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W poniedzia³ek 16 lutego br. zosta³a
podpisana umowa o dofinansowanie
zakupu nowoczesnego sprzêtu w ramach
projektu Doposa¿enie Szpitala w Olecku w sprzêt i aparaturê medyczn¹.
Dziêki unijnej dotacji zostanie wyposa¿ony nowy blok operacyjny. Specjalistyczne urz¹dzenia trafi¹ tak¿e na oddzia³ wewnêtrzny, radiologii, do laboratorium analitycznego i mikrobiologii. £¹czna
wartoæ projektu to 1.592.959 z³.
H. Bogdañska

Portrety
Mieszkañców Olecka

Podczas obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka otwarta zostanie w holu oleckiego kina wystawa p.t. Portrety mieszkañców Olecka. Umowa na realizacjê
przedsiêwziêcia zosta³a ju¿ podpisana.
Projekt zak³ada realizacjê wystawy
z³o¿onej ze 100 czarno-bia³ych zdjêæportretów olecczan oraz dzia³añ promocyjnych, m.in. wydanie albumu fotograficznego.
Pomys³odawczyni¹ i realizatork¹ projektu jest Ewa Koz³owska. Celem pro-

SUPER TAXI

PRZECZYTAÆ

MAJSTER

(K2701)

szybko, tanio, dyskretnie

(087) 520 20 00

jektu Portrety mieszkañców Olecka jest
udokumentowanie i sportretowanie
spo³ecznoci oleckiej. Artystka chce
uchwyciæ stu mieszkañców Olecka w
codziennym ¿yciu, ich charaktery, zainteresowania.
Artystka ma nadziejê pomóc mieszkañcom Olecka poznaæ im siê bli¿ej oraz
przybli¿yæ sylwetki ró¿nych ludzi, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do integracji i do zaznaczenia istnienia ciekawych
ludzi w miecie, bez wzglêdu na funkcjê
jak¹ piastuj¹ w spo³ecznoci oleckiej.
Koñcowym etapem projektu bêdzie
organizacja wystawy oraz wydanie albumu fotograficznego podsumowuj¹cego ca³y projekt i w ten sposób archiwizuj¹cego mieszkañców Olecka.
Osoby, chc¹ce nawi¹zaæ wspó³pracê z realizatork¹ w ramach tego projektu
prosimy o kontakt telefoniczny z artystk¹, tel. 0888 605 885.

Rys. Waldemar Rukæ

* Pozytywne wyniki kontroli w Starostwie
Powiatowym w Olecku  s. 2.
* Odprawa roczna w KPP Olecko  s. 4.
* Po s³u¿bie zatrzyma³ pijanego kierowcê  s. 4.
* Rowerowe Olecko  s. 5.
* Czar galerii  s. 5.
* cie¿ki rowerowe, campingi  sieæ
miêdzynarodowa  s. 6.
* Spotkanie ze Zbigniewem Fa³tynowiczem  s. 6
* Projekt na nowe kierunki kszta³cenia  s. 6
* Romuald Stankiewicz  Starosta
Olecki w 25. rocznicê mierci (uzupe³nienie)  s. 9
* Komentarze i refleksje  s. 10
* Przechytrzyæ rybê na Hitrze...  s. 11
* Od stepów Mongolii po chiñskie
metropolie (32)  s. 13
* Medycyna alternatywna  s. 16

Cena 1,40 z³

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V4704)

Tel. (87) 520 44 46

Aleje Lipowe 1B
SKLEP PAPIERNICZY PRZY PLACU
WOLNOCI 20 PRZENIESIONY
DO CENTRUM HANDLOWEGO
 ALEJE LIPOWE 1B

WYPRZEDA¯ KABIN,
KOMPAKTÓW, UMYWALEK
ATRAKCYJNIE NISKIE CENY
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

CENTRUM HANDLOWE

ZAPRASZAMY

tel.(087) 520 36 92
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Zakup sprzêtu
do szpitala
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Pozytywne wyniki kontroli
w Starostwie Powiatowym w Olecku
W 2008 r. w Starostwie Powiatowym
w Olecku zosta³y przeprowadzone kontrole przez inspektorów Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie, Archiwum
Pañstwowego w Suwa³kach, Wydzia³ów
Finansów i Bud¿etu oraz Realizacji i
Kontroli Projektów Warmiñsko-Mazurskiego Urzêdu Wojewódzkiego, a tak¿e
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego Warmiñsko-Mazurskiego Urzêdu Wojewódzkiego. Kontrol¹ zosta³y objête wydzia³y: finansowy, organizacyjny oraz geodezji i nieruchomoci.
W zakresie finansów kontrola dotyczy³a gospodarki finansowej Powiatu
Oleckiego, wykorzystania dotacji i wykonanych dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, projektów wspó³finansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Przebudowa drogi powiatowej nr 40454 Olecko  wiêtajno 
Dunajek km 7+350  km 13+000 oraz
Przebudowa i modernizacja Szpitala
Powiatowego w Olecku.
Kontrola obejmowa³a tak¿e funkcjonowanie archiwum zak³adowego Starostwa.
Z kolei w zakresie geodezji inspek-

torzy sprawdzili prawid³owoæ realizacji
zadañ Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a tak¿e
celowoæ przeznaczenia i wydatkowania
rodków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Ponadto pracownik Wydzia³u Finansowego Starostwa odpowiedzialny za
kontrolê jednostek organizacyjnych i
nadzorowanych przeprowadzi³ 14 kontroli. Ich zakres obejmowa³ ustalenia
ogólnoorganizacyjne, funkcjonowanie
kontroli wewnêtrznej w jednostce oraz
realizacjê wydatków, kosztów i dochodów. Celem tych kontroli by³a ocena
prawid³owoci przestrzegania przepisów
ustawy o finansach publicznych i prawa zamówieñ publicznych.
Kontrole finansowe przeprowadzone
przez inspektorów zewnêtrznych w Starostwie Powiatowym w Olecku nie wykaza³y nieprawid³owoci. Osoby kontroluj¹ce
wskazywa³y na prawid³owe i rzetelne prowadzenie zadañ przez pracowników Starostwa Powiatowego w Olecku.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
(V4004)
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Redakcja

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna: poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)
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Andrzejowi
i Annie Kisiel
wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia
z powodu mierci

MATKI i TECIOWEJ
sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy
Rady i Radni Powiatu
Oleckiego oraz Starosta
Olecki z pracownikami

Pobór krwi

- 5 marca 2009r.
(Pobór odbywa³ siê bêdzie w Starostwie
Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
od godz. 8.15)

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:

 Maciej Adamczewski
 Jolanta Chajêcka
 Adam Czy¿ewski
 Piotr Klejment
 Jerzy Makal
 Leonard Zagórski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32,
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

Uwaga! Prosimy Pani¹ Alicjê Jaszczanin i Teresê £ukaszewicz o odebranie
wylosowanych upominków konkursowych.

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

!
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Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku drogowego, do którego
dosz³o na trasie Krupin  Imionki. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy
osobowym Oplem na onie¿onej i liskiej nawierzchni nie dostosowa³ prêdkoci
do warunków drogowych, straci³ panowanie nad autem, wjecha³ do rowu i
uderzy³ w drzewo.

Jecha³ za szybko

Do zdarzenia dosz³o oko³o godziny
14.30 na terenie gminy Olecko. Oficer
dy¿urny otrzyma³ anonimowe zg³oszenie o wypadku drogowym. Natychmiast
na miejsce skierowany zosta³ patrol ruchu drogowego. Policjanci ustalili, ¿e samochodem osobowym marki Opel jecha³
21-letni Adrian J. Pasa¿erk¹ by³a 19-letnia kobieta. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy na onie¿onej i liskiej
nawierzchni nie dostosowa³ prêdkoci do

trudnych warunków drogowych. Na ³uku
drogi straci³ panowanie nad autem, wjecha³ do przydro¿nego rowu i uderzy³ w
drzewo. Policjanci ustalili, ¿e kierowca i
pasa¿erka jechali bez zapiêtych pasów
bezpieczeñstwa. W wyniku tego zdarzenia
19-latka z podejrzeniem wstrz¹nienia
mózgu trafi³a do szpitala w E³ku. Szczegó³y i okolicznoci tego zdarzenia wyjani policyjne postêpowanie.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
Pod jednym ogólnopolskim numerem telefonu (0-22) 330 03 30 i 0801 055 055 z telefonu komórkowego
podatnicy mog¹ uzyskaæ informacje na
temat podatku dochodowego od osób
fizycznych, podatku dochodowego od
osób prawnych oraz stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie
tych podatków .

Wiêcej informacji mo¿na znaleæ na
stronie www.kip.gov.pl
Info: Urz¹d Skarbowy w Olecku

DY¯URY APTEK

 17-22.02.2009r., pl. Wolnoci 25
 23.02.-01.03.2009r., pl. Wolnoci 7B

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Grafika Jolanty Grabowskiej, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Staroobrzêdowcy z Wojnowa - fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria JazzClub Galeria w Gi¿ycku
16 lutego (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
18 lutego (roda)
* VIII Halowe Mistrzostwa Powiatu w
LA SP, hala ZST
16.00  spotkanie ze Zbigniewem Fa³tynowiczem, autorem ksi¹¿ki Podró¿e
bliskie. Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna, Biblioteka Pedagogiczna, ul.
Armii Krajowej 30
19 lutego (czwartek)
10.00  IV Gminny Przegl¹d Jase³kowy,
GCK Kowale Oleckie
17.00  wystawa Sybiracy. Deportaceje obywateli polskich w g³¹b ZSRR
(1939-1941)  sala kina Mazur
20 lutego (pi¹tek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod
ABC (wejcie od ul. Cichej)
21 lutego (sobota)
9.30  17.30  Mistrzostwa Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w karate kyokushin, hala ZST
* Eliminacje turnieju tenisa sto³owego
o Puchar GO, hala ZS Siejnik
23 lutego (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
24 lutego (wtorek)
* Halowe Mistrzostwa Powiatu w pi³ce
no¿nej ch³opców SP, hala ZS w Wieliczkach
25 lutego (roda)
VIII Halowe Mistrzostwa Powiatu w LA
(gimnazjum), hala ZST
27 lutego (pi¹tek)
17.00  Zajazd Bardów, sala Teatru AGT
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod
ABC (wejcie od ul. Cichej)
28 lutego (sobota)
17.00  Zajazd Bardów, sala Teatru AGT
2 marca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,66 z³
Pb95 ........................ 3,65 z³
PB98 ........................ 3,79 z³
LPG .......................... 1,68 z³
Olej opa³owy........... 2,45 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(K27807)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(K27907)
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Odprawa roczna w KPP Olecko
W pi¹tek 6 lutego o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej
Policji w Olecku odby³a siê odprawa s³u¿bowa. W spotkaniu
uczestniczy³ Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Olsztynie insp. Andrzej Doktór. Na odprawie podsumowano
osi¹gniête wyniki policyjne w 2008 roku.
W spotkaniu wziêli udzia³ Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, Starosta Powiatu Stanis³aw Ramotowski oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Karol Sobczak. W odprawie uczestniczyli tak¿e policjanci sekcji kryminalnej i prewencji KPP Olecko
oraz pracownicy korpusu cywilnego.
Jako pierwszy zabra³ g³os gospodarz spotkania Komendant Powiatowy Policji w Olecku m³. insp. Rafa³ Klauza. Przywita³ wszystkich zaproszonych goci i przedstawi³ wyniki jednostki osi¹gniête w 2008r . Podkreli³, i¿ du¿ym sukcesem jest
fakt, ¿e olecka komenda jako jedna z dwóch w województwie
zrealizowa³a wszystkie mierniki wyznaczone do realizacji przez
Komendanta G³ównego Policji, oceniaj¹ce pracê policjantów.
Nastêpnie naczelnicy obu sekcji przedstawili prezentacjê multimedialn¹ z efektów pracy policjantów w 2008 roku. W trakcie swojego wyst¹pienia insp. Andrzej Doktór pogratulowa³
wyników osi¹gniêtych przez policjantów KPP Olecko w mi-

nionym roku oraz przedstawi³ kierunki dzia³añ policji na 2009r.
Burmistrz i Starosta podziêkowali policjantom w imieniu
mieszkañców za osi¹gniête wyniki i ich ciê¿k¹ s³u¿bê. Podkrelili, ¿e oleccy policjanci byli widoczni na ulicach miasta i
poczucie bezpieczeñstwa lokalnej spo³ecznoci jest wysokie.
Zwrócili uwagê tak¿e na lepsze wyposa¿enie funkcjonariuszy, szczególnie nowe radiowozy, które pojawi³y siê na drogach powiatu. Zapewnili, ¿e bêd¹ nadal wspieraæ dzia³ania
policjantów i przeka¿¹ na ten cel kolejne rodki.

Po s³u¿bie zatrzyma³ pijanego kierowcê
Do zdarzenia dosz³o w dniu 9 lutego
br. oko³o godziny 21.20 na jednej z dróg
w gminie wiêtajno. Funkcjonariusz oleckiej policji skoñczy³ s³u¿bê i swoim autem wraca³ do domu. Tu¿ przed nim jecha³ osobowy fiat. Samochód jecha³
wê¿ykiem. W pewnym momencie policjant postanowi³ zatrzymaæ auto. Jak siê
okaza³o, kierowca by³ pijany. Na miejscu starszy sier¿ant Jaros³aw Niewulis
przekaza³ zatrzymanego kierowcê swoim
kolegom z sekcji prewencji. Przebadany
amator jazdy na podwójnym gazie mia³
ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Teraz Wies³aw J. odpowie przed s¹dem.
Grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolnoci oraz utrata prawa jazdy nawet
na 10 lat.
m³. asp. Tomasz Jeglinski

Po kontroli drogowej
trafi³ prosto do aresztu
Z niedzieli na poniedzia³ek oko³o godziny 1.25 w Olecku na ulicy Go³dapskiej
patrol drogówki zatrzyma³ do kontroli Fiata.
Kieruj¹cym okaza³ siê 29-letni mieszkaniec gminy Filipów. Mê¿czyzna by³ pijany. Badanie wykaza³o, ¿e w organizmie
mia³ ponad 1 promil alkoholu. Jak ustalili
policjanci, Tomasz W. mia³ orzeczony
s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Poza tym 29-latek by³ poszukiwany do odbycia kary. Po zakoñczonej kontroli drogowej mê¿czyzna trafi³ prosto do policyjnej celi. Tomasz W.
odpowie za prowadzenie pojazdu pod
wp³ywem alkoholu oraz za niestosowanie siê do s¹dowego zakazu. Grozi mu
do 3 lat pozbawienia wolnoci.
m³. asp. Tomasz Jeglinski
KPP Olecko

Trwa remont sali gimnastycznej
w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku
Obecnie w Domu Korczaka trwa remont sali gimnastycznej. Zosta³a miêdzy
innymi wymieniona stolarka okienna i
drzwiowa, instalacja elektryczna oraz
owietlenie. Ponadto zamontowano kaloryfery w pod³odze, a tak¿e wylano nowe
posadzki. Aktualnie uk³adany jest parkiet.
Koszt remontu wyniesie oko³o 149
tys. z³, a rodki pozyskano z dotacji celowej od Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego. Zakoñczenie robót planowane jest
do koñca lutego br.
Zarówno wychowankowie, jak i

m³. asp. Tomasz Jeglinski, KPP Olecko

wszyscy pracownicy z niecierpliwoci¹
czekaj¹ na zakoñczenie prac i oddanie
sali do u¿ytku. Dodatkowym atutem jest
zakupiony sprzêt sportowy: pi³ki siatkowe, rêczne, no¿ne, do koszykówki, siatka do siatkówki, ³aweczki drewniane,
orbitreki, rowerki, stepper, trampolina,
który uatrakcyjni aktywne formy spêdzania czasu wolnego naszych wychowanków  mówi Barbara Sulima, dyrektor Domu im. Janusza Korczaka w Olecku.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Plewki

 Program rozwoju Obszarów Wiejskich og³osi³ nabór wniosków na dzia³ania dotycz¹ce rozwoju wsi. Dofinansowanie projektów mo¿e wynieæ 75%
kosztów inwestycji, które wyceni wykonawca. Nabór wniosków bêdzie prowadzony do koñca marca. Gmina z³o¿y
wniosek na budowê boiska i centrum rekreacyjnego w Plewkach. Wartoæ zadania to 360 tysiêcy z³otych.
 Gmina z³o¿y³a wniosek do Urzêdu
Marsza³kowskiego o przyznanie rodków
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
na budowê drogi gminnej w Plewkach.
Wysokoæ dofinansowania , o które prosi
gmina to 100 tysiêcy z³otych. (M)

#
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Rowerowe Olecko

Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Olecku z nauczycielem biologii El¿biet¹ Milewsk¹ przyst¹pili do opracowania projektu Olecko miastem rowerowym  miastem z przysz³oci¹ realizowanego w ramach programu Aktywni z natury. M³odzi ambasadorzy skarbów natury ma³ej ojczyzny. Projekt
powiêcony bêdzie ekorozwojowi i rodkom transportu przyjaznym rodowisku.
Projekt zak³ada promocjê zdrowego oraz
rodowiskowego efektu u¿ywania roweru.
27 stycznia 2009 r. w LO odby³o siê
spotkanie, podczas którego zosta³y ustalone szczegó³y dotycz¹ce realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji

(KPP), Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (KP PSP), Powiatowego Zarz¹du Dróg, Starostwa Powiatowego i Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Uzgodniono wspólnie, ¿e uczniowie
kl. II c LO uczestniczyæ bêd¹ w zajêciach
prowadzonych przez KPP i KP PSP z zakresu
bezpiecznego poruszania siê na rowerze w miecie, udzielenia pierwszej pomocy w wypadkach drogowych z udzia³em
rowerzysty.
Ponadto w ramach projektu zostan¹
zorganizowane obchody Dnia Ziemi.
Podczas tej imprezy policja oznakuje
rowery mieszkañców Olecka za pomoc¹
tajnopisu, czyli specjalnego trwa³ego
mazaka widocznego w wietle ultrafioletowym. Utrudni to sprzeda¿ skradzionych
rowerów przez paserów, a po ewentual-

nej kradzie¿y w du¿ym stopniu u³atwi
policji ich odzyskanie.
Powiat Olecki jest Partnerem Samorz¹dowym w programie Aktywni z natury realizowanym we wspó³pracy z
Fundacj¹ Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie  mówi Dorota Chalecka, koordynator lokalny. Bêdzie on
trwa³ do lutego 2010 r., a uczestnicz¹ w
nim dwie szko³y  Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Zespó³ Szkó³ Technicznych. To
niebywa³a okazja do promowania zasobów przyrodniczych i walorów turystycznych naszego powiatu. Poza tym uczniowie zaanga¿uj¹ siê w ochronê otaczaj¹cej nas przyrody oraz dowiedz¹ siê, jak
skutecznie i odpowiedzialnie dzia³aæ na
rzecz zrównowa¿onego rozwoju.
Anna Turowska

Czar galerii

Uczniowie III TA Technikum nr 1 przy Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku z klasy technik architektury
krajobrazu zorganizowali 31 stycznia 2009r. aukcjê swoich prac
pt. Czar galerii.

zwykle wysoki, a aukcja przebiega³a w sympatycznej i ekscytuj¹cej atmosferze.
Gratulujemy m³odzie¿y wspania³ego pomys³u oraz zachêcamy do podejmowania kolejnych równie ciekawych inicjatyw.
Anna Turowska
Zebrali ³¹cznie 611 z³. Ca³kowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na
zakup rolin, które posadzone bêd¹ na
posesji szko³y.
Na aukcjê przybyli rodzice, nauczyciele i sympatycy Stowarzyszenia Wspólnota Wiejska z Kijewa. Nie zabrak³o
przedstawicieli Starostwa Powiatowego
w Olecku.
Poziom prac artystycznych by³ nie-

Gmina sprzeda³a

... trzy mieszkania w budynkach: Kolejowa 34, 1 Maja 17 i Sk³adowa 3. Nieruchomoæ zabudowan¹ przy placu Wolnoci 10a oraz dwie dzia³ki przeznaczone pod gara¿e na zapleczu ul. Go³dapskiej.
Zawarto ju¿ akty notarialne finalizuj¹ce te przetargi.
(M)

27.02.2009 r. (pi¹tek)
17.00 - laureat konkursu O lad
18.00 - Dominika Barabas
19.00 - Antoni Muracki
21.00 - Jaros³aw Wasik

VIII ZAJAZD BARDÓW
27-28 lutego 2009 r.
sala Teatru AGT

28.02.2009 r. (sobota)
17.00 - laureat konkursu O lad
18.00 - Dru¿yna Wawrzyna
19.00 - Andrzej Szêszo³
21.00 - Miros³aw Czy¿ykiewicz

Ponadto, podczas trwania imprezy bêdzie mo¿na ogl¹daæ materia³y filmowe i fotograficzne z poprzednich edycji Zajazdu Bardów, oraz degustowaæ regionalne potrawy - wszystko w klubie Cooltura, piêtro ni¿ej,
pod scen¹, na której bêd¹ wystêpowaæ artyci.
Bilet na jeden dzieñ - cena 20 z³. Karnet na dwa dni - 30 z³. Rezerwacji mo¿na
dokonywaæ telefonicznie, przez e-mail lub faks w sekretariacie Regionalnego
Orodka Kultury Mazury Garbate w Olecku.

$
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cie¿ki rowerowe, campingi
 sieæ miêdzynarodowa

2 lutego w biurze Euroregionu Niemen odby³o siê spotkanie, w którym udzia³ wziêli (oprócz przedstawicieli Euroregionu) merowie miast przygranicznych Litwy oraz burmistrzowie
z powiatów augustowskiego, suwalskiego oraz sejneñskiego.
W spotkaniu wzi¹³ równie¿ udzia³ Burmistrz Olecka Wac³aw
Olszewski jako jedyny przedstawiciel w³adz samorz¹dowych
z województwa warminsko-mazurskiego.
Samorz¹dowcy spotkali siê, aby przedyskutowaæ problemy zwi¹zane z napisaniem wspólnego wniosku do programu
Litwa  Polska. Tematem ma byæ opracowanie koncepcji
przebiegu cie¿ek rowerowych na pó³nocy województwa podlaskiego, wliczaj¹c w to gminê Olecko. Sieæ ma równie¿ równie¿ dotyczyæ systemu tych¿e po stronie Litewskiej. Zadanie
ma prowadziæ Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna. Bêdzie
zatem tzw. partnerem wiod¹cym.
W ramach tego programu powstaje ju¿ cie¿ka biegn¹ca
od Elbl¹ga po pó³nocy naszego województwa, m.in. ko³o
Wêgorzewa, Go³dapi przez Suwa³ki i Augustów i póniej przez
piêæ województw a¿ do Podkarpackiego. Finansowanie zapewnia równie¿ program ciana Wschodnia.
Olecko chce nawi¹zaæ do tej koncepcji i po³¹czyæ siê z
g³ówn¹ budowan¹ ju¿ arteri¹. cie¿ka olecka bêdzie prowadziæ od Wiewiórczej cie¿ki do Sedrank, i po nasypie kolejowym przez D¹browiskie, Lenarty, w kierunku Mieruniszek, a¿
pod Garba, by tam po³¹czyæ siê z czêci¹ suwalsk¹.
Drugim omawianym na spotkaniu wnioskiem by³ pomys³,
aby gmina Olecko z³o¿y³a wspólnie z powiatem ziemskim suwalskim, z okrêgami Alytus i Mariampol wspólny projekt budowy sieci pól namiotowych. W Olecku powsta³oby pole namiotowe przy stadionie MOSiR. W Dowspódzie powsta³by
camping przy Zespole Szkó³ Rolniczych. Takie same campingi powsta³yby na terenie okrêgów Mariampola i Alytusa.
Termin naboru wniosków up³ywa 2 marca. (opracowa³ BMB)

Projekt na nowe
kierunki kszta³cenia

Projekt Opiekun medyczny  zawodem przysz³oci uplasowa³ siê na II miejscu listy rankingowej dzia³ania 9.3 Upowszechnienie formalnego kszta³cenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Zosta³ on przygotowany
przez Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku we
wspó³pracy z Wydzia³em Edukacji Starostwa Powiatowego w
Olecku i Dyrekcj¹ Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki D³ugoterminowej.
Dotacja w wysokoci 173.991 z³. zostanie przeznaczona
na utworzenie nowego kierunku kszta³cenia dla doros³ych w
Szkole Policealnej nr 1.
H. Bogdañska

Wystawa

Biblioteka Pedagogiczna w Olecku zaprasza na wystawê
ODWAGA TWORZENIA. Ekspozycjê tworz¹ prace uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku..
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 21.03.2009r. w wypo¿yczalni
w godzinach pracy Biblioteki.

Zaproszenie na spotkanie

Warmiñsko  Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Profesora Tadeusza Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w Olecku
zaprasza na

spotkanie ze Zbigniewem Fa³tynowiczem
autorem ksi¹¿ki Podró¿e bliskie. Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna. Spotkanie odbêdzie siê 18 lutego 2009 r. o godz. 1600
w czytelni biblioteki przy ul. Armii Krajowej 30
Zbigniew Fa³tynowicz pracuje w Muzeum Okrêgowym w
Suwa³kach. Jest edytorem, redaktorem ksi¹¿ek, autorem szkiców literackich, artyku³ów i opracowañ o ¿yciu literackim w
Suwalskiem.
Ksi¹¿ka Podró¿e bliskie. Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna ukazuje ma³o znane fakty z ¿ycia Zbigniewa Herberta, jednego z najwa¿niejszych polskich poetów wspó³czesnych, który wielokrotnie przebywa³ na Suwalszczynie, a
lato 1983 i 1984 roku spêdza³ w Olecku. Tu Herbert poszukiwa³ odpoczynku, ale te¿ pisa³ i rysowa³. Ksi¹¿ka zawiera
listy do przyjació³, zapiski, wspomnienia wiadków, a tak¿e
fragmenty utworów, s³owem materia³y unikalne i wa¿ne nie
tylko dla wielbicieli twórczoci poety.
Podczas spotkania zostanie otwarta wystawa p.t.: Na
przerywistej linii egzystencji  Herbertowska lekcja poezji  ukazuj¹ca twórczoæ Zbigniewa Herberta w kontekcie
tradycji kultury, sztuki i filozofii. Ekspozycja jest czêci¹ projektu edukacyjnego realizowanego w 2008 r. przez Warmiñsko-Mazursk¹ Bibliotekê Pedagogiczn¹ w Olsztynie we wspó³pracy z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Olsztynie.

Od 1 stycznia 2009r
 obni¿one odsetki

Od 1 stycznia 2009r. podatnicy, którzy zdecyduj¹ siê na
dobrowolne z³o¿enie korekty deklaracji i zap³atê podatku, bêd¹
mogli skorzystaæ z obni¿onej stawki odsetek za zw³okê w
wysokoci 75 % stawki odsetek
Obni¿ka odsetek bêdzie mia³a zastosowanie w przypadku
z³o¿enia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i uiszczenia w ci¹gu 7 dni
ca³ej zaleg³oci podatkowej.
Nowa preferencja nie bêdzie dotyczy³a korekty deklaracji:
1) z³o¿onej po dorêczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczêcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje
siê zawiadomienia  po zakoñczeniu kontroli podatkowej;
2) dokonanej w wyniku czynnoci sprawdzaj¹cych.
Podstawa prawna:
Art. 56 § 1a i 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
Info: Urz¹d Skarbowy w Olecku

Ulica Kasprowicza

Zosta³ rozstrzygniêty przetarg na budowê ul. Kasprowicza. Wygra³a go olecka firma OPDM. Inwestycja bêdzie kosztowaæ 1 milion 480 tysiêcy.
(M)

%
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Bal karnawa³owy
Styczeñ to miesi¹c karnawa³u, czas organizowania bali i
zabaw. Karnawa³ to mi³a, szalona, pe³na wra¿eñ, kolorów, dwiêków, smaków i zabaw tradycja, nie tylko dla doros³ych. To
czas oczekiwany, wi¹teczny i kolorowy. Nieod³¹cznym jej elementem s¹ bale karnawa³owe. Zagoci³y one ju¿ dawno w
szko³ach, przedszkolach, wietlicach, ogniskach, klubach dzieciêcych.

Zabawa by³a udana. Od rana do piêknie wystrojonej sali
balowej schodzi³y siê przepiêkne ksiê¿niczki w balowych pantofelkach, ksi¹¿êta i rycerze. Poród pl¹sów i korowodów
dzieci bra³y udzia³ w wielu konkursach, które przygotowa³y
nauczycielki wg scenariusza balu, zgodnie z wymogami konkursu. Dzieci mia³y za zadanie przygotowanie z gazet stroju
dla Kopciuszka, ozdabianie korony dla króla i królowej balu.
Tañczy³y na gazetach, z balonikami. Zabawie towarzyszy³a
wielka radoæ.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V3106)

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

Uwieñczeniem balu by³ wybór Króla i Królowej Wielkiego Balu Ksiê¿niczek. Jury (dyrektor przedszkola, wychowawczyni i mama ksiê¿niczki) mia³o bardzo trudne zadanie i zdecydowa³o przyznaæ ten zaszczytny tytu³ wszystkim ksiê¿niczkom
i ksiêciom. Ka¿da para siada³a na tronie i bra³a udzia³ w sesji
zdjêciowej. Odzwierciedleniem tego wydarzenia bêdzie Kronika z balu, któr¹ wspólnie z dzieæmi przygotuj¹ wychowawczynie przedszkola i która wemie udzia³ w losowaniu nagrody g³ównej, jak¹ jest zestaw zabawek na przedszkolny plac
zabaw. Jednak najwa¿niejsza jest radoæ, zadowolenie naszych milusiñskich, a tak¿e pomys³owoæ i wielkie zaanga¿owanie rodziców.
Zofia Sad³owska

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27607)

Wielki Bal Ksiê¿niczek  pod tak¹ nazw¹ w dniu 4.02.2009r.
w Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku odby³
siê bal karnawa³owy.
Przedszkole zg³osi³o siê do konkursu, którego organizatorem jest Egmont Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.
Miesiêcznik Ksiê¿niczka i Disney zaprosili nasze przedszkole
do wspólnej zabawy na najwiêkszym Balu Ksiê¿niczek na wiecie.
Organizator zaproponowa³, aby w dniach 2-7 lutego 2009 roku
na terenie ca³ej Polski przedszkola zorganizowa³y Wielkie Bale
Ksiê¿niczek Disneya. Wystarczy³o u¿yæ wyobrani, by znaleæ siê w zaczarowanym wiecie ksiê¿niczek i postaci z bajki
Disneya.
Firma wyposa¿y³a przedszkole w rekwizyty i dekoracje. Zadaniem dzieci, a przede wszystkim rodziców, by³o przebranie
dziewczynek w strój królewny, a ch³opców w stroje królewiczów lub innych postaci z bajki Disneya.

'
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Romuald Stankiewicz  Starosta Olecki
w 25. rocznicê mierci (uzupe³nienie)
Czteroletni¹ pracê Romualda Stankiewicza na trudnym stanowisku Starosty Powiatowego, w okresie 1945-49, trzeba dzisiaj
w³aciwie doceniæ. Starosta Olecki wszystkie rozpoczête zadania dla dobra oleckiej spo³ecznoci konsekwentnie doprowadza³ do celu, nie szczêdz¹c energii, si³ i osobistego zaanga¿owania, zarazem ponosz¹c wiele ryzyka.

Starosta Romuald Stankiewicz (trzeci od prawej) wród wspó³pracowników, Olecko 1947 r. Niepublikowane zdjêcie ze
zbiorów rodziny J. Stankiewicza.
Redakcja Tygodnika Oleckiego prosi o pomoc w rozpoznaniu osób znajduj¹cych siê na tej fotografii.

ò

Wizyta Wojewody Bia³ostockiego w Olecku, wrzesieñ 1947 r.,
na pomniku  od prawej: wojewoda Stefan Dybowski (pierwszy, fotografuje), wicestarosta Jan £azarewicz (drugi, zas³oniêty), starosta
Romuald Stankiewicz (trzeci).
Niepublikowane zdjêcie ze zbiorów rodziny J. Stankiewicza.
Wizyta Wojewody Bia³ostockiego
w Olecku, wrzesieñ 1947 r., na
skoczni  od lewej: wojewoda
Stefan Dybowski (pierwszy,
z aparatem fotograficznym), starosta
Romuald Stankiewicz (czwarty), wicestarosta Jan £azarewicz (pi¹ty). Za plecami stoj¹cych  wygiêta blacha zje¿d¿alni, ciesz¹cej siê w Olecku wielk¹
popularnoci¹.
Niepublikowane zdjêcie ze zbiorów rodziny J. Stankiewicza.

ò

Brak sylwetki starosty Romualda Stankiewicza w pracy
Ryszarda Dembego Abecad³o Oleckie (wyd. Olecko 2005),
jako tego pioniera, który wniós³ najwiêcej w odbudowê Olecka do 1949 r., jest brakiem oddania sprawiedliwoci podstawowym faktom oraz brakiem zachowania w³aciwej perspektywy historycznej. Tym bardziej, ¿e zamieszczenie w ksi¹¿ce
hase³ (doæ przypadkowe, jedne s¹, innych nie ma) dotycz¹cych najbli¿szych wspó³pracowników, którzy pracowali pod
kierunkiem starosty: doktora W³adys³aw Rymszy, sprowadzonego
do Olecka przez starostê oraz Ryszarda Wis³ockiego, czy Feliksa Lubierzyñskiego, podkrela tylko dotkliwy brak w tym
gronie starosty Stankiewicza. Omówienie dzia³alnoci starosty Romualda Stankiewicza w latach 1945-49 wymaga rzeczowego opracowania, wykraczaj¹cego ponad za³o¿enia trzech
opublikowanych artyku³ów (Tygodnik Olecki 2009 nr 4, 5 i
6). Praca taka powinna w koñcu powstaæ.
Kraków, 11 lutego 2009 r.
Jerzy Stankiewicz
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20. rocznica rozpoczêcia obrad Okr¹g³ego Sto³u zosta³a uczczona dwiema konferencjami:
- w Sejmie, z udzia³em dawnych uczestników Okr¹g³ego Sto³u,
- w Pa³acu Prezydenckim, z udzia³em historyków, a kilka dni wczeniej Pan
Prezydent w radiowych Sygna³ach
dnia przyzna³, ¿e nie by³o ¿adnej zdrady
i zmowy ani w Magdalence, ani przy
Okr¹g³ym Stole.
Jeszcze kilka dni wczeniej Sejm Rzeczypospolitej przyj¹³ niemal jednog³onie
uchwa³ê, ¿e Okr¹g³y Stó³ by³ wielkim osi¹gniêciem Polaków i umo¿liwi³ zmiany ustrojowe w Polsce i Europie rodkowowschodniej.
To bardzo dobra zmiana postaw nieprzejednanych dot¹d patriotów, którzy w Okr¹g³ym Stole widzieli spisek czerwonych z ró¿owymi, pletli brednie o
koncesjonowanej opozycji i jej uk³adach
z komunistyczn¹ w³adz¹. A wszystko
podobno po to, aby dawna komuna i
koncesjonowana opozycja mog³a uw³aszczyæ siê na maj¹tku narodowym.
Tymczasem g³ównymi tematami rozmów Okr¹g³ego Sto³u by³y sprawy polityczne, nie gospodarcze:
- legalizacja Solidarnoci, o co toczy³
siê bardzo zaciêty spór,
- udzia³ w wyborach opozycji i podzia³
mandatów,
- wolne wybory do Senatu,
- stanowisko prezydenta dla gen. Jaruzelskiego.
Zmiany gospodarcze w tym momencie by³y jeszcze doæ mgliste. Solidarnoæ postulowa³a samorz¹dy pracownicze w zak³adach pracy i indeksacjê p³ac,
zak³ada³a wiêc, ¿e gospodarka nadal bêdzie pañstwowa. To póniejsze zmiany
polityczne i spo³eczne wymusi³y zmiany
w³asnociowe w gospodarce. A nomenklatura komunistyczna umia³a z tego skorzystaæ  nie wskutek jakich spisków i
uk³adów, ale z prostego faktu, ¿e by³a
to kadra ludzi dawnej w³adzy, dobrze
wykszta³conych, maj¹cych kontakty towarzyskie i gospodarcze w kraju i za granic¹, a st¹d maj¹ca lepsz¹ informacjê i fachowoæ.
Uw³aszczyli siê te¿ inni, nie tylko komunici. Porozumienie Centrum  dawna partia braci Kaczyñskich, uw³aszczy³a siê poprzez fundacjê prasow¹ Solidarnoæ na maj¹tku pañstwowej firmy
Prasa, Ksi¹¿ka, Ruch.
Ale wróæmy do 6.02.1989 r. I rozpoczêcia rozmów przy Okr¹g³ym Stole. Do

rozmów przyst¹pi³y dwie strony:
- strona spo³eczna, której trzon stanowili: Lech Wa³êsa, Bronis³aw Gieremek,
Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroñ i
Adam Michnik;
- strona rz¹dowa z gen. Kiszczakiem,
Cioskiem, mec. Si³a-Nowickim i prof.
Reykowskim oraz steruj¹cym z oddali
gen. Jaruzelskim.
Obie strony musia³y wczeniej pozbyæ siê swoich radyka³ów: Gwiazdy,
S³owika, Jurczyka i partyjnego betony:
Olszowskiego, Grabskiego, gen. Milewskiego, Molczyka. Obie strony by³y os³abione i szuka³y wyjcia z patowej sytuacji. Solidarnoæ nie by³a ju¿ 10 milionowym zwi¹zkiem, jak w latach 1980-81,
traci³a poparcie spo³eczne, a strajki nie
dawa³y ju¿ wyranych efektów.
W³adza komunistyczna rozumia³a ju¿,
¿e dotychczasowa gospodarka jest niewydolna, stó³ obficie nakryty, jaki obiecywa³ Rakowski okaza³ siê jeszcze jednym frazesem, bo sklepy dalej wieci³y
go³ymi pó³kami.
Do porozumienia nawo³ywa³ te¿ Koció³ katolicki. Najbardziej aktywni byli
tu biskupi Goc³awski i D¹browski oraz
ksiê¿a Orszulik i Jankowski.
Wreszcie, w roku 1989 by³o ju¿ mo¿liwe to, co niemo¿liwe by³o w latach 198081. W ZSRR nowy sekretarz Michai³
Gorbaczow wprowadza³ g³asnost i pierestrojkê, rozumia³ koniecznoæ reform i
ulepszania socjalizmu.
W Polsce polski Papie¿ Jan Pawe³ II

Grzegorz Kudrzycki

wo³a³ do milionowego t³umu Niech zst¹pi
Duch Twój i odmieni oblicze Ziemi, tej
Ziemi. Ludzie oczekiwali zmian, ale jeszcze
nie wiedzieli, ¿e zmiany nast¹pi¹ tak szybko,
¿e oprócz wolnoci i demokracji przynios¹ wolny rynek w gospodarce, a z
nim bezrobocie i zwyk³¹ biedê.
Póniejszym rozwojem wypadków i
ich tempem byli te¿ zaskoczeni ówczeni negocjatorzy. Nikt wtedy nie móg³
przewidzieæ rozwi¹zania Zwi¹zku Radzieckiego i upadku muru berliñskiego oraz
zjednoczenia Niemiec, czy powstania
niepodleg³ych pañstw ba³tyckich i pañstw
Europy rodkowo-wschodniej.
Kto móg³ wtedy marzyæ, ¿e Polska
wejdzie do NATO i bêdzie cz³onkiem Unii
Europejskiej? To zadziwienie, ale i radoæ,
wyrazi³ kiedy w Sejmie nasz Papie¿
mówi¹c: ... ale nam siê sta³o.... To zadziwienie i uznanie wyra¿a³ te¿ ca³y demokratyczny wiat, któremu Lech Wa³êsa i Okr¹g³y Stó³ by³y symbolami wolnej Polski i przyk³adem rozwi¹zywania
trudnych problemów. Tylko niektórzy nasi
tzw. patrioci wêszyli spiski i zdrady,
opluwali Okr¹g³y Stó³ i jego uczestników albo pozwalali na plwanie innym.
Dlatego cieszy mnie uchwa³a Sejmu
i s³owa Pana Prezydenta zaprzeczaj¹ce
spiskom, jak i rzeczowe, powa¿ne rozmowy w 20-lecie Okr¹g³ego Sto³u. Oby
takich metod rozwi¹zywania sporów, bez
szabel, krwi i szubienic, polskich sporów, przez samych Polaków, by³o w przysz³oci wiêcej.

Rys. Waldemar Rukæ

Komentarze i refleksje

 nie tylko polityczne
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Przechytrzyæ rybê na Hitrze...(1)
W podró¿y

Arnold Hoci³³o

Hitra to wyspa w rodkowej Norwegii, siódma co do wielkoci, a najwiêksza w tej czêci kraju. Powierzchnia jej to 565 km2, czyli jest wielkoci
oko³o 2/3 powiatu oleckiego. Zamieszkuje j¹ 4,1 tysi¹ca osób. Kilka miasteczek, jeden du¿y sklep, parê stacji benzynowych, krête w¹skie drogi, surowa
przyroda oraz to, co najwa¿niejsze 
mnóstwo orodków wêdkarskich o ró¿nym standardzie, a tak¿e rzecz jeszcze

nie s¹ ju¿ konkurencyjne. Mo¿e dla Szwedów i Norwegów ceny na promach s¹
ni¿sze ni¿ w ich krajowych sklepach,
jednak w Polsce identyczne towary jak
na promie, po prostu mo¿na kupiæ taniej. Wszyscy jednak skrzêtnie korzystali z kilku godzin snu w pozycji le¿¹cej. Od rana przecie¿ ruszamy w d³uga
drogê przez Skandynawiê.
Ystad to ma³e, ale liczne miasteczko portowe. S³ynie z tego, ¿e w³anie

wa¿niejsza.... ogrom wód otaczaj¹cych
wyspê.
W³anie tam w kwietniu 2008 roku
wybra³em siê wraz z kolegami na spotkanie z norweskimi rybami. Na wyprawê pojechalimy z profesjonalnym biurem podró¿y. Raniutko 4 kwietnia przyjechalimy do Warszawy. Za chwilkê
podstawiono autokar, nasz dom przez
najbli¿sze dwie doby....Wyruszylimy o
8 rano. Trasa wiod³a przez Poznañ, gdzie
wsiadali kolejni wêdkarze, a¿ do winoujcia. Tam zaokrêtowalimy siê na
prom p³yn¹cy do Ystad w Szwecji.
Pierwszy etap podró¿y min¹³ nam bardzo szybko. Rozmowy, miechy, ¿arty,
poznawanie siê z nowymi kolegami. To
zajmuje i pozwala znieæ niedogodnoci podró¿y. Wieczorem na promie zameldowalimy siê w swoich kajutach.
Niektórzy bawili siê w hazardzistów, inni
ju¿ dokonywali zakupów w znajduj¹cych
siê na promie sklepach. Minê³y ju¿ jednak czasy, gdy zakupy na promie by³y
bardzo atrakcyjne. Obecnie ani asortyment towarów ani przede wszystkim ceny

tam w czasach panuj¹cego w Polsce stanu wojennego przyje¿d¿a³y dary z ró¿nych stron Europy i tras¹ Ystad - winoujcie promami dociera³y do naszego kraju. Jest na tamtejszym terminalu

okolicznociowa tablica, upamiêtniaj¹ca ten fakt.
Podjecha³ nasz autokar. Wsiadamy
i w drogê. Przed nami Szwecja i Norwegia. £¹cznie ponad 1500 km. Droga prowadzi³a przez Malmo, Goeteborg, Oslo,
a¿ do Trondheim. To ostatnie du¿e miasto
na l¹dzie. Stamt¹d tylko 130km do miejsca
przeznaczenia. Podró¿, mimo ¿e mêcz¹ca, by³a bardzo ciekawa. Z okien autokaru podziwialimy liczn¹ Skandynawiê. Najpierw Szwecja. Kilkaset kilometrów jechalimy wzd³u¿ wybrze¿a cienin Kattegak i Skagerrak, ³¹cz¹cych
Ba³tyk z Morzem Pó³nocnym, a¿ do Oslo.
Piêkne widoki. Co nas uderzy³o , nie
po raz pierwszy i nie ostatni, to bardzo
ma³e zaludnienie tych terenów, mimo niezaprzeczalnych walorów przyrodniczych.
Skandynawia jest bardzo rzadko zaludniona, a wiêkszoæ mieszkañców mieszka
w du¿ych miastach.
Co kilka godzin zatrzymywalimy siê
na krótki odpoczynek. W jednym z barów znajduj¹cym siê na stacji benzynowej zjedlimy kolacjê. A by³o to... ciasto
z ³ososiem...Pyszne!
Najpiêkniejsze widoki by³y jednak
dopiero przed nami. Góry... Im wy¿ej i
im bardziej na pó³noc, tym piêkniej, tym
bardziej zimowo... nieg, bardzo du¿o
niegu. Lód, wiêkszoæ wód s³odkowodnych pokryta jeszcze grub¹ warstw¹ lodu.
Wprawdzie by³o ju¿ ciemno, ale to co
nam umknê³o, dok³adnie obejrzelimy w
drodze powrotnej. Piêkne s¹ Norweskie
góry. Wysokie jak nasze Tatry, ale inne.
Przede wszystkim dzikie, skaliste, surowe i zupe³nie niezaludnione, puste.
C.d.n.
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Nowy Gacek
Ukaza³ siê 2/61 nr Gacka, Miesiêcznika Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.
W numerze czytamy o koncercie augustowskiej grupy bluesowej Linie si³, który mia³ miejsce w Kowalach 30 stycznia, o otwarciu rodowiskowego Domu Pomocy Spo³ecznej. Artyku³ pt. Disney w
Przedszkolu opowiada o wspania³ej zabawie karnawa³owej
przedszkolaków. O feriach w gminie Kowale mówi¹ artyku³y o
imprezie choinkowej w
Sokó³kach i Ferie z
ksi¹¿k¹. Obchodzono
te¿ Dzieñ Babci i Dziadka  mówi¹ o tym artyku³y Babcie i dziadkowie w przedszkolu
oraz Nawet anio³y maj¹
do³y.
(V4104)

INFORMACJA

Od lutego 2009 roku biblioteka udostêpnia
katalog biblioteczny on-line na stronie
http://www.przystanek.pl/biblioteka.html

Zachêcamy do wirtualnego przegl¹dania ksiêgozbioru.
Katalog umo¿liwia:
 wirtualne przegl¹danie katalogów bibliotecznych
 rezerwowanie wybranych pozycji
 sprawdzenie w³asnego konta
 indywidualny wybór has³a dostêpu
UWAGA:
 Jeli chcesz ustaliæ swoje has³o dostêpu albo zapomnisz
has³a zg³o siê do bibliotekarza.
 W chwili obecnej us³uga dostêpna jest w godzinach pracy
biblioteki.

Dziêki Internetowi zainteresowani bêd¹ mogli dowiedzieæ siê czy dana ksi¹¿ka znajduje siê w zbiorach biblioteki i czy jest w tej chwili dostêpna na pó³ce. Ka¿dy
czytelnik bêdzie mia³ tak¿e mo¿liwoæ sprawdziæ stan
swojego konta i ewentualnie zamówiæ ksi¹¿kê, która jest
dostêpna..
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

!
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(32b)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Jining  Chiny, 30.07.2007 r.
Chiñskie filmy s¹ jak m¹dre historie opowiadane dzieciom
Jednak i ona ¿yje przede wszystkim problemami rodzinnymi, ma k³opoty z chorym bratem i jego ¿on¹. Poza tym zajmuje
j¹ spraw¹ odzyskania starego domu jej rodziny, a wiêc i ona
poch³oniêta jest przez ¿ycie rodzinne. Kontakty z mê¿czyznami nie spe³niaj¹ jednak oczekiwañ tej ambitnej i g³êboko wolnej kobiety. Czy znajdzie w ¿yciu satysfakcjê?
Mo¿na chyba stwierdziæ, ¿e w kinie chiñskim kobiety to
zawsze postaci wyzwolone. Czasem w popularnym znaczeniu
tego s³owa, jak dwie m³ode bohaterki Zielonej Herbaty, które wiedz¹ dok³adnie czego chc¹ i s¹ konsekwentne w swych
wyborach. Czêsto jednak kobiety przedstawiane w chiñskich
filmach wybieraj¹ dla siebie nietypowe, bardzo odwa¿ne i
wymagaj¹ce wielkiej si³y cele. W piêknej, epickiej opowieci
£adne Du¿e Stopy dwie bohaterki decyduj¹ siê na ca³kowite
powiêcenie ¿ycia, by móc edukowaæ dzieci na prowincji. Starsza
i m³oda kobieta nie s¹ zgodne we wszystkim, dochodzi miêdzy nimi do powa¿nych sporów, ale jasne jest, ¿e maj¹ wspólny, bardzo wa¿ny i wiadomie wybrany cel. Dzieci, opieka
nad nimi, a nawet uczynienie z tego sensu swojego ¿ycia to
w filmach chiñskich czêsto spotykana recepta na szczêcie.
Wartoci rodzinne, skupienie siê na innych przynosz¹ zawsze
bohaterom wielk¹ satysfakcj¹ i oduczaj¹ niepotrzebnego egoizmu.
W filmie Dwadziecia Piêæ Dzieciaków i Jeden Tata m³ody mê¿czyzna Zharo, kiedy sierota, teraz dziêki swojej pracy
bogaty rolnik, niespodziewanie dla siebie odkrywa, ¿e prawdziwym celem jego ¿ycia jest bezinteresowna pomoc biednym
dzieciom. Ta troska o innych jest chyba jedynym sposobem
na zapomnienie o wielkiej samotnoci. Wielkie chiñskie miasta, molochy zaludnione milionami mieszkañców przedstawiane s¹ jako miejsca, gdzie nikt nie zwraca na innych uwagi.
Nie mo¿na liczyæ na pomoc, zrozumienie. Wszystko krêci siê
jak w zegarku, ka¿dy zna swoj¹ rolê, ale czasem te wielkie
metropolie przypominaj¹ mrowiska. Ulice pe³ne piesz¹cego
siê t³umu, przechodnie popychaj¹cy siê nawzajem. Ten brak
zainteresowania innymi ludmi wynika mo¿e z chiñskiego stylu ¿ycia, ograniczania siê do niewielkich, rodzinnych spo³ecz-

Co komunistycznego.

Tu oddaje siê szacunek s³usznej sprawie.
noci. A mo¿e to po prostu znak czasu, konsekwencja popiechu, który panuje obecnie na ca³ym wiecie?
¯ycie na prowincji jest w chiñskich filmach wyranie przeciwstawione miejskiemu popiechowi i bezmylnoci. Piêkna S¹siadka, inna opowieæ mi³osna, rozgrywa siê na wsi.
M³oda wdowa jest obiektem zalotów trzech mê¿czyzn. Wybierze w koñcu tego najbardziej prostolinijnego, a wiêc te¿
najbardziej naturalnego, poczciwego cz³owieka.
Chiñskie filmy koncentruj¹ siê na cz³owieku, jego obecnoci w rodzinie, spo³eczeñstwie i przyrodzie. Szczególnie dotyczy to wiata kobiet, przedstawianego tu zazwyczaj bardziej wyrazicie. Bo przecie¿ to one s¹ zdecydowane, wp³ywaj¹ na przebieg dalszej akcji. S¹ sercem ka¿dego domu, jak
stara matka w Kobietach z Shahghaju. Gdy w tym samym
filmie to mê¿czyzna jest jedyn¹ doros³¹ osob¹ w domu, brakuje w nim harmonii, wyczuwa siê niepokój. Nowoczesnoæ
mo¿e wytr¹ciæ cz³owieka z tak wa¿nego dla niego rytmu rodzinnego ¿ycia. Filmy chiñskie przemawiaj¹ do widzów zrozumia³ym, sugestywnym jêzykiem. Ucz¹ harmonijnych, wywa¿onych stosunków z otoczeniem. Opowiadaj¹ proste, ¿yciowe historie. Relacje miêdzy ludmi s¹ naturalne, udawanie
czego jest tu w z³ym tonie, mog³oby byæ nie zrozumiane
przez innych. Ka¿da postaæ w tym kinie prze¿ywa silne emocje i ³¹cz¹ j¹ bardzo silne wiêzi emocjonalne z innymi.
C.d.n.

"
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AUTO-MOTO

Agencja Kredytowa KORZYCIK

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

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

V6603

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V26909)

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

(K28007)

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

tel. (087) 520-01-89

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

Krupin 14A

(V10501)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K3206

ul. Kolejowa 31

V1707

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

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

* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K2611
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V3226
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 K27418
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V6613
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V307
* Olep Astra Combi, 1,7TD, wersja ciê¿arowa, odpis vat, 1999,
11.900 z³otych, tel. 0-609-144-600, 0-513-012-024
V1607
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V317
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V327
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 24 500 z³otych, tel. 0-605144-976
V1627

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K27508
* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

K405

informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

PUB PIWNICA

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

(V76210)

V8402

(V76420)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78

US£UGI
* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V4604
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L802

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

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

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

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

V5403

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V3605
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V1806
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V76010
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

V5303

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel. 087-520-22-13
L11909
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1105
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V3505
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L603
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V5203
* najtaniej w miecie, rozliczanie wszystkich PIT-ów za 2008,
Biurao Saldo, 1 Maja 22 m. 2, tel. 0-661-200-484, 0-87-52025-21
K1701a

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

(V8602)

AUTO - CZÊCI - SPRZEDAM

K1307

(V4404)

K2501

(K28107)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L105
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V76310
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L205
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2506

K27817

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

(V4804)

SERWIS OGUMIENIA

V27408

(V4204)

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

US£UGI

#
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* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V4304
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V8002
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V3405
biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V27010)

MEBLE

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

* Meble zachodnie: skórzane, komody, segmenty, wyroby z
mosi¹dzu, lustra, ul. Kopernika, tel. 0-608-146-978 V2307
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V6503

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K27308
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V1907)

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
V10211

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K705)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2911
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7302
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10817
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27226
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12007

(K27707)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

(K21220)

WYWÓZ MIECI

(V76110)

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

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

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

SPRZEDAM
* 30% przecena obuwia zimowego, Agat, plac Wolnoci
13
V5213
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
K27917
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V3216
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
Vc102
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V10221
* dom w zabudowie bliniaczej 110 m.kw., dzia³ka 669 m.kw.,
+ gara¿ + altana murowana, 380 tysiêcy z³otych, tel. 0-785557-007
K1502
* dzia³kê 0,5 ha, Mo¿ne, tel. 0-604-218-519
K2301
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
Vc202
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12 Vc302
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7003
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7322
* gara¿ murowany, aleja Zwyciêstwa 3, ko³o gazowni, tel. 0502-247-541
K2901
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
Vc402
* mieszkanie 50 m.kw., dzia³ka 15 arów, 4 kilometry od Olecka, tel. 0-87-523-87-42, 0-511-660-176
K1404
* mieszkanie 64,1 m.kw., ul. Zamkowa 8/2, tel. 0-509-088-949
L901

* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V6513
* mieszkanie dwupokojowe 50 m.kw., tel. 0-604-733-399 K2401
* mieszkanie w Lenartach, 60,8 m.kw., II piêtro, 3 pokoje, 2
gara¿e, dzia³ka 5,5 ara z wod¹, 100 tysiêcy z³otych, tel. 0500-308-689
K2801
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V1816
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 K27827
* piec c.o., 25 KW, mia³, wêgiel, drewno, u¿ywany 4 miesi¹ce,
na gwarancji, tel. 0-888-270-718
K3001
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V1917
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K805
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V77219
WYNAJEM
(V8302)

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

INNE
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L305
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K27837
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V76220
* kobieta, sprz¹tanie, Niemcy, czerwiec  wrzesieñ, tel.
0-605-225-738, 00 (49) 2102474961
K2202
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹ od
zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3340
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601-943967
K28017
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10520
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V76230

* do wynajêcia lokal handlowo-us³ugowy, 40 m.kw., ul. Kasprowicza, tel. 0-605-602-269
K1204
* do wynajêcia pomieszczenia produkcyjno-magazynowe,
Kukowo k. Olecka, tel. 0-721-587-468
K2002
* lokal do wynajêcia, ul. Targowa 12, tel. 0-508-945-732 K1803
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V7312

$
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MEDYCYNA ALTERNATYWNA

Alfabet medyczny

Antybiotyki z grzybów
W ludowej medycynie panowa³o przekonanie, ¿e po jesieni obfituj¹cej w grzyby, zima i wiosn¹
ludzie znacznie rzadziej lub nawet wcale nie choruj¹ na przeró¿ne przeziêbienia. Jeszcze do niedawna takich twierdzeñ nie
traktowano powa¿nie uznaj¹c je za fantazje i przes¹d nie znajduj¹cy uzasadnienia. Dzisiaj jednak wiemy, ¿e nasi przodkowie jednak chyba siê nie mylili. Rzeczywicie, kto jad³ grzybów sporo, móg³ mniej chorowaæ i byæ bardziej odporny na
ataki przeró¿nych bakterii i wirusów. Przekonuj¹ za o tym
wspó³czesne i to nawet bardzo liczne badania naukowców z
wielu krajów, tak¿e z Polski. Otó¿ odkryli oni w grzybach
wiele substancji antybiotycznych.
Antydepresyjna herbatka
Herbatki z dziurawca warto zawsze pijaæ przy niepokojach, nerwicach, lêkach i zaburzeniach nerwowej równowagi.
Najprostsza jesienna i zimowa kuracja antydepresyjna polega na piciu codziennie dwu albo trzech szklanek herbatki.
Sporz¹dza siê je za bardzo prosto. £y¿eczkê zió³ zalaæ szklank¹
wrz¹tku i odstawiæ na kilka minut. Piæ powoli jeszcze lekko
ciep³e. Ostatni¹ szklankê najlepiej wypiæ wieczorem -godzinê
po kolacji. Przy depresji korzystne bywa tak¿e picie herbaty z
korzenia cykorii, równie¿ mieszanki z pokrzywy, krwawnika,
skrzypu, dzikiej ró¿y i dziurawca.

Artecholin
Jest ekstraktem ziela bylicy, bo¿ego drzewka, owoców ostropestu plamistego, ziela drapacza, krwawnika, miêty pieprzowej, glistnika i korzeni mniszka. Preparat jest przydatny w leczeniu przewlek³ych zaburzeñ trawiennych spowodowanych
niedostateczn¹ produkcj¹ ¿ó³ci, jak równie¿ soków ¿o³¹dkowych oraz jako preparat pomocniczy w schorzeniach mi¹¿szu
w¹troby.
Azulan
Jest wyci¹giem z koszyczków rumianku ³agodz¹cym stany
zapalne. Stosowany doustnie jest wartociowym lekiem w terapii stanów zapalnych przewodu pokarmowego. Najwiêksze
jednak zastosowanie znajduje jako p³ukanka w anginie oraz
zapaleniu jamy ustnej i gard³a.
Babka lancetowata
Babka ronie na poboczach, ha³dach gruzu, a nawet niekiedy pomiêdzy kostkami bruku. Charakteryzuje siê liæmi w
kszta³cie lancetu i uwieñczon¹ kwiatami ³odyg¹, która mo¿e
mieæ nawet 50 cm d³ugoci. Ten chwast, wszêdzie przez nas
napotykany, mo¿e zdzia³aæ cuda w leczeniu dróg oddechowych. Szczególnie koj¹co wp³ywa na suchy g³êboki kaszel.

1% podatku

Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia
im. w. £ukasza, 19-400 Olecko, Jaki
tel./fax (087) 520 22 08 lub 520 40 32
ORGANIZACJA PO¯YTKU PUBLICZNEGO
KRS 0000216673
nr konta bankowego
25 0339 0006 0000 0007 0292 0001

(K4504)

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. NOWOÆ: WYDAJEMY CERTYFIKAT
W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
(K26701)
(K26709)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

B. Bo³tryka.

Rozpoczêcie kursu

tel. 520-23-36

%
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Kalendarz imion

Cytat na ten tydzieñ

17 lutego
Donaty, Gizeli, Julianny, Sylwii, Zuzanny
Aleksego, Donata, Franciszka, Juliana,
Konstantego, £ukasza, Sylwina, Szymona,
Zbigniewa
18 lutego
Alberty, Bernadety, Frydy, Gertrudy,
Konstancji, Krystiany, Sawy, Sylwany,
Sylwiany, Zuzanny
Alberta, Flawiana, Konstancjusza, Krystiana, Maksyma, Symeona, Szymona,
Wiaczes³awa
19 lutego
Bettiny, El¿biety, Gabrieli, Miros³awy
Arnolda, Gabriela, Henryka, Józefa, Konrada, Leoncjusza, Manfreda, Mansweta, Marcelego, Miros³awa, Piotra
20 lutego
Anety, Ermelindy, Leontyny, Ludmi³y,

Ludomi³y, Zenobii
Eustachego, Jana, Juliusza, Lecha, Leona, Lubomira, Ludmi³a, Ludomi³a, Ludomira, Siestrzewita, Zenobiusza
21 lutego
Eleonory, Eugenii, Fortunaty, Ireny, Lenki
Bart³omieja, Cezarego, Daniele, Feliksa,
Fortunata, Kiejstuta, Piotra, Roberta,
Teodora, Wyszeniegi
22 lutego
Flory, Honoraty, Izabeli, Ma³gorzaty,
Marty, Wrócis³awy
Arystiana, Irydiona, Nikifora, Piotra,
Wrocis³awa, Wrócis³awa
23 lutego
Florentyny, Izabeli, Marty, Romany, Romy
B¹dzimierza, B¹dzimira, Damiana, Florentyna, £azarza, Piotra, Polikarpa, Romana, Seweryna, Wincentego

21 lutego
 20 marca
Co przyniesie
rok? Wiele podró¿y, prezentów, mi³y
wypoczynek i zabawê. W ogóle bêdzie
to rok pozytywnych zmian ¿yciowych.
Do zmian mo¿e Rybê sk³oniæ kto bardzo bliski albo niedawno poznany.
Jednak samopoczucie Ryba bêdzie
mia³a kiepskie jeli nie powiêci wiêcej
czasu na wypoczynek. Najlepiej jak bêdzie to wysi³ek fizyczny, np. tak niewinny jak spacery czy bieganie. Ryba powinna równie¿ pamiêtaæ, ¿e kondycjê
nale¿y poprawiæ w³aciw¹ diet¹. Bardzo
wskazanym zadaniem na ten rok bêdzie
zapisanie siê na kurs jêzykowy.
A co w mi³oci i uczuciach? Znajomoæ, któr¹ nawi¹¿esz, mo¿e siê przerodziæ w namiêtny romans. Jeli siê postarasz, to nawet w co trwa³ego.

Ile wyjmiesz
z garnka?

Kasza, ry¿, makaron, mro¿onki zwiêkszaj¹ objêtoæ w czasie gotowania. Warto
wiedzieæ, jaki bêdzie przyrost ciê¿aru
produktów:
* kg ry¿u surowego - po ugotowaniu
na sypko wa¿y 2,7 kg;
* kg kaszy gryczanej - ponad 2 kg;
* kg suchego makaronu - to ponad 3
kg gotowanego;
* mro¿one piero¿ki i ko³duny powiêkszaj¹ siê o 10%, ale suszone piero¿ki
rawioli a¿ o 40%;
* p³atki ry¿owe, jêczmienne i owsiane
powiêkszaj¹ sw¹ objêtoæ minimalnie
lub wcale, tak samo przygotowany
w³asnorêcznie wie¿y makaron.

Thomas A. Edison

... wynalazca m.in. ¿arówki, ba³ siê miertelnie ciemnoci.

#
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Maurice Chevalier

PRZYS£OWIA

 Lepiej na Konrada (19 lutego) g³odnych wilków gromada ni¿ ch³op w
koszuli.
 Zima nie przynosi po¿ytku, ale bez
niej nic nie zbierze sierpieñ.
 Po Macieju (24 luty) lody wró¿¹ d³ugie ch³ody.
 Z³odzieja jest noc, dzieñ maj¹ panny,
za ranek ch³opu od Boga dany.
 ¯adne k³amstwo nie doczeka staroci.
 Ile razy w lutym zagrzmi, tyle w kwietniu
niegu spadnie.
 W lutym, gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i walne wiatry s¹ w
tym roku.
 ¯yæ jest bardzo niezdrowo. Kto ¿yje
 umiera.
 ¯yje siê za pieni¹dze, ale nie nale¿y
¿yæ dla pieniêdzy.

Z cygañskiego
sennika

Cmentarz: jeli dobrze utrzymany, z
kwiatami na grobach, oznacza to, ¿e zyskasz wielu przyjació³, którzy pozostan¹
ci wierni d³ugi czas. Cmentarz zaniedbany i opuszczony to strata dobrych znajomych.

Nasz przepis
Pasztet Joanny

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
p

Gdy siê dobrnie do siedemdziesi¹tki, to siê je lepiej, pi
g³êbiej, czuje raniej, ani¿eli
wówczas, gdy cz³owiek ma trzydzieci lat.
Jest prawdopodobnie zdrowiej
mieæ kobiety w g³owie, ani¿eli w
ramionach...

x?

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

75 dkg w¹tróbki (wieprzowej lub
drobiowej), 75 dkg boczku lub s³oniny, kilogram wo³owiny, t³uszcz, 30
dkg cebuli, 5 jaj, 3 ma³e bu³eczki,
sól, imbir ga³ka muszkato³owa
Wo³owinê i boczek gotujemy do
miêkkoci. W¹tróbkê parzymy. Cebulê przyrumieniamy na t³uszczu. Wszystkie sk³adniki wraz z namoczonymi i
ods¹czonymi bu³eczkami dok³adnie
mielimy (rêczna maszynka do miêsa co
najmniej trzy razy). Dodajemy ca³e jaja,
pieprz, sól, imbir i ga³kê muszkato³ow¹ i jeszcze raz dobrze mieszamy.
Tak przygotowana masê pieczemy
w piekarniku oko³o godziny.

&
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 343

Zabawnie gdy czytam, ¿e to kolejne
pisowsko-pacowskie insynuacje podczas
gdy piszê opieraj¹c siê o wypowied niezale¿nego eksperta. Radzê zagl¹daæ nawet do GW siêgaj¹c parê stron dalej
ni¿ do tekstów opluwaj¹cych i flekuj¹cych PiS. Idmy dalej! Piêkny cytat: Podobno w imiê wolnoci s³owa mo¿na k³amaæ, opluwaæ i wpisywaæ brednie. Najzabawniejsze, ¿e brzmi to jak samooskar¿enie, czy autoopis pisz¹cego te s³owa,
bo dalej Autor NIE BRZYDZI SIÊ K£AMSTWEM pisz¹c, ¿e Panów Ziemkiewicza
i £ysiaka po raz kolejny upomnia³ S¹d
RP. Jak widaæ w zacietrzewieniu, czy te¿
zapluwaniu siê, mo¿na posuwaæ siê do
pisania kompletnych bzdur wyssanych
z palca. Przepraszam: K£AMSTW! Pisanie takich pierdoletów o tych publicystach, których teksty s¹ wrêcz poch³anianie przez czytelników RZECZYWICIE
opiniotwórczych gazet i czasopism, czyli
takich, które s¹ komentowane, cytowane i d³ugo analizowane przez innych, jest
po prostu wiadectwem braku wiedzy w
tym temacie. Niestety, ale opiniotwórczoæ
nie ma nic wspólnego nawet z miliardowym nak³adem jakiejkolwiek gazety. Propaganda to nie opiniotwóczoæ! Inaczej
gazetki handlowe ze sklepów mia³by pierwszeñstwo w opiniotwórczoci. Wyrany
brak rozumienia pojêæ. W przeciwieñstwie
do publicystów GW ci autorzy to autentyczni komentatorzy, a nie stronniczy
najemnicy ideologii w stylu ¯akowskiego, Pacewicza, którzy nie potrafi¹ zachowaæ dziennikarskiej bezstronnoci, wrêcz
emanuj¹ swoimi politycznymi niechêciami, czêsto popadaj¹c w paranojê oraz staj¹c
siê podmiotem szyderstw ze strony publicystów z innych gazet i czasopism.
Trzeba znaæ teksty Waldemara £ysiaka i
Rafa³a A. Ziemkiewicza, a nie pisaæ BZDURY. Tak samo glanuj¹ i wyszydzali i
wyszydzaj¹ b³êdy PiS, Kaczyñskich jak
czyni¹ to z PO, Tuskiem, RM, ND, GW
itd. Trzeba wiedzieæ co oni pisz¹ i jak
pisz¹, a nie pleæ dyrdyma³y o opluwaczach z IVRP. K³ania brak tej wiedzy i
bezkrytyczne przyjmowanie bzdur hunwejbinów pisz¹cych kalumnie na zamówienie. Tekstów czy ksi¹¿ek £ysiaka i
Ziemkiewicza nie trzeba narzucaæ czy
nachalnie promowaæ. Budz¹ce zawiæ
kolegów z GW kilkudziesiêciotysiêczne nak³ady ksi¹¿ek Panów Z. i £., które
s¹ osi¹gane bez wiêkszego wysi³ku s¹
wymowniejsze. W przypadku £ysiaka
mamy do czynienia z nak³adami kilkuset-

tysiêcznymi i wielokrotnoci¹ wydañ tego
samego tytu³u. Od kilkunastu lat do
czynienia z niekwestionowanym rekordzist¹ na rynku wydawniczym wrêcz
szykanowanym przez GW od prób pisania fa³szywych oskar¿eñ poprzez ostracyzm. Gdyby Pan Autor Komentarzy i
Refleksji choæ raz siêgn¹ po rankingi rynku
ksiêgarskiego i statystykê (na przyk³ad
Wirtualnemedia) przesta³by opowiadaæ bajki o opiniotwórczoci i zaprzesta³ by tej PROPAGANDY SUKCESU
rodem z PRL. To s¹ fakty! Czegó¿ mo¿na spodziewaæ siê po opiniotwórczej
gazecie, dla której gen. Jaruzelski i Kiszczak
 to ludzie honoru, przedwojenna dzia³alnoæ KPP, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy czy KP Zachodniej
Bia³orusi to romantyczna przygoda i kunia
szlachetnych ludzi (w rzeczywistoci byli
to zwykli bandyci, dywersanci i zdrajcy
Polski programowo d¹¿¹cy do likwidacji pañstwa polskiego i polskoci), a
dzia³acze ROPCiO, Rady Polskiego Funduszu Praworz¹dnoci, WZZ, Solidarnoci Walcz¹cej to terroryci, wariaci,
ciemnogród, faszyci i nacjonalici!
Opiniotwórczoæ gazety, w której przez
lata pracowa³ TW Ketman - wspó³sprawca zabójstwa Pyjasa. Czy pan
Skalski (pracuje nadal nie pokazuj¹c siê
w redakcji) przeciwnik lustracji, który przez
lata gani³ i moralizowa³ zwolenników
lustracji. Okaza³ siê wspó³pracuj¹cym przez
lata z SB donosicielem i przyczyn¹ krzywdy
wielu swoich kolegów. A podejcie do
s¹dów i wyroków s¹dowych? Jak t³umaczyæ ukrywanie siê przez rok Pana
Adama M., któremu Rzeczyposplit¹
wytoczy³a proces Gazecie za oszczerstwa i manipulacje medialne o rzekomych
manipulacjach finansowych w tej gazecie. Przez ponad rok nie mo¿na by³o
dostarczyæ wezwania naczelnemu bo
redakcja nie wiedzia³a gdzie jest... Nie
mogli trafiæ do gabinetu Red. Nacz.? Albo
dostarczanie do s¹du fa³szywych owiadczeñ o pobycie za granic¹ gdy w tym
samym czasie przebywa³ w kraju! Dzia³o siê to podczas wytoczonej przez GW
sprawie przeciw Józefowi Darskiemu z
Gazety Polskiej gdy okaza³o siê, ¿e
oskar¿enia s¹ po prostu stekiem bzdur,
pomówieñ co mog³o to niekorzystnie
wp³yn¹æ na wyrok. Za³atwiono ugodê...
pieniêdzmi. Gratulujê WZORCA OPINIOTWÓRCZOCI. Mo¿na rzec, ¿e jaki
wzorzec taka postawa. Zawsze opisujê
to wydarzy³o siê naprawdê, zosta³o
omówione z ka¿dej strony i opisane przez
naprawdê bezstronnych obserwatorów.

Siêgam po ród³a niezale¿nie i odleg³e
od mojego wiatopogl¹du. Czy Marek
Markiewicz z Bumerangu to pisowiec?
Wg Pana K. na pewno, bo kpi czêciej
ode mnie od prawdy podawanej przez
GW czy TVN24. Podaj¹c jaki fakt zawsze wskazujê ród³o. Wiêc zarzucanie
mi tego co sam autor polemiki nachalnie
stosuje, czyli traktowania siebie jako ród³o
wiedzy, jest zwyk³¹ manipulacj¹.
Ciê¿ko mi dyskutowaæ z ludmi obsesyjnie nastawionymi negatywnie do
pewnych pogl¹dów. W ka¿dej dyskusji
staraj¹ siê narzuciæ swój ton, podnosz¹
g³os, a ka¿d¹ próbê dyskusji z ich pogl¹dem okrelaj¹ wrogim nastawieniem,
sfanatyzowaniem czy jakim kultem...
Zabawne, ¿e przy tej okazji przypominaj¹ agitatorów z PZPR klepi¹cych regu³ki, ¿e kto im co narzuca. Chcia³bym
przy takich okazjach pokazaæ im lustro.
Dyskusja z wyznawcami s³owa adamowego jest tak samo bezcelowa i bezsensowna jak z tymi od prawdy Ojca
Dyrektora. Ten sam poziom i forma ataku
personalnego za pogl¹dy.
So³¿enicyn kiedy napisa³: jedni rodz¹ siê z inteligencj¹, a inni uwa¿aj¹, ¿e
j¹ zdobêd¹ oddaj¹c swoj¹ duszê i cia³o
fanatycznie powtarzaj¹c nawet najwiêksze bzdury, by tylko nie odstawaæ od
tego co wiêkszoæ nazywa norm¹. Sama
próba obra¿ania kogo, personalizacja
ataku wciek³oci, przypisywanie w³asnego postêpowania osobie atakowanej po
prostu jest poni¿ej krytyki i podwa¿a
wszelkie zasady polemiki. Taka forma ma
swoje okrelenie od s³owa opisuj¹cego
brzydkie zachowanie, tak jak w przypadku
pos³a Palikota nazywa siê to chamstwem.
W normalnym wiecie tego typu krytycy s¹ izolowani i ignorowani, bo maj¹
problemy z elementarnym poczuciem
przyzwoitoci. U nas robi¹ to to ich
mentorzy i wodzowie: manipuluj¹, zmylaj¹ i napadaj¹ personalnie na ludzi. Jakie
wzorce takie postêpowanie.
Jednak przyzwyczai³em siê... Po prostu takie dyskusje traktujê jakbym by³
obserwatorem zawodów balonowych z
ciekawoci¹ gapia oczekuj¹c kiedy ten
balon pêknie. Z umiechem... Jeli kto
uwa¿a, ¿e personalne ataki s¹ okazywaniem m¹droci  to gratulujê takiej postawy. Nie widzê sensu i celu dalej prowadziæ dyskusji z kim, kto po prostu
nie dorós³ do rozmowy o pogl¹dach bez
rzucania siê do ludzi i personalizacji swoich
ataków. Niektórzy nigdy nie dorastaj¹
do tego...
PAC

'
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Tenis sto³owy
KOMUNIKAT KOÑCOWY
Z MISTRZOSTW OSP GMINY
OLECKO W TENISIE STO£OWYM
Organizatorami zawodów byli: Urz¹d
Miejski w Olecku, PSP Olecko, OSP Olecko, MOSiR Olecko.
Zawody rozegrano w hali sportowej
w G¹skach dnia 07.02.09r. Sêdzia g³ówny zawodów  Dariusz Karniej.
Rozegrano zawody dru¿ynowe, których kolejnoæ by³a nastêpuj¹ca: 1. OSP
G¹ski, 2. PSP Olecko, 3. OSP Borawskie,
4. OSP Plewki, 5. OSP Lenarty, 6. MOSiR Olecko, 7. OSP Szczecinki.
Rozegrano równie¿ zawody dru¿ynowe

Pi³ka siatkowa
Turniej Pi³ki Siatkowej 4-osobowej
o Puchar Starosty Powiatu Oleckiego
Regulamin
1. Termin imprezy: 14 marca 2009 r. (sobota), godz. 10:00)
2. Miejsce: hala sportowa Zespo³u Szkó³
Technicznych w Olecku
3. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe
w Olecku, SKS Korab przy ZST w
Olecku, SKS Granit przy ZSLiZ w
Olecku
4. Cel imprezy:
- popularyzacja zespo³owych gier sportowych na terenie powiatu oleckiego,
- promocja jubileuszu 10-lecia istnienia
powiatu oleckiego,
- wychowanie przez sport - Kultura spor-

Pi³ka no¿na halowa
Otwarty Turniej Gimnazjalistów
w Halowej Pi³ce No¿nej
O Puchar Starosty Oleckiego
Regulamin
I. Termin:
21 marca 2009 r. (sobota), godz. 10.00
II. Miejsce imprezy:
Hala zespo³u szkó³ technicznych w olecku
III. Organizatorzy:
- Starostwo Powiatowe
- Zespó³ Szkó³ Technicznych W Olecku (SKS
Korab)
- MOSiR W Olecku
IV. Cel imprezy:
- promocja samorz¹du terytorialnego - 10lecia istnienia powiatu oleckiego,
- promocja szko³y (ZST Olecko) i popularyzacja halowej pi³ki no¿nej wród m³o-

m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych w
kategorii dziewcz¹t i ch³opców. Wystartowa³y 2 dru¿yny dziewcz¹t i 2 dru¿yny
ch³opców. Zwyciê¿y³a dru¿yna MDP G¹ski
przed MDP Lenarty (taka sama kolejnoæ
u ch³opców i dziewcz¹t).
Rozegrano równie¿ turniej indywidualny, w którym wziê³o udzia³ 32 zawodników. Klasyfikacja: 1. Kamil Sad³owski
(OSP G¹ski), 2. Emil Udzi³o (OSP G¹ski), 3. £ukasz Leszczyñski (OSP G¹ski),
4. Tomasz Skrocki (OSP Lenarty), 5. Patryk Wójcik (OSP G¹ski), 6. Artur Brodowski (PSP Olecko).
Najwszechstronniejszym zawodnikiem
zawodów zosta³ Tomasz Skrocki (OSP
Lenarty), który otrzyma³ puchar od komendanta g³ównego OSP w Olecku 

Wac³awa Sapiehy. Puchar za pierwsze
miejsce w turnieju indywidualnym ufundowa³ dyrektor MOSiR Olecko  Andrzej
Kamiñski. Dla MDP dziewcz¹t puchar ufundowa³ prezes BS Olecko  Jan £uzam a
dla MDP ch³opców puchar ufundowa³
Prezes Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej 
Andrzej Wojciulewicz. Za pierwsze miejsce dru¿ynowo puchar ufundowa³ Burmistrz
Olecka  Wac³aw Olszewski, za drugie
miejsce dru¿ynowo  komendant PSP w
Olecku brygadier Jan Mróz, a za trzecie
miejsce dru¿ynowo  dowódca jednostek
ratowniczo-ganiczych w Olecku kapitan
Jerzy Go³embiewski. Dodatkowo wszystkie nagrodzone dru¿yny oraz zawodnicy
indywidualni otrzymali pami¹tkowe dyplomy
i nagrody rzeczowe.
(DK)

towego dopingu,
- umo¿liwienie aktywnego wypoczynku
w czasie wolnym od pracy zawodowej i zajêæ szkolnych.
5. Uczestnictwo: w turnieju mog¹ uczestniczyæ zespo³y klubowe, szkolne i miêdzyszkolne posiadaj¹ce aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie NW.
Zespó³-dru¿yna sk³ada siê z czterech
zawodników plus rezerwowi (2-4).
6. Sposób przeprowadzenia zawodów:
- turniej zostanie przeprowadzony zgodnie
z przepisami PZPS,
- po otrzymaniu zg³oszeñ organizatorzy
poinformuj¹ zespo³y o systemie przeprowadzenia turnieju.
7. Nagrody:
- dru¿yny, które zajm¹ miejsca I-III otrzymaj¹ puchary ufundowane przez Starostê Powiatu Oleckiego,

- przewidziano równie¿ nagrody dla najlepszych zawodników.
8. Zg³oszenia: zg³oszenia nale¿y przesy³aæ listownie lub faksem do Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Olecku, ul. Plac
Zamkowy 2, 19-400 Olecko (fax 087 520
22 54, tel. 087 520 22 53, kom. 0604
333 770 lub 0505 047 060) do dnia
12.03.2009 r.
9. Postanowienia koñcowe:
- ka¿da dru¿yna wp³aca wpisowe w wysokoci 20 z³ w dniu imprezy do organizatora,
- interpretacja niniejszego regulaminu
nale¿y wy³¹cznie do organizatora.
Serdecznie zapraszamy na pokaz
siatkówki w dobrym wydaniu.
Przyjd do hali Zespo³u Szkó³
Technicznych w sobotê, 14 marca!

dzie¿y gimnazjalnej,
- wdra¿anie m³odzie¿y do rywalizacji sportowej,
- wy³onienie mistrza powiatu w halowej pi³ce no¿nej na 2009 r.
V. Uczestnictwo:
- w turnieju mog¹ uczestniczyæ piêcioosobowe dru¿yny (plus rezerwowi) ze szkó³
gimnazjalnych (ch³opcy, roczniki 1995-1993
) posiadaj¹cy aktualne badania lekarskie.
VI. Zg³oszenia;
Do dnia 19 marca 2009 r., telefonicznie
(087 520 22 53) lub fax (087 520 22 54) na
adres ZST Olecko, Plac Zamkowy 2
VII. Nagrody:
Najlepsze zespo³y (miejsca I-III) otrzymaj¹ puchary i dyplomy. Zwyciêski zespó³ otrzyma nagrodê g³ówn¹ w postaci
sprzêtu sportowego.
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie
z przepisami PZPN.

Najbli¿sze imprezy MOSiR Olecko
 18.02.  VIII Halowe Mistrz Powiatu w
LA SP (Sszko³y powiatu oleckiego, h)ala
ZST w Olecku
 21.02.  eliminacje turnieju tenisa sto³owego o Puchar Gazety Olsztyñskiej
(hala ZS w Siejniku)
 21.02.  Mistrzostwa Woj.Warm.-Mazurskiego w karate kyokushin (hala ZST
w Olecku)
 24.02.  Halowe Mistrzostwa Powiatu
w pi³ce no¿nej ch³opców SP (szko³y
powiatu oleckiego, hala ZS w Wieliczkach)
 25.02.  VIII Halowe Mistrz Powiatu w
la Gim. (gimnazja powiatu oleckiego,
hala ZST w Olecku)
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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 343

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa po ca³ym siedmiodniowym tygodniu rozstania. Szybko minê³o.
Mo¿e to przez ten nieg cz³owiek nie myli
o mijaj¹cym czasie, tak jak o walce z przemoczonymi nogami i przeró¿nymi katarami lub przeziêbieniami.
Muszê siê Pañstwu do czego przyznaæ. By³em przez ten tydzieñ bardzo
rozbawiony i pobudzony. Myla³em jak
by tu zareagowaæ by nie uszkodziæ skorupki jajka. Jajka maj¹ tê w³aciwoæ, ¿e
gdy le¿¹ zbyt d³ugo w dogodnych warunkach ich wnêtrze nabiera doæ przykrych w³aciwoci zwanych kolokwialnie smrodem. Dlatego te¿ postaram siê
bardzo delikatnie opukaæ skorupkê tego
jajeczka. Na pocz¹tek pytanie. Czy zauwa¿yli kiedy Pañstwo jak osoby nawiedzone okrelonym wiatopogl¹dem i
ideologi¹ ograniczon¹ przez charakterystyczne klapki na oczach, wyra¿aj¹
swoje przekonania nadymaj¹c siê, podnosz¹c g³os czy przybieraj¹c mentorski
ton wypowiedzi? Staraj¹ swoje myli,
tudzie¿ przemylenia przekazaæ za pomoc¹
prób obra¿ania, szydzenia czy rzucania
inwektyw poprzez atak personalny? M¹dry
cz³owiek rozmawia o pogl¹dach. Fanatyk czy sfrustrowany wielbicie przemawiaj¹c przeciw rzeczywistoci zawsze
atakuje cz³owieka maj¹cego inne pogl¹dy ni¿ on bardzo czêsto zarzucaj¹c mu
w³asne postêpowanie. Czytaj¹c cotygo-

dniow¹ polemikê z moimi felietonami,
a¿ zanosi³em siê od miechu. Czu³em siê
jak na zebraniu partyjnym w PRL, bo mo¿na
odnieæ wra¿enie, ¿e czasy POP wróci³y
i znów trzeba ws³uchiwaæ siê w farmazony okrelone jako dialektyka marksistowska. Dialektyka marksistowska polega na tym, ¿e przestawia siê byle jaki i
byle jak przeprowadzony dowód, by
wyjaniæ z góry za³o¿on¹ tezê. Z masochistyczn¹ przyjemnoci¹ czytam te propagandówki z wnêtrza tygodnika. Czasem mam ochotê zaproponowaæ nowy
tytu³. Taki mówi¹cy co o bajdurzeniu i
wynurzeniach. Normalnie jak ¿ywcem
wziête teksty z prasy bierutowskiej, gomu³kowskiej czy gierkowskiej. Oprócz
szyderczego przekrêcania mojego PAC
poprzez nadawanie mu ró¿nych form
znaczeniowych mia³em wra¿enie, ¿e w
kolejnym zdaniu przeczytam Zapluty
Karze³ Reakcji, wróg ludu... Zabawnie od pierwszego akapitu. Najpierw
cios, ¿e w uprawiam jakie insynuacje.
No, có¿, w przeciwieñstwie do Pana K.
staram siê czerpaæ wiedzê z konkretnych
róde³, a nie na upartego wciskaæ co
przeczyta³o siê w NAJWA¯NIEJSZEJ
GAZECIE w POLSCE. Czy wybrane zdania
wyrwane z kontekstu z innych gazet,
zazwyczaj ju¿ obrobione przez komentatorów z GW, do tego dodaj¹c, ¿e kto
nie myli jak bajdurzytsa jest og³upionym pisowcem czy zwolennikiem Ojca
Dyrektora i takie tam bzdury. Zabawne,

bo pisz¹c swoje teksty i opisuj¹c co
korzystam z tego co napisali i stwierdzili m¹drzejsi ode mnie. Nie ma w tej grupie MOJEGO WODZA. Os¹dzenie mnie
po w³asnym ba³wochwalstwie, czy przyjmowaniu za dobr¹ monetê s³ów wodzów:
Tuska czy Adama M. jest po prostu g³upie. Nie muszê czerpaæ z Wodza wykorzystuj¹c w³asny zmys³ obserwacji
w³asny umys³ i umiejêtnoæ rozumienia
tego co mówi¹ inni. Mój WÓDZ i to
co powiedzia³ na ponad trzystu kilkudziesiêciu moich tekstów pojawi³ siê kilka razy. Osobicie wolê korzystaæ z
wypowiedzi znanych publicystów, komentatorów politycznych czy specjalistów odleg³ych o zaanga¿owania politycznego, aby nie byæ przez oponentów
oskar¿any o brak bezstronnoci. Jak siê
ma do czynienia z zalepionym propagandowo zwolennikiem jakiej opcji, to
cz³owiek zawsze bêdzie oskar¿any o partyjne czy ideologiczne zaanga¿owanie
równe adwersarzowi. Nie uwa¿am siê na
tyle mocny by np. pleæ bezsensowne
bzdury o emeryturach pomostowych,
odbieraniu przywilejów SB i tworzyæ pijarowsko-pochwalne teksty o WSPANIA£YCH osi¹gniêciach rz¹dz¹cych podpieraj¹c je wyssanymi z palca wynurzeniami i ci¹g³ym oskar¿ycielskim tonem. Radzê trochê upuciæ tego gazu i ws³uchaæ
siê w g³osy ekspertów np. z Fundacji
A. Schmita, niezale¿nych ekonomistów
PAC
i politologów.
Dokoñczenie na s. 18

