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SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

(V60902)

ZOBACZ GDZIE WIÊTY KUPUJE PREZENTY
- zabawki z reklamy TV - zestawy pimienne
- zestawy kosmetyków
- komplety obiadowe, kawowe
i wiele innych prezentów

ZAPRASZAMY

MARKET BUDOWLANY

JU¯ W SPRZEDA¯Y!
NOWA KOLEKCJA KARNISZY
DZIECIÊCYCH DISNEY AUTA
A TAK¯E: SZEROKI WYBÓR ASORTYMENTU
DREWNIANYCH WYROBÓW KUCHENNYCH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V58704)

ZPHU IMPULS

(V59803)

Rys. Waldemar Rukæ

(V60204)
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

W Mistrzostwach Polski Powiatów w Bryd¿u Sportowym
pierwsze miejsce w Polsce zajê³a dru¿yna powiatu oleckiego

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

DY¯URY APTEK

* 1.12.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 2.12.2009r., pl. Wolnoci 25
* 3.12.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 4.12.2009r., ul. Zielona 35
* 5.12.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 6.12.2009r., ul. Zielona 37
* 7.12.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 8.12.2009r., pl. Wolnoci 25

Panie Starosto, bardzo dziêkujemy.
Pan by³ bardzo skromny, ale prawda by³a
taka, ¿e po pierwsze pan nas musia³ do
turnieju zg³osiæ, pan nam musia³ zaufaæ.
Bardzo istotn¹ rzecz¹ jest tak¿e to, ¿e
otrzymalimy wsparcie w postaci wpisowego. Bardzo dziêkujemy równie¿ pani
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Licealnych i
Zawodowych. Beata Stypu³kowska wypo¿yczy³a nam salê, dziêkujemy równie¿ panu Tedeuszowi Gogaczowi, który
siê nami opiekowa³. Z ka¿dej strony otacza³o nas wsparcie... i to zaowocowa³o
wspania³ym sukcesem. Wszystkim, którzy nie graj¹ w bryd¿a chcia³em powiedzieæ, ¿e nasz wynik nie ma nic wspólnego ze szczêciem. Wszystkie 464 pary
mia³y ten sam rozk³ad kart... i wygrali
najlepsi. Jeszcze raz bardzo dziêkujemy
za zaufanie i dziêkujemy za tê mi³¹ uroczystoæ  zakoñczy³ A. Cieluk.
Olecczanie wywalczyli pierwsze miejKOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(L16003)

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu
oby³a siê mi³a uroczystoæ. Sekretarz
Generalny Zwi¹zku Powiatów Polskich
Rudolf Borusiewicz przywióz³ do Olecka
puchary i medale, które wywalczy³a reprezentacja naszego powiatu uczestnicz¹ca w tych mistrzostwach. Olecki powiat
zgarn¹³ wszystkie g³ówne trofea:
wywalczy³ pierwsze miejsce jako reprezentacja, pierwsze miejsce w turnieju
indywidualnym i pierwsze miejsce w
tzw. mikcie, czyli turnieju par mieszanych. Puchary i medale wrêczy³ Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski wraz
z R. Borusiewiczem.
Po raz pierwszy na wiecie odby³y
siê zawody w systemie takim, ¿e 464
pary w ca³ej Polsce gra³y przy komputerach  powiedzia³ Rudolf Borusiewicz.  Dziêki internetowi wszyscy zawodnicy rywalizowali miêdzy sob¹ w
sferze intelektualnej, nie wydaj¹c pieniêdzy na bilety, nie trac¹c pieniêdzy z
powodu absencji w pracy. Wszystko to
sta³o siê mo¿liwe dziêki wspó³czesnej
technologii. Wszystko to sta³o siê dziêki
dobrej woli starostów, bo wszystkie reprezentacje by³y przez nich POWO£YWANE sporód najlepszych bryd¿ystów
rekomendowanych przez Polski Zwi¹zek Bryd¿a Sportowego. Starosta olecki mia³ bardzo skuteczn¹ rêkê powo³uj¹c ten zespó³. Zdobyli oni nie tylko
pierwsze miejsce w województwie, ale
równie¿ zdobyli mistrzostwo Polski.
Nie jestem ¿adn¹ si³¹ zaciê¿n¹ 
wypowiedzia³ siê w imieniu zawodników Andrzej Cieluk  nale¿ê do dru¿yny sportowej Czarni Olecko. Czu³em siê zobowi¹zany, kiedy otrzyma³em propozycjê reprezentowania powiatu.
Wspólnie z przyjació³mi cieszê siê, ¿e
uda³o siê nam odnieæ taki sukces.

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 509-776-769
www.kopalniakruszywamorena.pl
oferuje

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

Akcja
poboru krwi
- 3 grudnia 2009r.
Halina E. Kasicka,
www.powiat.olecko.pl

sce wród 464 startuj¹cych zespo³ów.
Tygodnik sk³ada gratulacje naszym
zawodnikom.
Sk³ad reprezentacji: Iwona Gieryszewska i Andrzej Cieluk (mikst), Józef
Krasowski - Zbigniew £ukaszuk,
Zdzis³aw Zackiewicz - Rados³aw Koz³owski. Sêdzi¹, trenerem i mê¿em zaufania dru¿yny oleckiej by³ Dariusz
Koz³owski.
(mb)

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:

 Zenobia Andrzejewska
 Monika Koncewicz
 Jerzy Makal
 Ryszard Marciniak
 Marek Nowak
 Teresa Stasiñska
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
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OLECKI TERMINARZ

XXXV sesja Rady Miejskiej

27 listopada odby³a siê Sesja Rady Miejskiej. Radni podjêli siedem uchwa³. By³y to m.in.: podjêcie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, okrelenie trybu i warunków zwolnienia
od podatku rolnego, oraz zwiêkszenie o 10 z³ podatku od
rodków transportowych, gdy¿ by³ on ni¿szy o 6 z³ od cennika ministerstwa finansów. Uleg³ tak¿e zmianie bud¿et gminy. Burmistrz wprowadzi³ pod obrady uchwa³ê o modernizacji i rozwoju regionalnej informacji turystycznej, na które
to zadanie mo¿na uzyskaæ wsparcie finansowe.
By³a to jedna z najsprawniej i najkrócej prowadzonych
sesji w historii gminy.
B. Marek Borawski

Zniszczenie 17 opon
w 11 samochodach

WYPRZEDA¯ MEBLI U¯YWANYCH
ul. Kopernika 10 (piwnica)
www.meble-zachodnie.eu

(V54828)

W nocy z 21/22.11.2009r nieznani sprawcy na terenie
Olecka dokonali zniszczenia 17 opon w 11 samochodach
W dniu 22.11.2009 r. dy¿urny KPP w Olecku oko³o godziny 9.00 otrzyma³ telefoniczne zg³oszenie od mieszkañca Olecka o uszkodzeniu opon w jego samochodzie, który sta³ na
parkingu osiedlowym w Olecku przy ul. 11- Listopada. Po
przybyciu na miejsce w toku wykonywanych dalszych czynnoci w tej sprawie policjanci ujawnili kolejne samochody, w
których ostrym narzêdziem by³y poprzebijane opony. £¹cznie
w nocy z 21/22.11.2009 r. na terenie miasta w rejonie ulic: 11go Listopada, Cichej, Kolejowej, Sk³adowej i osiedla Nad
Leg¹ ujawniono 11 samochodów osobowych ró¿nych marek,
w których uszkodzono 17 opon. Spowodowa³o to straty ³¹czne w wysokoci 3950z³. Sprawca na chwilê obecn¹ nie jest
znany. Komenda Powiatowa Policji w Olecku zwraca siê z
prob¹ do mieszkañców Olecka o pomoc w ujêciu sprawcy
tego czynu. Osoby posiadaj¹ce jakiekolwiek informacje odnonie tego zdarzenia, które mog¹ przyczyniæ siê do ustalenia sprawców tego czynu, prosimy o kontakt telefoniczny lub
osobisty z naczelnikiem Wydzia³u Kryminalnego pod nr 87520-72-30, do dy¿urnego KPP w Olecku pod nr 87-520-72-00
lub pod telefon alarmowy 997.
Tomasz Jegliñski

30 listopada (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
1 grudnia (wtorek)
9.00  zawody powiatowe w mini pi³ce siatkowej 4 dziewcz¹t i ch³opców, hala ZS, osiedle Siejnik
3 grudnia (czwartek)
8.15  akcja honorowego poboru krwi, Starostwo , ul. Kolejowa 32
10.00  Pó³fina³ Mistrzostw Województwa WM SZS w pi³ce
koszykowej dziewcz¹t szkó³ gimnazjalnych - hala ZST
4 grudnia (piatek)
17.00 - SZTAMA
18.00  walne zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej
(Maj¹tek Gi¿e Marczak)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od
ul. Cichej)
5 grudnia (sobota)
9.00  III (Miko³ajkowy) Turniej z cyklu Grand Prix Olecka
w tenisie sto³owym - hala ZS w Olecku
18.30 - SZTAMA
6 grudnia (niedziela)
10.00  Otwarty Miko³ajkowy Turniej siatkówki ,,czteroosobowej dla kobiet i mê¿czyzn - hala LO
10.00  Miko³ajkowy Turniej tenisa ziemnego (tajbrekowy)
- hala w Wieliczkach
10.30  SZTAMA dzieciom

WYPRZEDA¯ CEBUL KWIATOWYCH

Zapraszamy od 1 grudnia do zakupu choinek
i ozdób wi¹tecznych.

Centrum Ogrodowe, ul. Rzenicka 6

NAJWIÊKSZY W REGIONIE
KIERMASZ POLSKIEJ PORCELANY
www.tocada.pl
Du¿y wybór serwisów 12-osobowych, serwisy
6-osobowe, galanteria sto³owa, liczne dodatki.
19-400 Olecko, Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424

(V51410)
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(V54408)

NAJTANIEJ W MIECIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON ............................ 3,69 z³
Pb95......................... 4,22 z³
PB98 ........................ 4,42 z³
LPG .......................... 2,02 z³
Olej opa³owy............ 2,44 z³ (powy¿ej 1000 litrów)

Zapraszamy od 800 do 1800

(K19801)

(V56306)

WYSTAWY STA£E
 40. rocznica debiutu literackiego Wac³awa Klejmonta 
wystawa, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
 Wyprawa do Peru i Boliwii  Andrzej Malinowski, wystawa, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
 Powiat olecki w dokumentach 1945  1946, wystawa w
siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac Zamkowy
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
 Wystawa malarstwa Joanny Stasiak, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa

(V54408)
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Zawód marzeñ
w zasiêgu rêki
W dniu 17 listopada 2009 r. w Restauracji ASTRA w
Olecku odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca projekt Zawód marzeñ w zasiêgu rêki wspó³finansowany ze rodków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Dzia³anie
8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie Poddzia³anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiêbiorstw.
Przedsiêwziêcie zrealizowa³a Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
pod nadzorem Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Olsztynie. W

ELIPSA
ul. Letnia 15
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£ - zimne przek¹ski
W
- napoje bezalkoholowe
Y
- kawa, herbata, ciasto
W
O
N
Rezerwacja do 15.12.2009 r.,
tel. 87 520 29 77,

L
A
B

mu

WSTÊP - 300 Z£/PARA

kom. 509 836 678

Cz³owiek  najlepsza inwestycja
Iskierki i Mali Odkrywcy

Od grudnia br. rozpoczn¹ siê zajêcia w ramach projektu
Równym krokiem. Szeædziesiêcioro piêcioro dzieci w wieku
od 3 do 5 lat przez cztery godziny dziennie, po po³udniu,
piêæ dni w tygodniu uczestniczyæ bêdzie w zajêciach dydaktyczno-wychowawczych takich, jak: nauka jêz. angielskiego, zajêcia artystyczne, plastyczne, ruchowe (zajêcia korekcyjne i na p³ywalni). W ramach projektu planowane s¹ równie¿ wycieczki do teatru i organizacja festiwalu przedszkolaka Pluszowy Mi. Projekt zak³ada objêcie dzieci opiek¹
logopedyczn¹ i psychologiczn¹.
Od 1 grudnia br. funkcjonowaæ maj¹ dwa zespo³y wychowania przedszkolnego. Przy Przedszkolu Niepublicznym z Oddz.
Integracyjnymi w Olecku utworzone zostan¹ dwie grupy Ma³ych
Odkrywców  a przy Zespole Szkó³ w Olecku (os.Siejnik) w
zajêciach uczestniczyæ bêdzie jedna grupa o nazwie Iskierki.
Warto dodaæ, ¿e zakoñczenie projektu przewidziano z koñcem
czerwca 2011. Na realizacjê projektu pt.: Równym krokiem otrzymalimy 623723,50 z³ z Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. Wk³ad w³asny gminy wynosi 10012,50 z³.
Celem projektu jest zwiêkszenie udzia³u dzieci w wieku
od 3 do 5 lat w edukacji przedszkolnej.
23 listopada br. odby³o siê spotkanie informacyjne z
rodzicami, którzy s¹ zainteresowani uczestnictwem swoich
dzieci w programie. Dzieci bêd¹ przyjmowane na zasadzie
kolejnoci zg³oszeñ (z preferencj¹ dzieci z rodzin objêtych
pomoc¹ spo³eczn¹) z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci zostan¹
przyjête dzieci 5-letnie (ur. w 2004 r.), nastêpnie dzieci czteroletnie (ur. w 2005 r.) i na koñcu dzieci 3-letnie (ur. 2006r.).
W sytuacji, gdy bêdzie wiêcej chêtnych ni¿ miejsc, zostanie
utworzona lista rezerwowa.
Szczegó³owych informacji o projekcie udziela Anna Mitin, tel. 87 520 09 67.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

projekcie przeszkolono m. in. kierowców samochodów ciê¿arowych, operatorów wózków wid³owych, operatorów maszyn stolarskich. W sumie 60 osób pracuj¹cych z powiatu
oleckiego podnios³o swoje kwalifikacje zawodowe.
W konferencji udzia³ wziêli: uczestnicy projektu, w³adze
samorz¹dowe, przedsiêbiorcy i organizacje pozarz¹dowe.
Otwarcia konferencji dokona³ Wac³aw Olszewski  Przewodnicz¹cy Rady Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej. Podczas
konferencji prowadzonej w mi³ej atmosferze osi¹gniêcia, plany i zamierzenia na przysz³oæ Fundacji przedstawi³ Andrzej
Wojczulewicz  Prezes Zarz¹du Fundacji. Nastêpnie zaprezentowane zosta³y efekty realizowanego projektu, które przedstawi³ Pawe³ Modrakowski.
Mi³ym akcentem spotkania by³o wrêczenie uczestnikom
projektu certyfikatów oraz losowanie drobnych upominków,
przygotowanych przez Fundacjê Rozwoju Ziemi Oleckiej.
Konferencja stanowi³a zwieñczenie wspólnego dzie³a Fundacji
Rozwoju Ziemi Oleckiej i uczestników projektu.
Kierownik Projektu
wraz z zespo³em pracowników

Projekt Zawód marzeñ w zasiêgu rêki wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
(V61701)
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POWIATOWY URZ¥D PRACY
W OLECKU
BIURO PROJEKTU
ul. Armii Krajowej 30
Tel. 87 5201801, 5203078
Fax 87 5202746

(V62301)

OG£OSZENIE
W zwi¹zku z rozpoczêciem
realizacji projektu Mo¿e byæ
lepiej, finansowanego ze
rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Priorytet VIII  Regionalne kadry
gospodarki, Dzia³anie 8.1.
Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie, Poddzia³anie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Powiatowy Urz¹d
Pracy w Olecku poszukuje kandydatów na stanowiska:
1)

SPECJALISTY
D/S SZKOLEÑ
Oczekiwania:
- wykszta³cenie wy¿sze
- znajomoæ przepisów PZP
2) SPECJALISTY
D/S DOTACJI
Oczekiwania:
- wykszta³cenie minimum rednie

dobrej znajomoci obs³ugi
komputera, umiejêtnoci pracy
w zespole, dyspozycyjnoci.
3) POREDNIKA PRACY Wskazane jest dowiadczenie przy realizacji projektów
Oczekiwania:
- wykszta³cenie minimum red- wspó³finansowanych w ramach
POKL  Europejskiego Funnie
- dowiadczenie zawodowe duszu Spo³ecznego.
na stanowisku porednika
Oferujemy:
pracy
- zatrudnienie w ramach umowy
zlecenia
4) DORADCY
- mo¿liwoæ rozwoju
ZAWODOWEGO
- atrakcyjne warunki wynagroOczekiwania:
dzenia
- wykszta³cenie wy¿sze w
- znajomoæ lokalnego rynku pracy powiatu oleckiego

zakresie poradnictwa zawoOsoby zainteresowane prac¹
dowego
- dowiadczenie zawodowe w projekcie prosimy o z³o10 XII 2009 r.
w prowadzeniu zajêæ z do- ¿enie do dnia 00
do godz. 10 CV i listu
radztwa zawodowego
motywacyjnego wraz ze zgod¹
na przetwarzanie danych oso5) PSYCHOLOGA
bowych w sekretariacie PUP.
Oczekiwania:
- wykszta³cenie wy¿sze
 psychologia
- dowiadczenie w prowadzeniu
porad psychologicznych

Od wszystkich kandydatów
oczekujemy ponadto bardzo

Osoby spe³niaj¹ce kryteria
formalne zostan¹ zaproszone na rozmowê kwalifikacyjn¹.
Przewidywany termin zawarcia umów  grudzieñ 2009 r.

Projekt Mo¿e byæ lepiej wspó³finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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POWIATOWY URZ¥D PRACY
W OLECKU
BIURO PROJEKTU
ul. Armii Krajowej 30
Tel. 87 5201801, 5203078
Fax 87 5202746

(V62401)

Szanowni Pañstwo!
Z dniem 16 listopada 2009 r.
Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku rozpocz¹³ realizacjê projektu
pod nazw¹
MO¯E BYÆ LEPIEJ
wspó³finansowanego ze rodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Projektodawc¹ jest Powiat Olecki.
W ramach projektu udzielone
bêd¹ DOTACJE wraz ze wsparciem pomostowym, a tak¿e realizowane bêd¹
BEZP£ATNE
SZKOLENIA ZAWODOWE oraz
zajêcia z psychologiem, doradc¹ zawodowych i porednikiem

pracy skierowane do osób bezrobotnych z powiatu oleckiego, z
którymi rozwi¹zano stosunek pracy
w okresie ostatnich 6 m-cy.
Proponujemy Pañstwu udzia³ w
nastêpuj¹cych szkoleniach:
1. Operator suszarni drewna
2. Spawanie Metod¹ MAG i TIG
3. Sprzedawca  magazynier z obs³ug¹ wózków wid³owych
4. Ma³a przedsiêbiorczoæ (dla osób
zainteresowanych otrzymaniem
dotacji).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty z Pani¹
Ma³gorzat¹ Marszelewsk¹ w Biu-

XXXII Sesja Rady Powiatu
26 listopada sesjê w Starostwie rozpoczê³a uroczystoæ wrêczenia nagród
reprezentacji powiatu w bryd¿u sportowym. (O uroczystoci tej czytajcie
Pañstwo w odrêbnym artykule). Nastêpnie
starosta Stanis³aw L. Ramotowski oraz
Przewodnicz¹cy Rady Marian wierszcz
zdali sprawozdanie z dzia³alnoci miêdzysesyjnej.
Sesja czwartkowa przebieg³a doæ
sprawnie i w miarê szybko. Uchwa³y
zosta³y przyjête bez zastrze¿eñ i równie sprawnie przeg³osowane.
Podczas sesji ostatecznie zosta³a
wyjaniona sprawa kompetencji, jakie
posiada komisja rewizyjna. Otó¿ na padziernikowej sesji Rady Powiatu wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz z³o¿y³a owiadczenie, w którym zarzuci³a
K. Iwanowskiemu m.in. bezprawne
dzia³ania wobec organizacji pozarz¹dowych. Radny Iwanowski chcia³, aby
ka¿de ze stowarzyszeñ sk³ada³o co roku
sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swej dzia³alnoci i rozlicza³o siê
z bud¿etu. Wg prawa takie ¿¹danie jest

bezzasadne, bo organizacje te maj¹ rozliczaæ siê w Starostwie tylko z pieniêdzy jakie na swoj¹ dzia³alnoæ od powiatu otrzyma³y, a nie z ca³oci dzia³alnoci.
Równie¿ sprawê nadzoru nad stowarzyszeniami rozwi¹za³ prawnik starostwa. Owiadczy³ on, ¿e po pierwsze: nadzór nad organizacjami samorz¹dowymi sprawuje starosta, a nie
komisja rewizyjna, czy jej przewodnicz¹cy. Po drugie: jeli chodzi o Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹, to nadzór
nad ni¹ sprawuje tylko minister turystyki, a nie starosta, czy komisja rewizyjna powiatu. Zaznaczy³ te¿, ¿e bardzo dobrze jeli starostwo sprawuje
nadzór nad finansami LOT poprzez to,
¿e wicestarosta jest prezesem tego stowarzyszenia.
Jak ju¿ wczeniej wicesterosta Maria W. Dzienisiewicz powiedzia³a: Sprawozdania LOT-u za 2008 rok radny
otrzyma³, a za 2009 w odpowiednim
terminie zostanie starocie z³o¿one.
Opracowa³ B. Marek Borawski

rze Projektu, które mieci siê w
siedzibie Powiatowego Urzêdu
Pracy w Olecku ul. Armii Krajowej 30.
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII  Regionalne kadry gospodarki
Dzia³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie
Poddzia³anie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Projekt Mo¿e byæ lepiej wspó³finansowany jest ze rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Bezpieczniej
w gminnych
szko³ach

Zakoñczone zosta³y prace w Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Olecku
zwi¹zane z wyposa¿eniem szko³y w monitoring wizyjny. Czêæ kamer zainstalowano w 2007 r., obecnie monitoring
obejmuje ca³y obiekt.
Warto nadmieniæ, ¿e na to zadanie
otrzymalimy dofinansowanie w wysokoci 8720 z³ z rz¹dowego programu
wspierania organów prowadz¹cych w
zakresie poprawy bezpieczeñstwa uczniów
w szko³ach.
Jeszcze w tym roku zakoñczone zostan¹ prace nad podobnym systemem w
Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi w Kijewie. W przysz³y roku planuje
siê za³o¿enie systemu zabezpieczeñ w
przedszkolu publicznym oraz rozszerzenie systemu monitoringu w Zespole
Szkó³ w Olecku.
Liczymy na to, ¿e dziêki oku kamery zmniejsz¹ siê akty wandalizmu
na terenie szko³y, a bezpieczeñstwo
uczniów wzronie.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl
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W dniu 18 listopada 2009 r. o godz. 10.00 w sali kina Mazur w Olecku,
odby³y siê VI Prezentacje Artystyczne WIDZIAD£O pod has³em Nie wierz swym
oczom  sercem patrz.

SWOJ¥ RADOÆ MO¯NA ZNALEÆ
W RADOCI INNYCH
Stowarzyszenie Daæ Nadziejê przy
rodowiskowym Domu Samopomocy w
Olecku po raz szósty zorganizowa³o przegl¹d twórczoci artystycznej Widziad³o. W prezentacjach wziê³y udzia³ placówki kszta³c¹ce dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ z miasta i gminy Olecko.
Na scenie wyst¹pili reprezentanci
Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi, Szko³y Podstawowej nr 4, Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi
w G¹skach, Warsztatów Terapii Zajêciowej, Centrum Edukacji przy DS oraz zaprzyjaniony Orodek Szkolno-Wychowawczy w Go³dapi.
Inicjatywa stworzona przez cz³onków
Stowarzyszenia, powsta³a dziêki wsparciu finansowemu Urzêdu Miejskiego w
Olecku w ramach realizacji zadania publicznego na rzecz osób niepe³nosprawnych.
Ze sceny oleckiej sali widowiskowej
pop³ynê³y piêkne piosenki, wspania³a mu-

Fot. Archiwum
Stowarzyszenia
Daæ Nadziejê

zyka. Widzów cieszy³a i wzrusza³a poezja i bajka. Zachwyca³a bogata scenografia, wymylne stroje i choreografia.
Wszystkich  z prawdziw¹ radoci¹
 Stowarzyszenie nagrodzi³o brawami, dyplomami i upominkami.
Widowniê zape³ni³y dzieci i m³odzie¿
oleckich placówek, nauczyciele, wychowawcy oraz licznie tym roku przybyli
rodzice.
Po duchowej uczcie, tradycyjnie, zaproszono na s³odki poczêstunek przygotowany przez uczniów Szko³y Przysposabiaj¹cej do Pracy w Centrum Edukacji
w Olecku.
Koordynator projektu
Katarzyna Polakowska
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Przez ulicê id¹ dzieci, gdy zielone wiat³o wieci   pod takim has³em
odby³o siê spotkanie dzieci z Przedszkola Integracyjnego w Olecku z policjantem.

Spotkanie z policjantem
By³a to niezapomniana lekcja z podstawowych zasad przepisów ruchu drogowego, dotycz¹cych poruszania siê po
drodze, któr¹ przeprowadzi³ funkcjonariusz Komendy Policji w Olecku pan
Tomasz Jegliñski.
Dzieci uczy³y siê prawid³owego przechodzenia przez jezdniê w oznaczonym
miejscu. Zapozna³y siê z sygnalizatorami wietlnymi, które znajduj¹ siê w obrêbie Stra¿y Po¿arnej. Pan policjant ciekawie opowiedzia³ o ich znaczeniu w czasie

wyjazdu stra¿y po¿arnej do po¿aru lub
wypadku. Dzieci zapozna³y siê tak¿e ze
znakami poziomymi i pionowymi znajduj¹cymi siê przy szkole podstawowej (pasy
bia³o-czerwone, znak przejcia dla pieszych). Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³ znak Agatka symbolizuj¹cy dziewczynkê trzymaj¹c¹ w d³oni lizak.
Dzieci pilnie s³ucha³y p. policjanta i
skrupulatnie wykonywa³y polecenia.
Wycieczka powróci³a na plac przedszkolny, gdzie czeka³a na nich niespodzianka

 radiowóz policyjny. Ka¿de dziecko mia³o
mo¿liwoæ zobaczenia go od wewn¹trz,
pos³uchania ró¿nych sygna³ów dwiêkowych.
Pan T. Jegliñski uczy³ dzieci krótkiego wiersza dotycz¹cego sygnalizatora
wietlnego. Spotkanie przebiega³o w mi³ej
atmosferze. Dzieci by³y bardzo zainteresowane opowiadaniem gocia. Zapiewa³y piosenkê tematyczn¹ Dzieci i wiat³a, naladowa³y sygna³y dwiêkowe oraz
podziêkowa³y funkcjonariuszowi gromkimi brawami i wrêczy³y kwiaty. Dzieci
otrzyma³y pami¹tkowe opaski (w ramach
akcji Telefon do mamy i taty) oraz kolorowanki. Pan policjant zaprosi³ je do
odwiedzenia Komendy Policji, z czego
chêtnie skorzystaj¹ wiosn¹.
Zofia Sad³owska

KLUCZEM DO WIEDZY I SPRAWNOCI
UMYS£U JEST CZYTANIE

Czytanie rozwija jêzyk, jêzyk za stanowi podstawê dla mylenia,
w tym matematycznego. Czytanie otwiera dostêp do skarbnicy ludzkiej myli i wiedzy.
Codzienne, g³one czytanie jest szczepionk¹ przeciwko wielu
niepo¿¹danym wp³ywom i zagro¿eniom dla umys³u i psychiki
dziecka ze strony wspó³czesnej cywilizacji. Czytanie dziecku
warto zacz¹æ jak najwczeniej i nie zarzucaæ go nawet wtedy,
gdy dziecko samo dobrze ju¿ czyta. Czytajmy mu g³ono co
najmniej przez 20 minut dziennie.
Codzienne czytanie dziecku dla przyjemnoci jest najskuteczniejsz¹ metod¹ wychowania czytelnika-cz³owieka samodzielnie
myl¹cego, posiadaj¹cego wiedzê i umiejêtnoæ jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobrani¹, który umie radziæ
sobie w ¿yciu przy pomocy rozumu, a nie piêci.
Przedszkole mo¿e i powinno uzupe³niaæ domowe czytanie,
a tam, gdzie ca³kiem go brak, daæ zaniedbanym dzieciom szansê codziennego kontaktu ze s³owem pisanym. Dlatego 30 pa-

dziernika w Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku odby³o siê czytanie dzieciom w ramach kampanii Ca³a
Polska Czyta Dzieciom. Pani Agnieszka Makarewicz pracuj¹ca w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku spotka³a siê z
dzieæmi wszystkich grup przedszkola. Poniewa¿ zbli¿a siê wiatowy
Dzieñ Pluszowego Misia p. Agnieszka zainaugurowa³a cykl
spotkañ czytelniczych na temat opowiadañ i bajek o pluszowych misiach. Dzieci z wielkim zainteresowaniem s³ucha³y krótkich
przygód Misia Uszatka, wypowiada³y siê na ich temat. Spotkanie przebiega³o w sympatycznej atmosferze. Pani Agnieszka opowiedzia³a o pracy w bibliotece. Zachêca³a, aby dzieci
wraz z rodzicami odwiedza³y bibliotekê.
Na koniec spotkania wpisa³a siê do Ksiêgi Goci Czytaj¹cych Dzieciom. Dzieci podziêkowa³y jej gromkimi brawami i
na pami¹tkê podarowa³y p. Agnieszce zielon¹ koniczynkê z
dedykacj¹ Przyjaciel Dzieci z Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku  Czytam Dzieciom.
Zofia Sad³owska
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Bezpiecznie w domu,
w przedszkolu i na ulicy

 pod takim has³em 23.10.2009 roku odby³o siê spotkanie dzieci i pracowników policji w Przedszkolu Niepublicznym Jedyneczka w Olecku.
Nasi gocie Pani naczelnik Ewa Papadopulos oraz Pan
policjant Tomasz Jegliñski przybyli na spotkanie radiowozem, który dla przedszkolaków stanowi³ ogromn¹ atrakcjê.
Dzieci szybko zapozna³y siê z tajnikami wozu policyjnego i

oswoi³y siê z sygna³ami. Z wielkim zainteresowaniem przygl¹da³y siê eleganckim mundurom policyjnym oraz ich wyposa¿eniu. Dziêki ciekawym opowieciom goci i filmowi
edukacyjnemu dzieci wzbogaci³y sw¹ wiedzê o zasady bezpieczeñstwa w domu, w przedszkolu i na ulicy. Na zakoñczenie spotkania przedszkolaki otrzyma³y ksi¹¿eczki - kolorowanki, na których, ku naszemu zaskoczeniu, widnia³o logo
naszego przedszkola. Jedynkowicze wdziêczni za mi³e spotkanie
zapiewali piosenkê i wrêczyli samodzielnie wykonany album o trudnej i odpowiedzialnej pracy policji.
Szumia³ las, piewa³ las, wiêcej nas, wiêcej nas....

wiêto drzewa
w Jedyneczce

12 padziernika w Przedszkolu Niepublicznym Jedyneczka ju¿ po raz drugi obchodzilimy wiêto Drzewa.
Tego dnia wszystkie przedszkolaki z zapa³em zabra³y siê do
wykonania zadañ sprawnociowych pod has³em Jestem Przyjacielem Natury. Konkursy s³owno-muzyczne, plastyczne i
ekologiczne sprawi³y, ¿e dzieci poczu³y siê wspó³odpowiedzialne za piêkno naszej planety, a przedszkole zamieni³o
siê w jesienny las. W tym dniu bardzo wa¿nym wydarzeniem by³o sadzenie drzew w przedszkolnym ogrodzie. W
smutnym zak¹tku ogrodu posadzilimy perukowiec i dwa
ja³owce. Nasze przedszkolaki pielêgnuj¹ ju¿ 20 rolin, które
samodzielnie posadzi³y. Mali przyrodnicy na zakoñczenie
dnia otrzymali medale Jestem Przyjacielem Natury i obietnicê
wyjazdu do lasu. Wkrótce, bo 21 padziernika wyruszylimy autokarem do lasu w Szeszkach. Czeka³ tam na nas Pan
Piotr Wydra, któremu wrêczylimy przywieziony pokarm
dla lenych zwierz¹t. Pan Piotr w interesuj¹cy sposób rozpocz¹³ nasz¹ przygodê z lasem. Opowiada³ o pracy leni-

ków, o lesie i o ¿yciu jego mieszkañców. Znajomoci¹ otaczaj¹cej przyrody i mi³oci¹ do niej oczarowa³ dzieci i nas,
wychowawców. Przedszkolaki obejrza³y szkó³kê len¹, wzbogaci³y
swoje s³ownictwo o nowe zwroty, obejrza³y dok³adnie mundur lenika, spacerowa³y po lesie i oddycha³y wie¿ym powietrzem. Zrelaksowane ze smakiem zjad³y kie³baski upieczone w lenym kominku. Ta wizyta na d³ugo zapadnie w ich
pamiêci.
Na po¿egnanie Panu lenikowi dzieci piewa³y lene piosenki i wrêczy³y jesienn¹ laurkê z ekologicznymi podziêkowaniami.
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¯ywocik literacki w zau³kach kultury

Jak na s³awnych konwentyklach Wis³awy Szymborskiej
ze s³ynnymi loteryjkami, kola¿ami z gazet i czasopism oraz
daniami osobliwymi  poczciwy ¿ywot literacki niepostrze¿enie zamienia siê w chichotliwy ¿ywocik. Na nasz¹ skromn¹
skalê takie osobliwoci pojawi³y siê te¿ na listopadowym wieczorze 40-lecia pracy w s³owie Wac³awa Klejmonta. Albomy
to jacy tacy! Prezes Po³omu  Wojtek Anuszkiewicz  ze
swoj¹ po³owic¹ upichcili superkonfiturê regionaln¹, która po
uroczystym certyfikowaniu mia³o mo¿e konkurowaæ ponadunijnie
z oscypkami i przyszczypkami. Konfitura Po³omska opatrzona
zosta³a osobliw¹ etykiet¹  receptuarzem przez niez³omnego
po³omianina na polanach i kolanach wysma¿on¹, a recepturk¹ przytroczon¹ do s³oiczka.

Nad ca³oci¹ unosi³ siê duch Przypisania Pó³nocy
podpieczêtowany rêk¹ Starociny i Prezesa PP Marii Wandy
Dzienisiewicz.

Wraz z listem gratulacyjnym Jubilat-cukrzyk otrzyma³ od Przypisanych
Pó³nocy kolejn¹ osobliwoæ ekologiczn¹:
miodek na p³ynnym logo powiatu.
Nasz po³udniowy filar Legarów  Gra¿yna Dobreñko 
doprawi³a beneficjenta inwokacyjn¹ fraszk¹
O Ty, co dla problemów wa¿kich
Nie po¿a³ujesz nawet fraszki.
Osobista szwagierka Marianna Rant-Tanajewska wymodelowa³a Klejmonta na oksymoronach.

A kiedy beneficjent zajrza³ do 46. numeru Tygodnika Oleckiego z podsumowaniem w³asnego dorobku  olni³o go nagle dzie³o Wies³awa B. Bo³tryka RASPUTIN DWAPUTIN
i migiem w rytmie raz-dwa-tri  kazaczok utoczy³ z g³owy
limeryk:
Raz Putin siê dwoi³ i troi³:
Kak Polaczkow skuteczno rozbroiæ?
Grub¹ rur¹ ze Schrederem niewinnie
przy bezwstydzie i ob³udzie unijnej
dzi na tarczy wraz z Obam¹ ich doi.
I ju¿ wiemy  co tam, panie, w polityce: Chincyki trzymaj¹
siê mocno!
Dziej siê, dziej, olecki ¿ywociku literacko-kulturalny

Wszystkie dzienne i nocne Marki
przedniej marki & Company
z przyzwoleniem red. naczelnego
Marka Bogus³awa Borawskiego z Zakamarków kultury
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Szanowny Pan
Wac³aw Klejmont
Szanowny Panie
W imieniu w³asnym, Senatu oraz ca³ej spo³ecznoci
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku sk³adam Panu serdeczne gratulacje i wyrazy uznania z okazji
JUBILEUSZU
CZTERDZIESTOLECIA
PRACY TWÓRCZEJ.
Jest to niew¹tpliwie powód do dumy
i ogromnej radoci.
Proszê przyj¹æ ¿yczenia wszelkiej pomylnoci,
powodzenia oraz dalszych sukcesów
w pracy twórczej oraz w ¿yciu osobistym.
Niech dotychczasowe wielkie dokonania i osi¹gniêcia bêd¹ ród³em satysfakcji oraz inspiracj¹
do dalszej twórczej dzia³alnoci.
Z wyrazami szacunku i uznania
dr Józef Krajewski, prof. WM
Rektor Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
Fot. Boles³aw S³omkowski
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Komentarze i refleksje
2 lata rz¹du PO-PSL!
Sukces czy pora¿ka?
W prasie, radiu i telewizji trwa dyskusja podsumowuj¹ca 2 lata rz¹dów
koalicji PO-PSL. Oceny tych 2 lat zawarte w artyku³ach prasowych czy komentarzach radiowo-telewizyjnych zale¿¹ jednak bardziej od przynale¿noci
oceniaj¹cych do jednej z dwóch grup:
zwolenników PO lub zwolenników PiS,
ni¿ do faktycznych wyników rz¹dz¹cych.
Jedna strona podkrela sukcesy rz¹du, druga uprawia totaln¹ krytykê  nawet wbrew faktom. Jedna strona podkrela fakt utrzymania dodatniego wzrostu
ekonomicznego kraju w trudnych czasach kryzysu, co wyró¿nia Polskê w ca³ej
Europie, druga pomniejsza znaczenie
wzrostu PKB i dowodzi, ¿e przeciêtnemu Kowalskiemu jest gorzej.
Prze³amanie barier administracyjnych,
dziêki czemu ruszy³y budowy autostrad,
a wykorzystanie funduszy unijnych w
Polsce jest najlepsze jak oceniaj¹ eksperci unijni, to wg PiS betka. No bo
jak mo¿na porównywaæ czysty materializm z pisowsk¹ trosk¹ o cele wy¿sze,
np. dziecko poczête i zagro¿one aborcj¹ przez czêæ zdemoralizowanych
matek i ich lewicowych b¹d liberalnych mentorów.
Wa¿noæ ustawy o emeryturach po-

XXX SZTAMA

 nie tylko polityczne

mostowych doceni³ nawet lewicowy SLD,
pomagaj¹c odrzuciæ prezydenckie veto.
Oczywicie, martwi brak ustaw ograniczaj¹cych przywileje emerytalne mundurowych lub górników albo reformuj¹cych
KRUS (ubezpieczenia rolników), ale w
tle widaæ zapowiedzi sprzeciwu prezydenta Veto-Kaczyñskiego. Takie ustawy nie otrzymaj¹ wsparcia ani prezydenta, ani SLD, a w niektórych przypadkach (KRUS) nawet koalicyjnego PSL.
Wed³ug pisowskiej opozycji wszystko
co robi³ rz¹d, to dzia³ania pijarowskie.
Wybrzydzaniu nie ma koñca, a wybrzydzacze trac¹ chyba umiar i rozs¹dek.
Mój znajomy, starszy pan, którego
sobie ceniê za tzw. m¹droæ ¿yciow¹ i
trzewe s¹dy, powiada, ¿e wszelka krytyka powinna mieæ swoje granice, a krytyka
przesadna, przejaskrawiona  jak¹ uprawia
PiS  mo¿e przynosiæ skutek przeciwny.
I tak w³anie dzieje siê. To nie skucesy rz¹du PO-PSL trzymaj¹ wysokie
sonda¿e poparcia, nie PR ani pijar, ale
krytyka  total i zachowanie pisowskiej
opozycji, b³yskotliwe i nacechowane
chrzecijañsk¹ mi³oci¹ wypowiedzi
prezesa Kaczyñskiego utrzymuj¹ dobre
notowania Platformy.
Chcia³oby si³oby siowiedzieæ: róbcie tak dalej panowie, a drugi raz nie
uda siê wam zmanipulowaæ Polaków,
zw³aszcza tych m³odszych i obeznanych

- Spotkania ze Sztuk¹

PROGRAM
4 grudnia (pi¹tek) 2009 r.
17.00 - Ma³a pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa, Teatr Wierszalin (AGT)
18.00 - wystawa malarska Krzysztofa Pasztu³y (galeria)
19.00 - Wydech, Teatr Krzyk (AGT)
21.00 - jam session - Otako (folk, jazz, rock), (Klub CoolTura)
5 grudnia (sobota) 2009 r.
18.30 - ... etcetera..., Teatr K3 (AGT)
20.00 - koncert Julii Marcell (sala kina)
21.30 - Mandala Project, Teatr Ognia (Plac Wolnoci)
22.30 - jam session - Robert Otwinowski (jazz), (Klub CoolTura)
6 grudnia (niedziela) 2009 r. - SZTAMA DZIECIOM
10.30  Kopciuszek, Teatr ART-RE - cena 5 z³
12.00  O dwóch takich co ukradli Ksiê¿yc, Teatr ART-RE - cena 5 z³
Cena biletu na 1 spektakl - 10 z³
Cena biletu na koncert Julii Marcell - 25 z³
Cena karnetu na ca³¹ Sztamê - 30 z³
Wstêp na koncerty w Klubie CoolTura - wolny.
Rezerwacja biletów i karnetów - tel. (87) 520 20 59, wew. 32 (kasa ROK MG)

Grzegorz Kudrzycki

ze wiatem zewnêtrznym.
Pisowska opozycja chce uczyniæ rz¹d
Tuska grabarzem polskich stoczni, zapominaj¹c zupe³nie, ¿e za obecny stan
stoczni odpowiadaj¹ wszystkie rz¹dy z
ostatnich 10 lat, ¿e obecnie ¿adna ze
stoczni zachodnich nie potrafi konkurowaæ ze stoczniami chiñskimi czy koreañskimi, a trwaj¹cy kryzys wiatowy
drastycznie ograniczy³ zamówienia na
nowe statki.
Tak jak pijany trzyma siê p³ota, a
ton¹cy brzytwy, tak pisowska opozycja
nadziejê na pogr¹¿enie PO i swoje zwyciêstwo upatruje w aferach: hazardowa,
stoczniowa, pods³uchowa, bankowa,
przeciekowa. Nied³ugo pewnie dopiszemy
kolejne, wszak by³y as CBA  M. Kamiñski  wyci¹gnie z rêkawa jeszcze
niejednego szczura, o czym skwapliwie
poinformuje Rzeczypospolita lub
Wprost.
Politykom PO zarzucam pora¿kê w
ustawie medialnej, gdzie dobre i bardzo potrzebne zapisy pomieszano ze z³ymi
i nie potrafiono uzyskaæ poparcia SLD
do odrzucenia prezydenckiego veta. Mo¿e
PO nie zale¿y na mediach publicznych,
mo¿e woli pozostawiæ je w rêkach dziwnej
koalicji medialnej PiS-SLD i patrzeæ na
ich dalsz¹ kompromitacjê? Szkoda tylko zawodu wielu rodowisk twórczych!
W dalszym ci¹gu czekam, choæby
na próbê, podjêcia zmian w ordynacjach
wyborczych (upodmiotowienie wyborcy), finansowaniu partii politycznych czy
wywa¿onych zmian konstytucyjnych 
likwidacja Senatu, ograniczenie liczebne Sejmu, okrelenie kompetencji prezydenta i premiera.
Ci¹gle wielkiej reformy wymagaj¹
finanse publiczne, s¹downictwo. Osobnym tematem jest s³u¿ba zdrowia, gdzie
proste dosypywanie pieniêdzy niewiele
ju¿ da, a wszelkie próby prywatyzacyjne powoduj¹ wrzawê opozycji i opór
rodowisk medycznych. Obecna, niejasna, sytuacja odpowiada czêci tych
rodowisk, bo w mêtnej wodzie potrafi¹ ³apaæ niez³e szczupaki. Prywatyzacja i jasne, proste procedury da³yby
dopiero wiêksz¹ dostêpnoæ do us³ug
medycznych i obni¿kê ich cen.
Je¿eli chce siê jednak rzetelnie oceniæ dwuletnie rz¹dy koalicji PO-PSL,
to nale¿y pamiêtaæ o wszelkich ograniczeniach, spowodowanych b¹d to wiatowym kryzysem ekonomicznym, b¹d
to obstrukcj¹ sejmow¹ i dzia³aniem prezydenta Veto-Kaczyñskiego.
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Wiadukt zablokowany

OG£OSZENIE O PRZETARGU

65-letni kierowca z okolic Warszawy, kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki Man z naczep¹ w dniu 24.11.2009 r.
oko³o godziny 10:30 nie zastosowa³ siê do znaku B16 ograniczaj¹cego wysokoæ pojazdów do 3,4 m, mog¹cych wjechaæ
pod wiadukt w Olecku przy ul. E³ckiej. Wbrew temu zakazowi
wjecha³ pod widukt od strony ronda Zes³añców Sybiru, zaklinowuj¹c w nim naczepê. Spowodowa³ tym utrudnienia w ruchu drogowym na oko³o jedn¹ godzinê. W tym czasie policjanci z Ruchu Drogowego zorganizowali objazd, umo¿liwiaj¹c tym wycofanie pojazdu. Kierowcê ukarano mandatem karnym w wysokoci 150 z³ oraz dwoma punktami karnymi.

Wszechnica Mazurska w Olecku og³asza
przetarg ofertowy na zbycie nieruchomoci po³o¿onej w Olecku przy ul. Ludowej 1 (dawny Hotel Asystenta);
powierzchnia dzia³ki: 1771 m2; powierzchnia u¿ytkowa budynku: 251 m2. Cena
minimalna brutto: 400 000 z³ (czterysta tysiêcy z³).
Oferty nale¿y sk³adaæ od dnia og³oszenia do dn. 21.12.2009 do godz. 10.00
 osobicie w Rektoracie Uczelni lub
poczt¹ na adres: Wszechnica Mazurska, 19-400 Olecko, Plac Zamkowy 5
z dopiskiem OFERTA.
Informacji udzielamy pod numerem
telefonu 87 520 13 24 od rody do
niedzieli w godz. 800-15 00.
Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu bez podania przyczyn.

Sukces grupy teatralnej AMALGAT
Grupa teatralna AMALGAT z Regionalnego Orodka Kultury
Mazury Garbate w Olecku zdoby³a 20 listopada WYRÓ¯NIENIE na XIII Przegl¹dzie Teatrów Amatorskich im. Kasi
Kowal w Mr¹gowie.
M³odzi adepci sztuki teatralnej zaprezentowali spektakl W
oparach absurdu na podstawie Zielonej Gêsi K.I. Ga³czyñskiego. Przedstawienie wyre¿yserowa³a instruktorka Agnieszka
nie¿yñska.
Przegl¹d mia³ na celu uczczenie pamiêci tragicznie zmar³ej
cz³onkini mr¹gowskiego Teatru Mañja  Kasi Kowal, propagowanie kultury teatralnej oraz stworzenie instruktorom teatralnym i m³odym aktorom z województwa warmiñsko-mazurskiego mo¿liwoci prezentacji i wymiany dowiadczeñ. (MJ)

(K20001)

Znów narkotyki

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU OLECKIEGO 2009

W dniu 24.11.2009 r. policjanci z Wydzia³u Kryminalnego KPP w Olecku w jednej z piwnic bloku wielorodzinnego
w Kowalach Oleckich ujawnili hodowlê rolin o dzia³aniu
halucynogennym. Zatrzymany 23-letni mê¿czyzna, mieszkaniec Kowal Oleckich, przyzna³ siê do wyhodowania ³¹cznie
7 rolinek o wysokoci 0,5 metra. Po przes³uchaniu w dniu
24.11.2009 r. zosta³ zwolniony do domu. Teraz bêdzie odpowiada³ przed s¹dem za uprawê rolin o dzia³aniu halucynogennym, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolnoci.

Liga siatkówki

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

(V50008)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

G³osujê na sportowca (imiê i nazwisko, dyscyplina)
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
3. ..................................................................................................
4. ..................................................................................................
5. ..................................................................................................
G³osujê na najlepszego trenera (imiê i nazwisko)

Rozpoczyna siê, pod patronatem firmy telefonii komórkowej ,,PLUS, Olecka Liga halowej pi³ki siatkowej. Liga ta
bêdzie rozgrywana w weekendy, tj. soboty i niedziele, w halach sportowych Gimnazjum nr 2 w Olecku i LO w Olecku.
Do ligi ostatecznie zg³osi³o siê szeæ zespo³ów (wszystkie z Olecka). I kolejka zostanie rozegrana 5.12.2009 r. (sobota) w hali Gimnazjum nr 2.
Harmonogram gier:
Stra¿ Po¿arna - Huragan Olecko (pocz¹tek meczu o godz.
11.00), wie¿aki - Old Boys Olecko (godz. 12.00), Grot
Olecko - Jak siê nazywamy? (godz.13.00).
Dariusz Karniej

GRÜNLAND

KARTA DO G£OSOWANIA

1. ..................................................................................................
.....................................................................................................
(imiê i nazwisko zg³aszaj¹cego

.....................................................................................................
PESEL lub nr legitymacji szkolnej)

.....................................................................................................
(podpis)
Uwaga! Ka¿dy mo¿e g³osowaæ tylko jeden raz. Brane pod
uwagê bêd¹ tylko oryginalne kupony wyciête z Tygodnika
Oleckiego. Kserokopie i innego rodzaju kartki nie bêd¹
brane pod uwagê.
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AUTO-MOTO

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K18705
V59304

Krupin 14A

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V53509
* Elipsa  hotel, restauracja, bar, SYLWESTER 2009,
ul. Letnia 15, tel. 87-520-29-77
K19911
V59703

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-20-59
(V62001)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536

US£UGI

(K16909)

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

* super zespó³ muzyczny, tel. 666-706-100

K18505

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V18805
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V61002)

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L18506
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 502-954-863
L16701
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V56326
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V58504

* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V63501
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L15506
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19106
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47
V58604
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31

L16302

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501

V56006

* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L16203
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41.

V57705

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)
Nowa dostawa ozdób
i dekoracji wi¹tecznych
Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978
www.meble-zachodnie.eu

PUB PIWNICA

V58804

(V57805)

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
V51030
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K19412
* BMW 528, gaz, 1996, czarny metalik, 20.000 z³otych, tel.
609-144-600
V54718
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 K18715
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V59314
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V51030
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V59823
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V59813
* Opel Vectra HB, 2,5B, 1996/1997, tel. 783-962-666 V59324
* opony zimowe 15:195:65, tel. 508-644-429
L15903
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu,
jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 784-566-665 V54728
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V51020

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

* mikropo¿yczki 0%, tel. (87) 520-18-17

(V54808)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78

Przemys³aw Atkielski

Plac Wolnoci 15A, tel. (87) 520-10-89

(V57905)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (87) 520-14-98

D@RKOMP

V2547

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

tel. 503 804 741; 512 217 654

SERWIS OGUMIENIA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07.

V19004

* Obróbki blacharskie na zamówienie, tel. 501 818 834 V62201
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci
cywilnej przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87520-46-76
V56106

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V59603)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V51010)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L114907
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30
L14807
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V56606

(V54708)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K19402

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V54418

US£UGI
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V52509
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V51430

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K746)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V60922
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V53709)
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V478213
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L15704
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
K13518
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L16502

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V54908)

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55;
kom. 509-338-320; 508-097-660
CZNNE CA£¥ DOBÊ

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

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

(V61901)

(V54608)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (87) 520-27-89 mowych
kom. 660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

(K19701)

Anna £ozowska
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364
INNE

* artyku³y zoologiczne WYPRZEDA¯ 30%, ¯uczek, ul.
Rzenicka 4
V60802
* przystojny, kawaler, 197/100, matrymonialne, uczciwy,
wysportowany, wykszta³cony, w³asne mieszkanie, pani ³adna,
25-45, sta³y zwi¹zek, rodzina, mi³oæ, Olecko okolica, SMS
nie odbieram, powa¿ne, tel. 519-773-924
K20001
* zamieniê dom jednorodzinny  140 m.kw., dzia³ka 1409
m.kw. w Olecku na mieszkanie w³asnociowe w bloku I-II
piêtro, 40-60 m.kw. w Olecku lub Suwa³kach, tel. 507248171, 87-520-31-06
K19303
KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 602-235-182
* stary motocykl, tel. 602-235-182

V54448
V54438

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L16402
* zatrudniê piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509-839-995V62011
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V60912
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V57815
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18904
KOMPUTER INTELX2/2GB RAM/
500GB... ZA 999Z£;
MONITOR 23" FULLHD HDMI 36 M-CY GW... ZA 730Z£
ZAPRASZAMY PL. WOLNOCI 6C
(V56316)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V54818
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V56504b
* mieszkanie 64 m.kw., centrum, tel. 601-152-460 V61302
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V54428
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V51420
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V54818
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L16103
* SIANO W DUZYCH BELACH, TEL. 721-587-468 K19602
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V54618
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K846
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V61711
WYNAJEM
* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
V50028
* kosmetyczka podnajmie lokal dla fryzjerki, 26 m.kw., ul.
Kamienna 1, tel. 602-354-963
V63511
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V50018
* poszukujê lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505036-183
L16801
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

EXPRESS
SZKOLNY
Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich
uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach pracy redakcji.
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: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIE¯ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PE£NE
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
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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.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

(V55507)

Papierosowa wojna. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

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

23

(K16509)

(V61801)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Sok cebulowy na kaszel (3)

Ugotowaæ w oko³o jednym litrze wody pó³
kilograma obranej, pokrojonej drobno cebuli. Gdy
cebula trochê zmiêknie, dodaæ oko³o 0,4 kg cukru. Dalej
gotowaæ na wolnym ogniu przez 3-4 godziny.
Po 2,5 godzinie dodaæ 10 dag miodu i gotowaæ dalej. P³yn, a w³aciwie ju¿ prawie syrop przecedza siê
przez delikatne sito, nape³nia nim butelki i zakorkowuje. Sok ten jest doskona³ym lekiem na silny kataralny
kaszel. Za¿ywa siê go 4-6 razy dziennie po ³y¿eczce.

OWIES W DOMOWEJ APTECZCE I NA TOALETCE

rodek u³atwiaj¹cy rzucenie palenia: garæ s³omy
owsianej pokruszyæ i wygotowaæ w litrze wody. Po wypiciu
kieliszka takiego p³ynu zapalenie papierosa wywo³uje
md³oci.

Wystartowa³a
Pó³nocna Liga Regionalna

Rozpoczê³a siê kolejna edycja Pó³nocnej Ligi Regionalnej tenisa sto³owego sezonu 2009/2010. Ligê tê wymyli³
i zapocz¹tkowa³ nie¿yj¹cy ju¿ znany sportowiec z Olecka
 Franciszek Pietro³aj.
W bie¿¹cych rozgrywkach bierze udzia³ 9 zespo³ów, w
tym trzy z Olecka: Geodezja Olecko (kapitan Józef Polakowski), Lega Olecko (kapitan Tadeusz Pietro³aj) i Young Team
Olecko (kapitan Ewa Boguszewska). Ten ostatni zespó³, jak
nazwa wskazuje, jest najm³odsz¹ dru¿yn¹ ligi, gdy¿ najm³odsza zawodniczka ma zaledwie 8 lat, a najstarsza tylko 15 lat.
Rozegrana zosta³a I kolejka tych rozgrywek i osi¹gniêto
nastêpuj¹ce rezultaty:
Geodezja Olecko - Lega Olecko
10:7
UKS Gawliki Wielkie - Young Team Olecko
10:0
UKS Ratusz Gi¿ycko - Ratusz Gi¿ycko
9:9
Spinaker Wêgorzewo - SP Budry
10:7
UKS ¯ak Pisanica - pauza
Dariusz Karniej
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

1 grudnia
Bianki, Blanki, Edyty, Eligii, Elizy, Iwy,
Iwony, Natalii, Sobies³awy
Arnolda, Bronis³awa, Edmunda, Eligiusza,
Mariana, Natalisa, Platona, Ryszarda, Sobies³awa, Szymona
2 grudnia
Adrii, Aurelii, Balbiny, Bianki, Bibiany, Bibianny, Bibiany, Blanki, Budzis³awy, Pauliny, Wiwiany
Budzis³awa, Hipolita, Ksawerego, Paula, Piotra, Rafa³a, Sulis³awa, Zbyluta
3 grudnia
(Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych)
Emmy, Emy, Franciszki, Klaudii, Ksawery, £ucji
Franciszka, Hilarego, Kasjana, Kasjusza, Ksawerego, Lucjusza, Unimierza
4 grudnia (Barbórka - wiêto Górnika i Naftowca)
Balbiny, Barbary, Berny, Bratumi³y,
Chrystiany, Ciechos³awy, Krystyny,

Lubomi³y
Bernarda, Biernata, Chrystiana, Ciechos³awa, Edmunda, Hieronima, Jana, Krystiana, Krystyna, Piotra
5 grudnia
Edyty, Geraldyny, Kryspiny, Krystyny,
Prêcis³awy, Sabiny, Saby, Wilmy
Abla, Anastazego, Geralda, Gerarda,
Henryka, Kryspina, Krystyna, Norbert,
Sawina
6 grudnia (Miko³ajki)
Dionizji, Dony, Leontyny, Zenobii
Abrahama, Emila, Emiliana, Jaremy,
Jeremiago, Jeraemiasza, Jarogniewa,
Jeremiego, Jeremy, Miko³aja, Zenona
7 grudnia
Agaty, Agi, Dalii, Dalili, Gerdy, Józefy, Lili
Agatona, Ambro¿ego, Marcina, Nimomys³a, Polikarpa, Siemirada, Sobies³awa, Teodora

Nasz przepis

23 listopada
 21 grudnia
Strzelec idzie przez
¿ycie z podniesiona
przy³bic¹. Jest szczery, otwarty i serdeczny.
Znak ten nie lubi tego
co sztuczne i ma³ostkowe. Strzelcy ³atwo zawieraj¹ znajomoci, a z obcymi
potrafi¹ rozmawiaæ jakby ich znali od
lat. W tym znaku s¹ ludzie ruchliwi, lubi¹cy dalekie wycieczki, polowania i w
ogóle przyrodê. ¯ona Pana-Strzelca powinna wykazywaæ podziw dla jego dokonañ. Nawet jeli buja on w ob³okach,
nie nale¿y siê z niego wymiewaæ, gdy¿
³atwo mo¿na go uraziæ. Kobieta-Strzelec jest interesuj¹ca, pe³na ¿ycia i dowcipna. Nie³atwo j¹ zdobyæ, gdy¿ jest wybredna w wyborze mê¿a. W ma³¿eñstwie
nie znosi mê¿czyzn zaniedbanych.



Sa³atka zielono-¿ó³ta

3 rednie pory, 3 jajka, 1/2 puszki
kukurydzy, 2 ma³e ogórki kiszone, 3 ³y¿ki
majonezu, ³y¿ka musztardy, sól, pieprz,
cukier.
Jajka gotujemy na twardo. Odk³adamy jedno ¿ó³tko, a resztê kroimy w
kostkê. W kostkê kroimy równie¿ ogórki.
Pory przekrajamy wzd³u¿ na pó³ i kroimy w cienkie paseczki. Od³o¿one ¿ó³tko rozgniatamy widelcem, dodajemy majonez i musztardê i mieszamy. Przyprawiamy do smaku sol¹, szczypta cukru i
pieprzem.
Pory, jajka, ogórek i ods¹czon¹ kukurydzê wk³adamy do salaterki, polewamy sporz¹dzonym sosem i delikatnie mieszamy. Sa³atkê podajemy sch³odzon¹.


Sa³atka z owoców suszonych

5 dag suszonych gruszek, 5 dag
suszonych liwek, 25 dag wie¿ych jab³ek, szczypta estragonu, 7-8 dag cukru, 2-3 godziki.
Gruszki i liwki myjemy i moczymy a¿ stan¹ siê miêkkie. Nastêpnie
wyjmujemy z nich pestki i kroimy w
paski. Jab³ka obieramy i cieramy na
grubej tarce.
1/4 szklanki wody, w której moczy³y
siê owoce, zagotowujemy wraz z estragonem i godzikami, jednoczenie rozpuszczaj¹c w niej cukier. Gor¹cym p³ynem
zalewamy wymieszane wczeniej owoce. Mieszamy ponownie. Sa³atkê podajemy sch³odzon¹.

F kupiê

Kompromis to sztuka podzielenia
jednego ciasta tak, by ka¿dy myla³,
¿e dosta³ najwiêkszy kawa³ek.
Amintore Fantani
Mam zamiar przenieæ siê do
Szwajcarii. Zawsze marzy³em o kraju, w którym góry s¹ wy¿sze od podatków.
Blaise Cendrars

PRZYS£OWIA

 Pierwszy nie¿ek w b³oto wpada s³ab¹ zimê zapowiada.
 Kto siê zaleca w adwent ten bêdzie
mia³ ¿onê na wiêta.
 Jak grudzieñ siê zaczyna, taka bêdzie ca³a zima.
 Grudzieñ ziemiê grudzi, a izdebki
studzi.
 Kto w adwencie ziemiê pruje, ten
siedem lat choruje.
 Gdy Barbara siê rozdeszczy, na Gody
(Bo¿e Narodzenie) mocny mróz trzeszczy.
 Kiedy na w. Barbarê (4 grudnia)
b³oto, bêdzie zima jak z³oto.
 Na Barbórkê mróz, szykuj ch³opie wóz,
a jak odtajanie, to szykuje sanie.
 W wiêto barbarki najlepsze tarki (owoce tarniny). Przemro¿enie dzikich owoców poprawia³o w tradycji ludowej
ich jakoæ.
 Grudzieñ daje siê we znaki, tym co
póno kopi¹ ziemniaki.
 Gdy zamarznie pierwszego grudnia,
wyschnie niejedna studnia.
 W pierwszym tygodniu grudnia, gdy
pogoda sta³a bêdzie zima d³ugo bia³a.
 Je¿eli ca³y grudzieñ suchy i mrony,
to ca³e lato bêdzie suche i upalne.
 Ile niegu przy w. Miko³aju (6 grudnia)
tyle trawy da drugi Miko³aj w Maju.
 Na wiêty Ambro¿y (7 grudnia) poprawi¹ siê mrozy.

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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Tenis sto³owy

Siatkówka

Pi³ka no¿na

26.11.2009 r. w hali ZS w Olecku rozegrano Mistrzostwa Rejonu VI SZS w
Dru¿ynowym tenisie sto³owym szkó³ podstawowych. Organizatorzy: MOSiR, POSS,
OTSS i UKS przy ZS w Olecku. Sêdzia
g³ówny: Dariusz Karniej.
Do zawodów przyst¹pi³y reprezentacje
nastêpuj¹cych szkó³: SP 2 Go³dap, SP
Pisanica, SP 9 E³k, SP 1 Olecko i SP 4
Olecko (w kategorii dziewcz¹t) oraz SP 7
Gi¿ycko, SP 2 Go³dap, SP Pisanica, SP
Gawliki Wielkie, SP 1 Olecko i SP 4 Olecko.
Turniej rozegrano systemem: ,,drabinka turniejowa do dwóch przegranych,
a ka¿dy mecz rozgrywano do trzech wygranych pojedynków (ka¿dy pojedynczy
mecz do trzech wygranych setów, do 11
pkt).
KOLEJNOÆ KOÑCOWA (Dziewczêta)
1. SP 4 Olecko (opiekun Marzena Jasiñska)  Paulina Maciejewska i Joanna
£uszczyñska.
2. SP Pisanica (opiekun Zbigniew Bobryk)  Paulina ¯ukowska i Marika
Kondracka.
3. SP 2 Go³dap (opiekun Agnieszka Podbielska).
4. SP 9 E³k (opiekun Stanis³aw Malinowski).
5. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)  Zuzanna i Gabrysia Milewska.
KOLEJNOÆ KOÑCOWA (Ch³opcy)
1. SP Pisanica (opiekun Zbigniew Bobryk)  Tomasz Kotowski i Bartosz
Cudnowski.
2. SP Gawliki Wielkie (opiekun Robert
Wieliczko)  £ukasz Norr i Krzysztof
Gnap.
3. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)  Jakub Mi³owicki i Adrian
Janczenia.
4. SP 2 Go³dap (opiekun Agnieszka Podbielska).
5-6. SP 7 Gi¿ycko (opiekun Dariusz Pstrak).
SP 4 Olecko (opiekun Marzena Jasiñska)  Damian Fiedorowicz i Maciej
Fieæko.
Po dwa najlepsze zespo³y ch³opców
i dziewcz¹t uzyska³y awans do Fina³u
Mistrzostw Województwa. Te dru¿yny
otrzyma³y równie¿ puchary ufundowane przez prezes POSS, pani¹ Reginê Jakubowsk¹.Wszyystkie zespo³y otrzymaly
pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
26 zawodników, w tym 12 dziewcz¹t.
Dariusz Karniej
organizator imprez sportowych
MOSiR Olecko

23.11.2009r. w hali LO w Olecku
rozegrano Mistrzostwa Rejonu VI SZS
w pi³ce siatkowej ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych. Sêdzia g³ówny: Maciej Mularczyk, pozostali sêdziowie: Krystyna Stasiak i Robert Smyk. Organizatorzy: MOSiR, POSS, OTSS i UKS przy
LO w Olecku.
Do zawodów przyst¹pi³y nastêpuj¹ce szko³y: II LO Gi¿ycko, I LO E³k,
LO Go³dap i LO Olecko. Dru¿yny te
rozegra³y 6 meczów systemem: ,,ka¿dy
z ka¿dym do dwóch wygranych setów.
KOLEJNOÆ KOÑCOWA
1. II LO Gi¿ycko (opiekun Edward Maksym) 6 pkt 6:0
2. LO Olecko (opiekun Wojciech Pilichowski) 5 pkt 4:3
3. I LO E³k (opiekun Maciej Kosiorek)
4 pkt 3:4
4. LO Go³dap (opiekun Bogdan Jejer)
3 pkt 0:6
Dwa najlepsze zespo³y awansowa³y
do pó³fina³u Mistrzostw Województwa.
Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe
dyplomy oraz puchary, ufundowane przez
prezes POSS,pani¹ Reginê Jakubowsk¹.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 46
osób.
Sk³ad dru¿yny z LO w Olecku (opiekun Wojciech Pilichowski): Przemys³aw
Rowiñski (kapitan zespo³u), Mateusz
Jegliñski, Micha³ Pilichowski, Patryk
Szukieæ, Cezary Górski, Mateusz Pojawa, Arek Bogdan, Przemek Sura¿yñski,
Micha³ Trzcianowski, Artur Reut, Piotr
Jag³owski, Bartosz Wasilewski i Jakub
Kosakowski.

25.11.2009 r. na hali sportowej w
Wieliczkach rozegrano Mistrzostwa Powiatu w ,,Pi¹tkach pi³karskich dziewcz¹t
na hali. Organizatorzy: MOSiR, POSS,
OTSS i UKS przy SP w Wieliczkach. Sêdzia
g³ówny Tomasz Karniej.
Do turnieju zg³osi³y siê reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: SP Kowale Oleckie, SP 3 Olecko, SP 1 Olecko i SP Wieliczki. Zawody rozegrano systemem: ,,ka¿dy z ka¿dym. Mecze trwa³y 2x8 min.
KOLEJNOÆ KOÑCOWA
1. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
7 pkt 6:3
2. SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
4 pkt 4:4
3. SP 3 Olecko (opiekun Dariusz Dwilewski)
4 pkt 4:5
4. SP Kowale Oleckie (opiekun Sylwia
Sosnowska)
1 pkt 1:3
Zwyciêski zespó³ awansowa³ do turnieju rejonowego oraz otrzyma³ puchar
ufundowany przez prezes POSS, pani¹
Reginê Jakubowsk¹. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 40 zawodniczek.
Sk³ad zwyciêskiego zespo³u z SP 1
w Olecku (opiekun Krzysztof Dawidziuk):
Karolina Masalska, Nicole Wasilewska,
Klaudia Jaszczerzewska, Karolina Motulewicz, Gabriela Milewska, Agnieszka
Milewska, Natalia Chmielewska, Julita
Czerwiñska i Roksana Zajkowska.
Dariusz Karniej

Fot. Dariusz Karniej

Mistrzostwa Powiatu w ,,Pi¹tkach pi³karskich dziewcz¹t na hali.
Fot. Dariusz Karniej

Mistrzostwa Rejonu VI SZS w Dru¿ynowym tenisie sto³owym
szkó³ podstawowych.
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Tenis sto³owy
22.11.2009r. tenisici sto³owi Czarnych Olecko rozegrali kolejny mecz o
Mistrzostwo III Ligi Warmiñsko-Mazurskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego.
Tym razem by³ to mecz w Orzyszu z
miejscow¹ dru¿yn¹ UKS niardwy.
Orzysz ma w swoim sk³adzie kilku niez³ej klasy pingpongistów, mimo to Olecczanie nie mieli wiêkszych k³opotów z
pokonaniem rywali, wygrywaj¹c 14:4.
Najlepsz¹ formê zaprezentowa³ Robert
Karniej, który zdoby³ komplet punktów.
Nieco s³abiej zagra³ Wojciech Omilian,
który przegra³ dwa pojedynki i jeden
wygra³. Punkty dla Czarnych w tym
meczu zdobyli: Robert Karniej - 4,
Kamil Sad³owski - 3, Dariusz Karniej 3, Wojciech Omilian - 1, Andrzej Karniej - 1 oraz w grze podwójnej: Kamil
Sad³owski/Dariusz Karniej - 1pkt, Robert Karniej/Wojciech Omilian - 1pkt
***
21.11.2009 r. w hali Zespo³u Szkó³ w
Olecku odby³ sie II turniej z cyklu Grand
Prix Olecka w tenisie sto³owym. Organizatorem zawodów by³ MOSiR, Czarni
Olecko i UKS przy Zespole Szkó³ w
Olecku. Sêdziami zawodów byli Dariusz
Karniej i Marzena Jasiñska. W zawodach
uczestniczyli zawodnicy z Olsztyna,
Mr¹gowa, Wêgorzewa, Pisanicy, E³ku,
Bia³obrzegów, Augustowa, Pisza, Orzysza, Gi¿ycka, Grajewa, Raczek, Kowali
Oleckich, Kijewa, Olecka. Frekwencja
dopisa³a i w zawodach startowa³o 120
zawodników w tym 36 dziewcz¹t.
WYNIKI I MIEJSCA OLECCZAN
dziewczêta kl. I-IV SP
I - Joanna £uszczyñska (Olecko)
II - Gabrysia Maciejewska (Olecko)
III - Julia Kamiñska (Olecko)
IV - Emilia Naruszewicz (Olecko)
V - Ewa Makowska (Olecko)
ch³opcy kl. I-IV SP
I - Filip Grudziñski (Olecko)
II - Damian Fiedorowicz (Olecko)
III - Jakub Mi³owicki (Olecko)
IV - Marcin Iwanowski (Olecko)
V - VI - Gabrysia Maciejewska (Olecko)
VII - VIII - Patryk S³owiñski (Olecko)
dziewczêta kl. V-VI SP
I - Zuzanna Woniak (Budry)
II - Justyna Waraksa (Budry)
III - Natalia Kisiel (Pisanica)
IV - Paulina Maciejewcka (Olecko)
V - VI - Joanna £uszczyñska (Olecko)
VII - VIII - Emilia Naruszewicz (Olecko)

ch³opcy kl. V-VI SP
I - Szymon Si³kowski (Bia³obrzegi)
II - Filip Grudziñski (Olecko)
III - Adrian Janczenia (Olecko)
V - VI - Damian Fiedorowicz (Olecko)
IX - XII - Pawe³ Makowski, Maciej Fieæko
i Dawid S³awiñski (Olecko)
dziewczêta kl. I-III Gim
I - Ewelina Ma³kiñska (Mr¹gowo)
II - Justyna Waraksa (Budry)
III - Zuzanna Woniak (Budry)
IV - Ewa Boguszewska (Olecko)
V - VI - Iga Sowulewska (Olecko)
VII - VIII - Joanna Suchocka Kijewo
ch³opcy kl. I-III Gim
I - Konrad Bobryk (Pisanica)
II - Zuzanna Woniak (Budry)
III - Ewelina Ma³kiñska Mr¹gowo
VII - VIII - Patryk Wójcik (Olecko)
IX - XII - Adrian Winiewski, £ukasz
Leszczyñski (Kijewo)
dziewczêta szko³y rednie
I - Patrycja Wasilewska (Gi¿ycko)
II - Katarzyna £osiewicz Gi¿ycko
III - Ewa Boguszewska (Olecko)
IV - Iga Sowulewska (Olecko)
V - Alina Grajko (Olecko)
ch³opcy szko³y rednie
I - Piotr Szewczyk (Pisz)
II - Robert Karniej (Olecko)
III - Micha³ Trochim Gi¿ycko
XIII - XVI - Micha³ Bellon (Olecko)
XVII - XXIV - Leszek Krasiñski (Olecko)
OPEN
I - Micha³ Trochim (Olecko)
II - Robert Karniej (Olecko)
III - Kamil Sad³owski (Olecko)
IV - £ukasz Delegacz (Olecko)
V - VI - Wojciech Omilian (Olecko)
IX - XII - Patryk Wójcik (Kijewo)
powy¿ej lat 50
I - Wies³aw Laskowski (Grajewo)
II - Józef Polakowski (Olecko)
III - Janusz Jurczyk (Gi¿ycko)
V - VI - Marek Rzepliñski, Adam Trochim (Olecko)

Cekawostk¹ w tym turnieju by³o to,
¿e jedna z najm³odszych uczestniczek
 12-letnia Zuzanna Woniak  rywalizowa³a z powodzeniem ze starszymi od
siebie rywalami i rywalkami, w kat. dziewcz¹t kl. I-III Gim zdoby³a III miejsce, a
w kat. ch³opców kl. I-III Gim II. najm³odszy uczestnik zawodów mia³ 6 lat,
najstarszy - 70. Najmniejsz¹ frekwencjê mia³a kat.dziewcz¹t kl. I-IV SP (tylko
5 zawodniczek), a najwiêksz¹ kat. ch³opców kl. I-III Gim (26 zawodników).
Najciekawsze pojedynki rozegrano w kat.
OPEN i ch³opców szko³y rednie. S¹ to
mecze: Kamil Sad³owski (Olecko) kontra Piotr Szewczyk (Pisz) 3:2, Micha³
Trochim (Gi¿ycko) kontra Kamil Sad³owski (Olecko) 3:1, £ukasz Delegacz (Olecko) kontra Pawe³ Zieliñski (Pisz) 3:1,
Robert Karniej (Olecko) kontra Micha³
Trochim (Gi¿ycko) 3:2.
Wszystkie te mecze by³y bardzo zaciête, wyrównane i obfitowa³y w d³ugie
wymiany topspinowe, co jest zawsze atrakcyjne do ogl¹dania dla widzów i innych
uczestników turnieju.
Generalnie turniej oceniam bardzo
pozytywnie  mówi organizator turnieju
Dariusz Karniej, pracownik MOSiR Olecko).  Cieszy mnie niez³a frekwencja,
aczkolwiek zawsze mo¿e byæ lepsza i
liczê, ¿e na nastêpnym turnieju (5.12.09r.)
bêdzie wy¿sza. Dobrze, ¿e chc¹ przyje¿d¿aæ do nas zawodnicy z tak odleg³ych miejscowoci, jak: Mr¹gowo,
Olsztyn, Grajewo, Pisz i inne. Wyniki
Olecczan by³y na miarê mo¿liwoci,
chocia¿ w kilku przypadkach troszkê
poni¿ej oczekiwañ. Dlatego taki turniej
jest dobr¹ motywacj¹ do treningu i do
skonfrontowania swoich umiejêtnoci gry.
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali statuetki, za drugie i trzecie miejsce  medale i pami¹tkowe dyplomy.
Kolejny turniej (III Grand Prix) odbêdzie siê 5.12.2009 r., na który ju¿
dzi serdecznie wszystkich zapraszamy.
Dariusz Karniej

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 378

Waldemara Rukcia

Ca³e siedem dni za nami. Tygodnie
mijaj¹ i mijaj¹. Czas p³ynie, a reszta stoi...
¯artowa³em. Nic nie stoi, a pêdzi z zawrotn¹ szybkoci¹. Tak jak odchodz¹ te
nasze cotygodniowe spotkania.
Proszê Pañstwa. Doskonale wiecie, ¿e
szanujê wasze pogl¹dy. Pañstwo wiedz¹,
jakie ja mam pogl¹dy. Nigdy nie namawia³em nikogo: popierajcie tych i tych,
czy wybierajcie takich a takich. W czasie
wyborów zawsze namawiam do pójcia
do urn wyborczych i oddania g³osu na
kogo tylko chcecie. Dla wielu z Pañstwa
moje pogl¹dy wydaj¹ siê mieszne lub
zabawne. Inni uwa¿aj¹ mnie za osobê
szalon¹. Jeszcze inni przyklaskuj¹ mi za
ka¿dym razem i chwal¹, gdy tylko mamy
okazjê siê spotkaæ. Na tym polegaj¹ nasze spotkania raz w tygodniu na koñcu
Tygodnika Oleckiego, ¿e razem niele
siê bawimy i spêdzamy czas.
Sk¹d mi siê wziê³o na takie rozwa¿ania? Zbli¿a siê powolutku do nas koniec
roku i cz³owiek przy wiêtach staje siê
sentymentalny i zaczyna wspominaæ. Spotykamy siê ju¿ regularnie co tydzieñ parê
lat. Polityka nas wci¹gnê³a i to bardzo.
Sam trochê dojrza³em i ju¿ nie ekscytujê
siê polityk¹ jakbym mia³ na ni¹ wiêkszy
wp³yw, ni¿ podczas wyborów co kilka
lat. Razem z Pañstwem niele siê bawiê.
Spora czêæ z Was uwa¿a mnie za sfanatyzowanego kaczystê, ale te¿ czêæ
zauwa¿y³a, ¿e moje wypowiedzi sprzed
paru lat nie ró¿ni¹ siê ide¹. Kiedy przecie¿ moja ulubiona partia nie budzi³a takich emocji, a jej liderzy zajmowali czo-

³owe miejsca w rankingach popularnoci.
Obecnego Prezydenta RP nazywano najlepszym i najskuteczniejszym z polityków,
którego popieranie uwa¿ano za s³uszne i
wa¿ne. Kto dzi pamiêta, ¿e okrelano go
najlepszym i najskuteczniejszym szefem
NIK i doskona³ym ministrem sprawiedliwoci, który swoj¹ skutecznoci¹ spêdza³
sen z powiek wielu szarym eminencjom.
Do dzi nie wyjaniono spraw uszkodzonych parê razy kó³ samochodów, którym
porusza³ siê jako Szef NIK. To nie by³y
legendy, jak chcia³oby to widzieæ wielu.
To by³y realne i faktyczne zamachy. Albo
zlecony przez pewn¹ grupê film dokumentalny Dramat w trzech aktach. Nasuwa siê pytanie: dlaczego na tak marnych i kiepskich polityków, którym tak¹
cenzurkê wydaj¹ takie asy polityki i inteligencji politycznej jak pos³owie Palikot, Karpiniuk czy Niesio³owski przygotowuje siê A¯ TAKIE rzeczy? Skoro s¹
to kiepscy politycy, to po co wobec nich
stawia siê specjalne grupy s³u¿b specjalnych, robi siê takie cyrki medialne? By³y
major UOP, a wczeniej SB, Pan L., gdy
parê lat temu otwarto jego szafê, po prostu z kpin¹ i prosto w twarz mówi³, ¿e
sfabrykowa³ materia³y na Jaros³awa Kaczyñskiego... I co mu zrobicie? To, co
robi³ w momencie ujawnienia sta³o siê
zwyk³ymi mieciami i kiepskimi ¿artami.
Bo jedyne, do czego siê to nadawa³o  to
do robienia sobie ¿artów. Po jak¹ cholerê
przeciw kiepskim politykom, ma³ym
ludziom itd. robiono takie rzeczy? Czy
Pañstwa nigdy nie zainteresowa³o to, ¿e
do much strzela siê z armat? A teraz po

takiej kanonadzie ka¿e siê s³uchaæ kolejne pokolenia opluwaczy.
Przez ostatnie lata buduje siê przewiadczenie, ¿e skuteczna polityka, to tylko
s³upki poparcia i wysokie wyniki sonda¿owe. Prosty chwyt marketingowy! Czy
gdyby reklamowano non stop, ¿e chodzenie
w czerwonych skarpetkach jest oznak¹
m¹droci, to za³o¿ê siê, ¿e po kilku tygodniach takiej reklamy wiêkszoæ ludzi
nosi³aby czerwone skarpetki, a w sonda¿ach pojawi³aby siê opinia, ¿e nosz¹c te
skarpetki, podniós³ siê poziom inteligencji. Czyli ci, co nosiliby takie skarpetki,
staliby siê bardziej inteligentni od innych.
Po pó³ roku takiej reklamy niewielu chcia³by
zrezygnowaæ z bycia inteligentem i rezygnacji z czerwonych skarpetek. Po dalszym czasie te skarpetki by³yby jednoznaczne z posiadaniem inteligencji. Czy
po dwóch latach kto chcia³by zrezygnowaæ z bycia inteligentnym? Na pewno nie.
Wiêc mamy stale ten bum na czerwone
skarpetki. Przez ponad 40 lat ludzie byli
przeciwni komunizmowi, pluli na niego,
szydzili i pomstowali, ale czy byli gotowi zmieniaæ to, co dzieje siê wko³o? Tych,
co nie chcieli byæ uto¿samiani z t³umem,
nazywano: oszo³omami, g³upcami, nienormalnymi itd.
Mnie nie dziwi¹ wysokie sonda¿e
obecnie rz¹dz¹cej partii. Mam te¿ wiadomoæ, ¿e dobrobyt i wysokie poparcie koñczy siê bolenie i z upokorzeniem...
Pozdrawiam Pañstwa. Do poczytania
za tydzieñ.
PAC

