sza firma sama wnioskowa³a.
BMB: - Firma, która ma wydobywaæ zabiega o ograniczenia?
ACh: - Jednym z najpowa¿niejszych
negatywnych skutków geologicznych dla
rodowiska mo¿e byæ naruszenie stosunków wodnych. Co prawda do takiego
zdarzenia dochodzi w bardzo specyficznych warunkach. W zwi¹zku z tym potrzebne s¹ badania oddzia³ywania na rodowisko.
BMB: - A Morena przeprowadzi³a takie badania?
ACh: - Mamy wszystkie ekspertyzy
dotycz¹ce skutków rodowiskowych naszej dzia³alnoci.
BMB: - Z³o¿e kiedy zostanie wyczerpane...
ACh: -Nasz kierunek rekultywacji, który jest nieod³¹cznym
elementem eksploatacji z³o¿a, jest
kierunkiem rolno-lenym. Czyli na 80% po wyeksploatowaniu zostanie nawieziony humus
i na tej ziemi najprawdopodobniej
zostanie posadzony las. Nie
s¹dzê ¿eby kto tutaj uprawia³
ziemiê, bo bêdzie ona pod³ej jakoci. Wyniki gospodarowania
by³yby niewielkie.
BMB: - Jednak naruszy to
w jaki sposób rodowisko.
ACh: - Wydobywanie kruszywa jest naturaln¹ czynnoci¹ cz³owieka. Ludzie czyni¹
to od lat buduj¹c domy z gliny, kopi¹c piasek, ¿wir, buduj¹c drogi i domy z kruszywa,
krusz¹c ska³y. Nie w tym jest

dzimy wydobycie, wszystkie badania wykaza³y, ¿e nie ma przeszkód natury przyrodniczej. Czyli, ¿e nie zak³ócamy ¿ycia
istniej¹cej fauny ani flory. Fauna daje
sobie tutaj radê doskonale. Widaæ to po
tym jak wzros³o nam ostatnio pog³owie
zajêcy. Jest ich chyba ju¿ piêæ. Mamy
kuropatwy, jest te¿ du¿o drapie¿nego
ptactwa, jest para bocianów, przychodz¹ dziki. Lisy w tym roku jako siê nie
pojawiaj¹. Nie wiem, co siê z nimi sta³o. Innymi s³owy mówi¹c  zwierzyna ma
siê dobrze. Te kilka hektarów wydobytego kruszywa w niczym nie przeszka-
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dza paæ siê tutaj sarnom na obszarze
nie objêtym jeszcze wydobyciem. Ka¿dy te¿ mo¿e stwierdziæ, ¿e nie ma tutaj
jakiego uci¹¿liwego ha³asu ani spalin.
To tyle jeli chodzi o ochronê rodowiska. Jest taka anegdotka: kiedy w
Wielkopolsce by³y góry, a potem przyszli Poznaniacy i zrobili porz¹dek. Kolega, który jest w³acicielem 100% udzia³ów w spó³ce, która jest w³acicielem tego
terenu jest akurat z Poznania i dlatego...
BMB: - ... robi porz¹dek.
ACh: - Proszê popatrzeæ na pola w
okolicach Sto¿nego i £êgowa, gdzie wydobycie jest prowadzone od dziesiêcioleci, ile tam jest odzyskanych, zrekultywowanych pól uprawianych w tej chwili przez rolników. Na terenach tych wczeniej nie mo¿na by³o niczego uprawiaæ z
racji tego, ¿e ziemia tamtejsza to by³ czysty
¿wir. Teraz powsta³y porz¹dne rolne pola.
A górków i brzysków jest tutaj
wystarczaj¹co du¿o.
BMB: - Jakie jest g³ówne przeznaczenie wydobywanego kruszywa?
ACh: - Nasza kopalnia nastawi³a siê
na produkcjê kruszyw drogowych. Przy
takiej produkcji praktycznie nie stosuje
siê p³ukania wydobytego surowca.
Wydobyte kruszywo rozsortowuje siê
na sucho przy pomocy sortowników. Jest
to system sit, który pozwala oddzieliæ
poszczególne frakcje. Czêæ uzyskanego kamienia ulega pokruszeniu. Taki
pokruszony kamieñ miesza siê z jakim
innym surowcem i uzyskuje siê ró¿nego
rodzaju mieszanki. Czyli koñcowym procesem przygotowania produktu jest jego

sortowanie i ewentualne mieszanie.
BMB: - Produkt jest wiêc zró¿nicowany zale¿nie od tego, do czego zostanie wykorzystany?
ACh: - Kruszywo to naturalny zbiór
okruchów skalnych przemieszczony najczêciej w wyniku ruchów i topnienia
lodowców. Wtedy to powstawa³y wielkie rzeki, które toczy³y te okruchy i dlatego tego typu materia³ nazywa siê otoczakami. Te okruchy skalne, czyli kruszywo, dzieli siê wed³ug granulacji. Od
0 do 2 mm mamy piaski, od 0 do 63 mm
mamy ¿wiry pospó³ki. Wród pospó³ek
stosuje siê podzia³ na granulacje 0-16,
0-32, bardzo rzadko 0-63 mm, bo praktycznie nie ma na ni¹ zapotrzebowania.
Przyjmuje siê, ¿e od 2 mm do 63 mm
mamy do czynienia ze ¿wirami. Tutaj te¿
dzieli siê na ró¿ne granulacje. To zale¿y
od bardzo szczególnego zapotrzebowania. Od 63 mm do 180 mm mamy do czynienia z kamieniem brukowym. Tworzy
siê z niego drogi typu kocie ³by. Powy¿ej 180 mm w zasadzie mamy do czynienia z g³azami. S¹ one wykorzystywane do ró¿nych celów. W Olecku najbardziej reprezentatywne wykorzystanie
takich g³azów mo¿na obejrzeæ na koñcu
ulicy Parkowej. Przy hotelu jest piêknie
wy³o¿ona nimi skarpa. S¹ te¿ jeszcze
wiêksze g³azy, które równie¿ maj¹ zastosowanie indywidualne.
Odrêbnym gatunkiem jest kamieñ bity.
W Olecku jest kilku fachowców du¿ej
klasy, którzy potrafi¹ wzi¹æ kamieñ, m³otek
i tak przy³o¿yæ, jak to mawia domoros³y
poeta: ziemia stêknie, kamieñ pêknie.
Z ³upanego kamienia buduje siê bardzo ró¿ne murki,
podjazdy, lica domów, bramy czy ogrodzenia. Bardzo ³adnie jest przy budynku stra¿y po¿arnej w Olecku, gdzie spo³ecznym wysi³kiem stra¿aków z podarowanego przez nas kamienia zosta³a piêknie zrobiona brama i fasady przy gara¿ach.
Bicie kamienia jest jednak zajêciem wybitnie rzemielniczym i nie ma wiêkszego wp³ywu na funkcjonowanie kopalni. Podstawowym produktem z kamienia jest kamieñ kruszony, dlatego naszym produktem jest kamieñ kruszony. Nie jestemy du¿¹
kopalni¹ i kruszymy kamieñ
do 31,5 mm. Jest to podstawowa frakcja na wszelkiego rodzaju podbudowy,

Adam Cholewa
czyli mieszanki z drobnym ¿wirem lub piaskiem. Taka mieszanka pod zagêszczark¹ lub pod walcem bardzo dobrze siê
ubija. Na to k³adzie siê kostkê brukow¹
lub asfalt. Na marginesie chcia³bym dodaæ, ¿e nie ma s³abego i mocnego asfaltu, jest tylko kiepsko zrobiona podbudowa. Je¿eli podbudowa jest kiepska, to
powstaj¹ koleiny.
To w zasadzie jest nasza podstawowa produkcja. Wad¹ zajêcia na ¿wirowni jest jego sezonowoæ. Wynika to zarówno z warunków atmosferycznych, jak
i d³ugoci dnia. Tradycyjnie od stycznia do marca, poza wyj¹tkami, nie pracuje siê. Czasami na pracê pozwala lekka zima lub na ha³dzie jest zgromadzony
towar, który mo¿na sprzedawaæ. Drugim
powodem jest to, ¿e produkujemy surowce potrzebne do budowy dróg. Dróg
siê w zimie te¿ nie buduje. Zima jest wiêc
okresem, kiedy ¿wirownia zapada w sen
zimowy. Pracuje tylko pan portier, który
pali w piecu, patrzy w bia³¹ przestrzeñ i
notuje obecnoæ ró¿nych ciekawych
zwierz¹tek.
BMB: - Czyli praktycznie wydobycie odbywa siê w przeci¹gu kilku miesiêcy w roku.
ACh: - Tak. Jest to okres od 6 do 8
miesiêcy.
BMB: - Ilu ludzi zatrudnia kopalnia?
ACh: - Zespól jest niewielki. Pracuje
tutaj 8 osób. Jest to liczba wystarczaj¹ca. S¹ to wysoko wykwalifikowani pracownicy. Pracowali oni w najró¿niejszych
instytucjach. rednia wieku przekracza
piêædziesi¹t lat. Jest to wiêc zespó³ nie
najm³odszy, ale stanowi grupê ludzi spokojnych i zrównowa¿onych. Pracuj¹ bez
¿adnego ryzyka, a zespó³ daje sobie radê
nawet wtedy, gdy prezesa nie ma.
BMB: - Dziêkujê za rozmowê.
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XII Mazurskie Spotkania z Folklorem
w obiektywie Boles³awa S³omkowskiego



Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 33 (605)



Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 33 (605)

OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(55)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Chiny, 22.08.2007 r.
Pomiêdzy Chiñczykami zawierane s¹ dwa typy ma³¿eñstw
W nocy gania³em myszy. Gryz³y moje
³ó¿ko. Wy³¹czylimy te¿ klimatyzacjê, bo
ha³as nie pozwala³ zasn¹æ. Z tego wzglêdu by³o bardzo duszno. Ciep³a woda w
hotelu jest tylko rano i wieczorem. Dzisiaj chodzi³em po sklepach. By³em te¿ w
olbrzymiej kilkupiêtrowej ksiêgarni. Kupi³em ksi¹¿kê geograficzn¹ o Chinach,
oczywicie w jêzyku chiñskim. Zap³aci³em 10 juanów. Ogólnie ksi¹¿ki nie s¹ drogie.
Ale inne towary maj¹ ceny zbli¿one do
europejskich, a nawet wy¿sze.
Zachodzi³em te¿ do sklepów z herbat¹. Najgorzej, ¿e przed ka¿dym takim
sklepem natrêtne sprzedawczynie wychodzi³y a¿ na ulicê i zachêca³y do wejcia.
W staro¿ytnych Chinach na u¿ytek
cesarza obmylano specjalny sposób
zbioru herbaty: pracowa³y przy tym wy³¹cznie dziewice, obcinaj¹c z³otymi no¿yczkami najdelikatniejsze p¹ki. Nosi³y
przy tym bia³e rêkawiczki, by herbata w
cesarskiej fili¿ance by³a naprawdê nietkniêta. Obecnie równie¿ mówi siê o cesarskim pokosie przy okazji herbat najwy¿szej jakoci. Zbioru dokonuje siê tylko
raz w roku obrywaj¹c wy³¹cznie wie¿e
p¹ki i co najwy¿ej jeden górny listek.
Jest to w zasadzie wy³¹cznie chiñsk¹
domen¹. Herbata z Chin jest produktem
przy wytwarzaniu którego nie szczêdzi
siê si³ i rodków, tote¿ po dzi dzieñ zas³uguje na okrelenie handmade.
Chiny s¹ ojczyzn¹ zielonej herbaty.
St¹d pochodzi knowhow przetwarzania
surowca, st¹d pochodz¹ tradycyjne sposoby aromatyzowania herbaty kwiatami
i  last but not least  st¹d pochodzi
porcelana, dziêki której herbata nabiera
elegancji i nobliwoci.
Niemo¿liwe do ogarniêcia bogactwo
gatunków i odmian zapewnia koneserom
zielonej herbaty szerok¹ gamê nowych
odkryæ smakowych. Zielony napar mo¿e
mieæ aromat dymnognilny, kwietno-owocowy, zwyczajny, czyli nieco cierpki lub
wybitnie szlachetny. Nikomu nie uda³o
siê jak na razie ustaliæ ile gatunków zielonej herbaty istnieje. Byæ mo¿e a¿ 8000.
Trudno te¿ wprowadziæ jak¹kolwiek klasyfikacjê w tê obfitoæ. Ka¿da prowincja ma bowiem w³asny specja³, ponadto
nawet te same gatunki uprawiane w ró¿nych miejscach mog¹ znacznie siê od
siebie ró¿niæ  tak jak ró¿ni¹ siê warunki glebowe i klimatyczne oraz miejsco-

we zwyczaje dotycz¹ce przetwarzania
surowca. Niektóre ze s³ynnych chiñskich
zielonych herbat, jak na przyk³ad szlachetny Lung Ching (smocze ród³o),
powsta³y wiele setek lat temu, inne z kolei
stosunkowo niedawno, inne jeszcze ze
starszych odmian z czasem uleg³y zapomnieniu.
W niektórych dobrze zaopatrzonych
sklepach z herbat¹ napotkaæ mo¿na do
dwudziestu ró¿nych odmian zielonej
herbaty  jest to jednak jedynie skromny wycinek rzeczywistej obfitoci. Nikt
nie zna wszystkich gatunków. Nawet dowiadczeni pasjonaci zielonej herbaty wci¹¿
zaskakiwani s¹ nieznanymi do tej pory
smakami i aromatami. Ró¿ne s¹ te¿ ceny,
przy czym trzeba zaznaczyæ, ¿e wiele
odmian oferowanych przez chiñskie sklepy
osi¹ga ceny zbli¿one poziomem do cen
europejskich. Tyle, ¿e Chiñczycy s¹ zazwyczaj gotowi wydaæ powa¿n¹ czêæ
swej pensji na luksusow¹ herbatê. W
Chinach obok poszczególnych gatunków
powsta³y te¿ du¿e rodziny herbat, takie
jak czarna, zielona, pó³fermentowana czy
bia³a.
Bia³e herbaty s¹ u nas praktycznie
nieznane, jednak niektóre z nich zaliczaj¹ siê do najdro¿szych na wiecie.
Okrelenie bia³a
wywodzi siê od
srebrno-bia³ych, pokrytych delikatnymi
w³oskami listków.
Kilogram Yin Zben,
bia³ej herbaty, której nazwa po przet³umaczeniu oznacza
srebrne szpileczki
osi¹ga na wiatowym rynku cenê
oko³o 500 dolarów.
Jedna plantacja wytwarza z regu³y nie
wiêcej ni¿ 20 kilogramów takiej herbaty
rocznie, bowiem zbiera siê j¹ cesarsk¹
metod¹  tylko raz
w roku.
Herbatê uprawia
siê w oko³o tysi¹cu
okrêgów w 17 ró¿-

nych prowincjach. Tradycyjne herbaciane
regiony znajduj¹ siê przewa¿nie na po³udniu, rozci¹gaj¹c siê od prowincji Hainan (najbardziej na po³udnie) a¿ po Shandong na pó³nocy. £¹czna powierzchnia upraw wynosi oko³o 1,2 miliona hektarów, przy czym wiêkszoæ po³o¿ona jest
na wy¿ynach. W wiêkszoci chiñskich
zag³êbi herbacianych okres ¿niw trwa od
kwietnia do padziernika.
Przy kociele katolickim (na jego tle)
fotografowa³y siê m³ode pary. Obserwowa³em je. Nie by³ to prawdziwy lub tylko reklamowa sesja zdjêciowa. To miejsce upodobali sobie do takich celów.
W Chinach zawarcie ma³¿eñstwa
uwa¿ane jest za wydarzenie wyj¹tkowe.
Zapewnia bowiem ci¹g³oæ rodu, co w
tamtejszej kulturze ma ogromne znaczenie. Bardzo wa¿ne przy tym jest, aby
zosta³o ono zawarte zgodnie z wielowiekow¹ tradycj¹ i zwyczajami. W przeciwnym razie w oczach wiêkszoci Chiñczyków jest ono niewa¿ne. Poniewa¿ biurokracja nie zna jednak ró¿nic kulturowych,
podobnie jak w krajach cywilizacji zachodniej, tak¿e w Chinach prowadzony
jest rejestr ma³¿eñstw.

M³oda para

!
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Pomiêdzy Chiñczykami zawierane s¹
2 typy ma³¿eñstw. Jednym jest ma³¿eñstwo aran¿owane, w którym przysz³y m¹¿
lub ¿ona wybierana jest przez rodziców
lub krewnych. Drugi typ opiera siê na
wolnej woli i chêci bycia razem przysz³ych
ma³¿onków. Ma³¿eñstwo aran¿owane
nie cieszy siê ju¿ wspó³czenie du¿¹
popularnoci¹, poniewa¿ uznawane jest
za staromodne. Ma³¿eñstwo typu wolnego jest zdecydowanie popularniejsze,
poniewa¿ umo¿liwia danej osobie dobór
¿yciowego partnera wy³¹cznie w oparciu o jego woln¹ wolê. Rodzice zazwyczaj szanuj¹ wybór swoich dzieci.
Aby zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski nale¿y oczywicie osi¹gn¹æ odpowiedni wiek.
Wynosi on w Chinach odpowiednio 21
lat dla kobiet i 23 lata dla mê¿czyzn.
Kiedy wybór odpowiedniej osoby zosta³
ju¿ dokonany, organizacja ceremonii lubno-weselnej spoczywa na barkach rodziców i starszych krewnych. Z za³o¿enia
chiñski lub i uroczystoæ wesela musi
byæ wystawna i bogata. Ma ona zaimponowaæ rodzinie oraz przyjacio³om ka¿dej
ze stron. Bogactwo uroczystoci wiadczy o zamo¿noci i pozycji spo³ecznej
rodziny. Zasadniczo mo¿na powiedzieæ,
¿e ma³¿eñstwo z mi³oci w Polsce i Chi-

nach opiera siê na tych samych zasadach.
Po zakoñczeniu sk³adania przysiêgi
ma³¿eñskiej nowo polubiona para udaje siê na zewn¹trz domu, gdzie pali papierowe wycinanki, sk³adaj¹c w ten sposób ho³d Niebu. Przy unosz¹cym siê
popiele z wycinanek odpalane s¹ fajerwerki. Odg³osom ich eksplozji wtóruj¹
odg³osy uderzeñ w bêbny i gongi, co
oznacza, ¿e Niebo pob³ogos³awi³o nowe
ma³¿eñstwo. Tradycja ta pochodzi z czasów, kiedy w Chinach dominowa³o spo³eczeñstwo farmerów. Rodzice wykorzystywali okazjê lubu do sk³adania mod³ów do Boga Natury w nadziei na uzyskanie dobrych plonów. Zwi¹zek ceremonii lubnej z Niebem zauwa¿alny jest
tak¿e poprzez u¿ywanie ró¿nych instrumentów muzycznych. G³ony odg³os
bêbnów, gongów rogów suona (drewniany instrument dêty) i sheng (instrument dêty w kszta³cie rurki) s³yszany jest
w du¿ej odleg³oci, tak, aby mogli je
us³yszeæ bogowie w chmurach.
Na ceremoniê zalubin oraz przyjêcie weselne wybierany jest odpowiedni
dzieñ w oparciu o wyliczenia przy u¿yciu chiñskiego kalendarza ksiê¿ycowego. Jego miejscem mo¿e byæ restauracja

Listy do redakcji
Odpowied G.K. na odpowied Redakcji TO

Odpowied Redakcji TO na mój List... jest co najmniej
niecis³a i opacznie ocenia fakty.
Jeszcze raz wiêc wyjaniam:
1. Podtrzymujê zarzut, ¿e za manipulowan¹ i napastliw¹
polemik¹ podpisan¹ przez niejakiego St. Krzywiñskiego, sta³
PAC i ¿e Redakcja musia³a o tym wiedzieæ albo przynajmniej
podejrzewaæ. ¯e tak nie by³o przekonuj¹ mnie nie s³owa ale
dowody, np. umówione spotkanie z rzekomym St. Krzywiñskim.
2. Je¿eli ju¿ wreszcie Redakcja zdecydowa³a siê puciæ mój
cytat z Tuwima, to dlaczego tylko jedno zdanie wyrwane z
kontekstu, gdy ca³y cytat sk³ada³ siê z 3 zdañ i dopiero ca³oæ mia³a spójny sens? Pozwolê wiêc na ca³y fragment:
Pró¿no repliki oczekiwa³
nie dam ci prztyczka ani klapsa
Nie powiem nawet pies ciê jeba³
bo by³by to mezalians dla psa.
3. Je¿eli pisa³em o piwie w supermarkecie za 1,35  puszka, to nie podawa³em ani nazwy piwa, ani nazwy Browaru, ani
te¿ nazwy supermarketu. Niepotrzebne wiêc obawy o S¹dy.
A walory smakowe mam prawo oceniaæ jako konsument i niepotrzebne s¹ do tego S¹dy, instytucje i ich dokumenty i piecz¹tki. Zreszt¹ chodzi³o mi o zjawisko a nie o czyj¹ dyskredytacjê.
4. W polemikach z PACEM chodzi³o mi równie¿ o pogl¹dy PACA a nie jego dyskredytacjê osobist¹. Osobicie PACA
nawet nie znam! W swoich artyku³ach podawa³em mnóstwo
faktów, cytatów, opinii ludzi znanych i uznanych. Te ostre
sformu³owania, ale nie przekraczaj¹ce granic dobrego wycho-

lub hotel. Gocie przybywaj¹cy na przyjêcie przynosz¹ w darze pieni¹dze i sk³adaj¹ ¿yczenia M³odej Parze. Przed bankietem M³oda Para wraz z rodzicami jest
przedstawiana gociom. Po b³ogos³awieñstwie udzielanym przez oboje rodziców
i starszych M³odej Parze, zaczyna siê
przyjêcie. Podczas jego trwania na stole
obowi¹zkowo pojawia siê mocny alkohol. Para M³oda jest zachêcana przez goci
do wznoszenia toastów, zw³aszcza za
zdrowie tych krewnych, dziêki którym
ma³¿eñstwo dosz³o do skutku. Zazwyczaj przyjêcie trwa oko³o 2 godzin. Koñczy je b³ogos³awieñstwo udzielane przez
goci M³odej Parze.
Dominuj¹cym kolorem tradycyjnego
lubu chiñskiego jest czerwony. W pomieszczeniach na cianach poprzyklejane s¹ czerwone papierowe wycinanki,
przedstawiaj¹ce chiñski charakter, który ma znaczenie Podwójnego Szczêcia.
Panna m³oda ubrana jest w czerwon¹
sukniê lubn¹, a pan m³ody ma przypiêty do klapy marynarki du¿y czerwony
kwiat. Wszystko to nie tylko stwarza ciep³¹
atmosferê ca³ego obrzêdu, ale tak¿e wskazuje na to, ¿e osoby zawieraj¹ce ma³¿eñstwo d¹¿¹ do stworzenia szczêliwego i
pe³nego dobrobytu ma³¿eñstwa.
C.d.n.

wania pochodzi³y najczêciej z cytatów osób znanych, np.
Tuwim, Walendziak, Pi³ka, Kaczyñski. Napisanie wiêc przez
Redakcjê Nie pozwolê, aby na ³amach TO kto bez podstaw
w postaci dokumentów czy wiadków obra¿a³ innych  jest
jakim nieporozumieniem. PACOWI na go³os³owne insynuacje i snucie teorii spiskowych Redakcja pozwala³a, oj pozwala³a!
5. I na koniec rzecz najmniej istotna. Redakcja, a mo¿e
raczej osoba przygotowuj¹ca teksty do druku pope³nia wiele
b³êdów sk³adniowych, pomija niektóre s³owa, przekrêca wyrazy, co nadaje im inny sens. Czasami to nic, ale czasami
wychodz¹ takie dziwol¹gi, które zmieniaj¹ sens wypowiedzi.
Mo¿e wiêc zwróciæ na to wiêksz¹ uwagê.
I proszê nie traktowaæ tych uwag jako napaæ osobist¹.
Chodzi mi o lepsze redagowanie Tygodnika Oleckiego a
nie, ¿eby przyp... z grubej rury.
Grzegorz Kudrzycki
* Od przygotowuj¹cego tekst.
Rzeczywicie, czasem by³y takie zdania, ¿e nie wiedzia³em
jak z tego wybrn¹æ, co mog³o powodowaæ zmianê sensu, gdy¿
niejednokrotnie trzeba by³o domylaæ siê co autor mia³ na
myli. Nie jestem i nie czujê siê polonist¹, wiêc dla tych, którzy zwracaj¹ na to uwagê, pozostawiam tekst nawet bez zmiany przecinka  ich ¿yczenie. Pañskie teksty od tej chwili (jeli
takowe bêd¹) bêdê stara³ siê pozostawiæ w formie oryginalnej, nie zmieniaj¹c nawet literki (co uczyni³em te¿ dzisiaj).
A tak swoj¹ drog¹  mamy XXI wiek i przekazywanie tekstów w postaci rêcznego pisma, które niejednokrotnie ciê¿ko
jest rozszyfrowaæ, co doprowadza do powstawania takich sytuacji, tr¹ci trochê anachronizmem. Tekst napisany komputerowo na ¿yczenie mogê pozostawiæ w oryginale.
Pozdrawiam  sk³adacz.

"

AUTO-MOTO

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K12507
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V30510

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

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V38904
* Biuro turystyczne Sambia, wycieczki na Litwê 4 x tygodniowo, 0-87-520-16-44, infolinia 0-783-738-138
V34308
www.cooltura.xwp.pl
0-604-058-648
V39704

* Hotel Mazury, Willa Eden, wesela, przyjêcia, stypy,
tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V39604
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78
V34607
PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

US£UGI

(V39504)

(V37606)

PIZZA NA TELEFON

K13304

Agencja Kredytowa KORZYCIK
ul. Kolejowa 31

KREDYTY, ODSZKODOWANIA,
T£UMACZENIA
tel. (087) 520-01-89; 0-601-943-967

(V41403)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V32210

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.
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 0-502-954-863

V33409

L103033

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11501
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V43711
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V37106
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V32909
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11202
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K10711
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V33509
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/20, tel. (087) 520-22-47 V43501

V33509

* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L10204
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

(V32110)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

D@RKOMP

V2532

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

V31810

* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564; 0-728-208-754.
V34208
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087) 52029-23
V36407
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V43801
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedsiêbiorców i firm, te. 0-603-100-524, tel. 0-87520-46-76
V43601

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

(V34408)

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 0-503-804-741
V37725
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12617
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V30520a
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V33719
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 0-503-804-741, 0-512-217-654V37715
* Golf III, 1,4 gaz, 1992, 4000 z³otych, tel. 0-500-577-981 K16001
* Opel Combo, 1,4B+gaz, 1996, zadbany, 28.000 kilometrów,
4000 z³otych, tel. 0-604-193-413
L6206a
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 0-503-019-417
V41313
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 0-508-097-660
V41123

Club CoolTura

L6905

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* zespó³ Zbyszek Sieñczuk One Band, tel. 0-666-706-100

* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (087) 520 17 89
V44201
* Bloczek fundamentowy M6; 2,40 z³; tel. 0-608-335-960 K13902

(V31710)

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

PUB PIWNICA

V36307

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31

Krupin 14A

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

L6704

(V41303)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

SERWIS OGUMIENIA

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

V33709
(V37705)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

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

(V36207)
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V41213

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V39004

US£UGI

#
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(V41003)

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)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V43022

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K731)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V37607
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V34518
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L11102
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18
K12817

* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885

K13503
L10104

(V4102)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
Filia Baka³arzewo, tel. (087) 569 10 21
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
0-508-097-660
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

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

(V37007)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

(K13106)

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
L10902
* znaleziono klucze domowe, przed zak³adem pogrzebowym na ul.
S³owiañskiej. Prawdopodobnie zgubi³ je w³aciciel czerwonego
Forda. Do odebrania w zak³adzie pogrzebowym Eden. L10002
KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 0-602-235-182
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
PRACA

(L11701)

V41243
V41233

PRACA c.d.
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V41413
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L11401
SPRZEDAM
* Bloczek fundamentowy M6; 2,40 z³; tel. 0-608-335-960 K14002
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V43012
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V32120
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V34528
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K12109
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
K14302
* Dzia³ki budowlane, mieszkalne i us³ugowe, uzbrojone, Olecko,
tel. 0-601-210-819
K13802
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V14202
* gara¿ blaszak, aleje Lipowe, bezporedni wyjazd na ulicê,
tel. 0-506-675-603
L6805
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.
(V43701)
* Lenarty, mieszkanie 60,8 m. kw., dwa gara¿e, dzia³ka, 95
tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K13206
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L10703
* mieszkania: wiêtajno, Olecko: Kolejowa, Armii Krajowej,
Zyndrama, tel. 0-510-189-301
K14102
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V41113
* okap kuchenny, nowy, 160 z³otych, tel. 0-505-979-351 K14501
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V41223
* pralkê Ardo, nowa, 700 z³otych, tel. 0-505-979-351 K14401
* rower górski w dobrym stanie, tel. 0-506-675-603
L6705
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V41013
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V12907)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K831
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V37825
WYNAJEM
* dzia³ka 200 m.kw., obok domu towarowego, ul. Partyzantów, tel. 0-602-354-963
K13702
* kawalerka do wynajêcia, tel. 0-87-523-41-23 po 16.00 L11302
* lokal 60 m.kw., 120 m.kw., I piêtro, centrum, tel. 0-885-441703
L10603
* lokale do wynajêcia, 30, 80 m.kw., tel. 0-609-738-148 V39404
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 0-604-557-693
V41613
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V34538
* poszukujê gara¿u do wynajêcia w centrum, tel. 0-793-742968
V37815
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L11601
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.

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

$

Rys. Waldemar Rukæ
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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

(V42902)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
codziennie
wrzenia
00
w godz. 800-1600
godz. 16
tel. 520-23-36

7

(K13604)

(V43901)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA

Morele w domowej apteczce

Od¿ywcza maseczka: 2 morele sparzyæ, rozgnieæ,
po³¹czyæ z ³y¿eczk¹ mietanki i roz³o¿yæ papkê na
wie¿o umyt¹ twarz. Zmyæ po 15 minutach.

Nalewka z orzechów

Kilka zielonych orzechów, ale mog¹ byæ te¿ tylko same
³upinki, dok³adnie zmia¿d¿yæ, najlepiej w mosiê¿nym modzierzu. Rozdrobnienie dok³adne jest wa¿ne, bo u³atwia
wyci¹gniêcie substancji leczniczych. Drobinki zalaæ spirytusem w proporcji 1:1. Odstawiæ w cieñ na oko³o dwa tygodnie. Potem nalewkê zalaæ i odstawiæ. Pozosta³e zmia¿d¿one orzechy zalaæ ponownie wódk¹ w podobnej iloci jak
poprzednio. Znowu odstawiæ na dwa tygodnie do nasi¹kniêcia. Zalaæ wódkê dok³adnie odcisn¹wszy drobiny. Obie
nalewki po³¹czyæ razem. Specyfik jest doskona³ym, doranym rodkiem likwiduj¹cym biegunki ró¿nego pochodzenia. Za¿ywa siê nie wiêcej ni¿ trzy razy po pó³ ma³ego kie-

liszka od wódki w odstêpach godzinnych.

Pomidory w apteczce i toalecie

Na blade d³onie: ³y¿kê soku z pomidora po³¹czyæ z ³y¿eczk¹ gliceryny i nasmarowaæ rêce przed domowymi zajêciami. Uodporni to skórê przed wp³ywem detergentów.

Bursztyn

... jest skamienia³¹ ¿ywic¹. Od wieków znane s¹ jego cudowne w³aciwoci lecznicze. Emituje on ujemne jony, które korzystnie wp³ywaj¹ na organizm.
Powinno siê piæ codziennie herbatê z trzema kroplami
nalewki bursztynowej, poniewa¿ przeciwdzia³a to przeziêbieniom.
Nalewka: 5 gram bursztynu rozkruszamy w modzierzu i
zalewamy 1/2 litra 96% spirytusu. Przechowujemy w ciep³ym
miejscu, wstrz¹saj¹c co jaki czas. Nadaje siê do u¿ytku po
dwóch tygodniach.

%
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Kalendarz imion

18 sierpnia
Agapity, Arletty, Arlety, Bogus³awy,
Bronis³awy, Heleny, Ilony, Iwony, Klary, Leny, Neli
Agapita, Bogus³awa, Boles³awa, Bronis³awa, Bronisza, Ludwika, W³odzimierza
19 sierpnia
Boles³awy, Emili, Emilii, Konstancji, Ludwiki, Ludwiny, Rac³awy
Boles³awa, Jana, Juliana, Juliusza, Ludwika, Mariana, Piotra, Rac³awa
20 sierpnia
Bernardy, Sabiny, Saby, Samueli
Bernarda, Jana, Samuela, Sieciecha, Sobies³awa, Stefana, Wszeciecha
21 sierpnia
Baldwiny, Danieli, Filipiny, Franciszki,
Joanny, Kazimiery, Ruty, Wiktorii
Adolfa, Alfa, Apolinarego, Baldwina,

Daniela, Emiliana, Fidelisa, Filipa, Franciszka, Jana, Miêcimierza, Piusa
22 sierpnia
Grzemis³awy, Hipolity, Marii, Reginy,
Zygfrydy
Cezarego, Dalegora, Fabrycego, Hipolita, Jana, Mariusza, Radomi³a, Siecies³awa, Tymoteusza, Zygfryda
23 sierpnia
Alerii, Lubomiry, Mi³y, Poli, Ró¿y, Walerii
Apolinarego, Apoloniusza, Cichomira,
Filipa, Ireneusza, Justyniana, Kalinika,
Laurentego, Sulidara, Waleriana, Wiktora, Zacheusza
24 sierpnia
Christy, Emilii, Joanny, Maliny, Malwiny, Michaliny
Alberta, Bart³omieja, Bartosza, Cieszymierza, Cieszymira, Donata, Jerzego

Nasz przepis
50 dag czerstwego pieczywa (najlepiej suszone bu³ki kajzerki), 10 dag
mas³a, 5 dag cukru, 3 jajka, skórka
otarta z cytryny, 50 dag twarogu, sól,
³y¿eczka oleju.
Do sosu potrzeba: 1/2 kg liwek,
1/2 szklanki cukru, ³y¿eczka m¹ki ziemniaczanej, szczypta cynamonu.
Bu³ki rozkruszamy i mielimy w
maszynce. Mas³o i cukier ucieramy na
pianê dodaj¹c stopniowo jajka. Gdy
ju¿ dostatecznie wszystkie sk³adniki
zostan¹ wymieszane dodajemy stopniowo twaróg, zmielone pieczywo,
skórkê z cytryny. Mieszamy wszystkie sk³adniki i odstawiamy na godzinê w ciep³e miejsce. Z tak przyrz¹dzonego ciasta formujemy 12 kulek. Gotujemy je 15 minut we wrz¹cej, osolonej wodzie. Przed podgrzaniem do wody
mo¿na dodaæ ³y¿eczkê oleju.
Sos do knedli robimy w czasie gdy
ciasto dojrzewa. liwki dusimy z cukrem. Zagêszczamy ³y¿eczk¹ m¹ki ziemniaczanej. Przed podaniem mieszamy
ze szczypt¹ cynamonu.
Knedle podajemy polane sosem
liwkowym.

Renklody, konfitura  d¿em

Renklody umyæ, zalaæ wrz¹tkiem,
obraæ i wydrylowaæ. Zwa¿yæ je i na
1 kg przeznaczyæ 60 dkg cukru. Przyrz¹dziæ z niego syrop i na gor¹cy w³o¿yæ owoce. Gotowaæ powolutku, bo
renklody ³atwo siê rozpadaj¹. Gotowe
prze³o¿yæ do wyparzonych s³oików
i zamkn¹æ.

23 sierpnia
 22 wrzenia
Ziemskim symbolem tego znaku
jest zrzêdliwa stara panna. Zawsze
wiêc mo¿esz oczekiwaæ od Panny uwag oraz komentarzy 
zwykle uszczypliwych i krytycznych,
i najczêciej Panna zawsze wtr¹ci swoje
trzy grosze w twoje sprawy.
Osoby spod tego znaku lubi¹ mieæ
wokó³ siebie uporz¹dkowany, z góry zaplanowany wiat. Nawet jeli kogo
poderw¹, od razu myl¹ o wspólnej przysz³oci. Uwielbiaj¹ do przesady schludnoæ, czystoæ, ³ad i porz¹dek, nie toleruj¹ niewiernoci, choæ same czêsto lubi¹ skakaæ z kwiatka na kwiatek. Najlepsze znaki w uczuciach to: Rak, Byk,
Kozioro¿ec. Najgorsze za dla tego znaku s¹: Bliniêta, Lew, Wodnik.



Knedle mazurskie
z sosem liwkowym

Cytat na ten tydzieñ

F kupiê

Ksi¹¿ki s¹ jak ludzie, których wartoci nie podobna poznaæ po stroju.
Jan Paradowski
PRZYS£OWIA
 W sierpniu mg³y w górach  pewne
wody, a mg³y w dolinach  pewne
pogody.
 Gospodarz dobry rok zaczyna od
w. Bart³omieja (24 sierpnia)
 W sierpniu mg³a na górach Mrone
Gody, gdy mg³y na dolinach, dla
pogody.
 Jeli na Bart³omieja (24 sierpnia) ziemia
twarda, to bêdzie zima harda, a jak
miêkka to lekka.
 Jeli posiejesz na Bart³omieja (24
sierpnia) mieæ bêdziesz stodo³ê pe³n¹,
a jeli na wiêtego Mateusza (21
wrzenia)  pust¹.
 w. Bartek (24 sierpnia) kaniku³ê koñczy i do jesieni ju¿ sposobi.
 Gdy na Bart³omieja (24 sierpnia) liæ
opada, prêdko zima bywa rada.
 Byd³o lêka siê przepaci  cz³owiek
nienawici. (abisyñskie)

Biret

... to nakrycie g³owy o ró¿nej formie (okr¹g³e, czworoboczne) i barwie, stanowi oznakê
godnoci lub urzêdu. Od X wieku biret
u¿ywany jest przez duchowieñstwo katolickie (tak¿e protestanckie) jako czêæ stroju
liturgicznego. Od pónego redniowiecza noszony jest tak¿e jako oznaka doktorska przez profesorów wy¿szych uczelni
podczas oficjalnych wyst¹pieñ. Biret to
równie¿ nakrycie g³owy sêdziów, prokuratorów i adwokatów podczas przewodu
s¹dowego.

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: .................................................................................................................

&

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 33 (605)

Wyró¿nienie wspó³pracownika
Tygodnika Oleckiego
23 lipca jury I Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Satyryczny Jak to dawniej w Legionach bywa³o... 2009 w sk³adzie:
Szczepan SADURSKI- rysownik, przewodnicz¹cy jury
Miros³aw HAJNOS - rysownik,
Edward LUTCZYN - rysownik,
Andrzej SOBIERAJSKI - dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w
Legionowie,
Marek D¥BROWSKI - rysownik
przyzna³o nagrody i wyró¿nienia uczestnikom.
Sporód 56 prac nades³anych przez 23 osoby nagrodzono:
Paw³a Kuczyñskiego, Jacka Fr¹ckiewicza i S³awomira £uczyñskiego.
Dyplomy honorowe otrzymali: Wies³aw Lipecki, Maciej Trzepa³ka i Witold Mysyrowicz. Wyró¿nienie portalu www.sadurski.com
otrzyma³ Waldemar Rukæ z Olecka.
Wyró¿niony w konkursie
rysunek Waldemara Rukcia.

VI Powiatowy Konkurs Plastyczny Ja i Moja Rodzina

Kategoria kl. I -III
1. Kondrat Jankowski SP G¹ski i Karolina Fedeñczuk ZS w Babkach
Oleckich
2. Edyta Jañczuk SPl
3. Natalia Gorlewska PI

Wyró¿nienie:
Krystian Dzier¿yk SP G¹ski
Kacper Tez SP4

POZDROWIENIA OD PRZYJACIÓ£

Pozdrowienia z Porto Maggiore przys³a³a Kasia Pacyñska.

'
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TENIS ZIEMNY

PI£KA NO¯NA

9.08.2009 o 10.00 rozpocz¹³ siê kolejny turniej tenisowy, w którym wziê³o udzia³
22 tenisistek i tenisistów z Olecka, O¿arowa Maz., Ostrowca wiêtokrzyskiego,
Nowego Jorku, Bu³garii, Niemiec, Ryk,
Koszalina i Warszawy.
Po 11 godzinach zmagañ, przy piêknej pogodzie, zwyciê¿y³a Katarzyna Jasiñska (Koszalin), pokonuj¹c po prawie
trzygodzinnym finale Daniela D³ugosza
Ostrowiec wiêtokrzyski) 0:6; 6:1; 6:3.
W meczu o trzecie miejsce spotkali siê
Krzysztof G³ówka (Warszawa) i Karol
Szurmiak (Ostrowiec w.), wygra³ Krzysiek 6:4; 6:4. Najlepsz¹ Olecczank¹ zosta³a Patrycja Supronowicz (7. miejsce).
W kategorii Weteran 1. miejsce Zdoby³
Atanas Atanasow (Bu³garia), 2. Stefan
Dawidowicz (Olecko) i 3. Tadeusz Kociuk (Warszawa).
Andrzej Bomber

Czarni Olecko
- Mazur E³k 3:0(2:0)

PI£KA NO¯NA

9 sierpnia 2009 o godzinie 15.00 na
stadionie miejski w Olecku, Czarni w ramach rozgrywek III ligi wygrali mecz z
MKS Mazurem E³k 3:0 (2:0). Ostatni mecz
z Mazurem Czarni wygrali w sezonie 1973/
74, a wiêc bardzo dawno temu.
[..] Bramki strzelili R. Muczyñski, R.
G¹siorowski (z karnego) i A. Karankiewcz.
Od pocz¹tku spotkania przewa¿ali
Czarni. Wynik spotkania otworzy³ ju¿ w
6 min. Rafa³ Muczyñski. Póniej by³ podyktowany rzut karny dla Czarnych, ale
Muczyñski przestrzeli³. W 36 min. znowu by³ rzut karny, który wykorzysta³ Radek
G¹siorowski i podwy¿szy³ na 2:0. W 63
min. wynik spotkania ustanowi³ Karankiewicz, który po dorodkowaniu z rzutu ro¿nego uderzy³ g³ow¹ na bramkê Mazura.

Sk³ad Czarnych: Gasiorowski, Wyszyñski, Witanowski, Koz³owski £ukasz,
Pietkiewicz, Karankiewicz, Gudewicz, Bieræ
(Sadowski), Bogdanowicz (Szarnecki), Wasilewski Micha³, Muczyñski ( Konopko).
Czarni byli zespo³em, który przewa¿a³ przez ca³y mecz. Mazur stworzy³ dwie
sytuacje, z których móg³ strzeliæ bramki
(Golak w pierwszej po³owie po podaniu
Ryszkiewicza i w drugiej po³owie Wierzbicki w sytuacji sam na sam z G¹siorkiem). Wynik spotkania móg³ byæ wy¿szy, ale Czarni nie wykorzystali kilku sytuacji.
Na pewno ten mecz pokaza³, ¿e w
naszej dru¿ynie tkwi¹ spore mo¿liwoci.
Z pewnoci¹ wynik cieszy, bo po raz
drugi wygralimy z dru¿yn¹ Mazura i poprawilimy statystyki meczów pomiêdzy
Czarnymi a Mazurem. Najlepiej formê
potwierdziæ jeszcze w nastêpnym meczu
z Turem Bielsk Podlaski, który odbêdzie
siê w Olecku.
http://czarniolecko.pl

Uprzejmie informujê, ¿e 24.08.2009r.
o godz. 17.00. na stadionie MOSiR Olecko
rozegrany zostanie miêdzypañstwowy
mecz pi³ki no¿nej kobiet

POLSKA -ESTONIA U 17

Wstêp wolny.
Zapraszam z wyrazami szacunku
Andrzej Kamiñski - dyr. MOSiR

SPORT DZIECIÊCY
W dniu 13 sierpnia na stadionie
MOSiR w Olecku odby³y siê zawody
sportowe dla dzieci.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Dariusz Karniej. W zawodach uczestniczy³y dzieci przebywaj¹ce w Olecku na
wypoczynku letnim (praktycznie g³ównie dzieci z Bia³orusi ). Zawody rozegrano w trzech konkurencjach: bieg na
60 m, skok w dal oraz strza³ do pustej
bramki (p³otek lekkoatletyczny). Do koñcowego rezultatu sumowano punkty ze
wszystkich konkurencji, a dzieci podzielono na dwie grupy wiekowe (oddzielnie dziewczêta i ch³opcy).
Zwyciêzcy otrzymali medale, a
wszyscy wy¿ej wymienieni pami¹tkowe
dyplomy i drobne upominki .
Ogó³em w zawodach startowa³o 30
osób, w tym 16 dziewcz¹t i 1 osoba niepe³nosprawna.
(AK)
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.



Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 33 (605)

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 365

Rys. Waldemar Rukæ

Minê³o parê dni... Ca³e dwa tygodnie. Brakowa³o mnie Pañstwu? Tak?
To siê cieszê razem z Pañstwem. Bo z
m¹drymi to zawsze przyjemnie jest siê
spotkaæ i nawet pomilczeæ. Tak wiêc,
jeszcze raz: Witam Pañstwa.
Cz³owiek czasem siedzi tylko i myli. Czasem to jest zwyk³a bezmylnoæ,
a czasem mylenie o rzeczach wielkich.
Wszystkim siê to czêsto zadarza. Ja tak
sobie wyduma³em, jak zainwestowaæ
kwotê 25 z³, by mieæ w jednej chwili
40% zysk. Takie ró¿ne rzeczy przychodz¹ do g³owy, ale za to siê nale¿y Nobel w dziedzinie ekonomii, b¹d jaka
spora op³ata od firm zajmuj¹cych siê
marketingiem za pomys³.
Pomys³y s¹ najlepsze, kiedy s¹ z ¿ycia
wziête. Mój te¿ wzi¹³ siê z ¿ycia. Sposób jest bardzo prosty i ka¿dy mo¿e
ten eksperyment ekonomiczny wykonaæ
sam. Nie potrzeba ¿adengo doracy czy
konsyltanta. Warunkiem jest tylko posiadanie odpowiedniego wieku, potrzebnego do wykonywania okrelonych czynnoci prawnych.
Nie bêdê Pañstwa dalej trzyma³ w
niepewnoci i budowa³ atmosfery grozy. Proszê tylko pamiêtaæ, ¿e jest to mój
patent, a wszelkie op³aty licencyjne proszê wysy³aæ na adres redakcji Tygodnika Oleckiego. Oto jak mo¿na dokonaæ inwestycji, np. w wysokoci 25 z³,
by w jednej chwili osi¹gn¹æ niewyobra-

¿alny na jakiejkolwiek gdie³dzie czy lokacie zysk w wysokoci 40%. Sposób
jest banalnie prosty: kupiæ sobie butelkê wódki za tê cenê. I co? I od razu
mamy czarno na bia³bym, ¿e inwestuj¹c te parê z³otych, od razu mamy tak
wysoki zysk procentowy. Tego nie da
¿aden bank czy inwestycja! Niektórym
taka inwestycja to siê mo¿e zwróciæ ju¿
w tym samym dniu. Czy gdzie kto
widzia³ taki cud ekonomiczny? Balcerowicz przy mnie to pêtak. Mo¿e siê
ode mnie uczyæ.
Oczywicie s¹ i akcje ponad 90%,
tylko nie da siê tego tak ³atwo zaksiêgowaæ. Trzeba albo to podzieliæ na
mniejsze akcje, albo dorzuciæ papiery
jakiej spó³ki owocowej. Mo¿na te¿, w
wersji dla odwa¿nych, jako radziæ sobie z tak wysok¹ stop¹ oprocentowania. Tu ju¿ jednak trzeba byæ mocnym
na gie³dzie.
Sk¹d mi siê wzi¹³ ten pomys³? Z ¿ycia i obserwacji. Tak siê przygl¹da³em
maklerom w parku... to jest na gie³dzie,
i analizowa³em ich pracê. Oni stosuj¹
taktykê niskooprocentowanych inwestycji na szeersz¹ skalê i w lokatach d³ugterminowych. W sumie metoda prosta,
ale ten niski zysk raczej zniechêcta wiêkszoæ inwestorów, bo jednak nie ma doæ
szerokiego poracia taki sposób powiêkszania zysków. To trochê mnie zastanowi³o.
Drug¹ wersj¹ inwestycji doæ szyb-

kich jest kupowanie akcji ró¿ych browarów. Obserwowane jest zjawisko zakupu tych akcji ca³ymi pakietami. Jednak ta d³ugotrwa³oæ inwestowania i niskiego oprocentowania tych akcji jest
niezadowalaj¹ca. Równie¿ zwroty inwestycyjne nie s¹ zbyt zadowalaj¹ce. Dlatego d³ugo analizuj¹c potrzeby rynku
finasnowego i rozpracowuj¹c ró¿ne
sposoby inwestowania i opcjonalnych
zysków doszed³em do wniosku, ¿e jednak 40% jest najbardziej korzystne, jeli chodzi o pos³ugiwanie siê ma³ymi
kwotami. O tak! Ja wiem, ¿e wszyscy to
wiedzieli! Pierwszy podszed³em do tego
w tak naukowy sposób i opisa³em. Ka¿dy
wiedzia³ jak zatrzymaæ inflacjê, a tylko
Balcerowicz to wzi¹³ i zrobi³. A teraz ka¿dy
m¹dry. Patent i prawa autorskie do twierdzenia, ¿e mo¿na osi¹gn¹æ 40% z zainwestowania 25 z³ nale¿¹ do mnie.
Co z polityk¹? A co tu teraz po polityce, kiedy same w te wakacje dokonuj¹ siê takie epokowe odkrycia. Najpierw Moj¿esz, a tu siup i teraz Ja. Cud
za cudem...
Pozdrawiam Pañstwa, z tych wakacji... Jak sezon ogórkowy, to na ca³ego. Mamy jeszcze dwa tygdonie wolnoæi naszych milusiñskich. Potem czeka
nas rok szkolny, któym nieraz przejmujemy siê bardziej my ni¿ nasze pociechy. Wiêc bawmy siê, zanim dogoni¹
nas obowi¹zki.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

