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Dzieñ Stra¿aka

1-4 maja 2008 r.
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1 maja (czwartek)
16.00 - Polskie Kroniki Filmowe - sala kina Mazur
- Oleckie Kroniki Filmowe
1730  Teatr Improwizacje (Bia³ystok)  spektakl kabaretu
i piosenki z lat 20. i 30., cena biletu  12 z³
2 maja (pi¹tek)
16.00 - Otwarcie wystawy Zbigniewa Mieruñskiego - Galeria
im. Andrzeja Legusa
Pokaz Filmu Czeskiego - sala kina Mazur
17.00 - Butelki zwrotne, re¿. Jan Svìrák
19.00 - Piêknoæ w opa³ach, re¿. Jan Høebejk
Bilet: 7 z³ (jeden seans), 10 z³ - karnet (dwa seanse)
3 maja (sobota)
Uroczystoci miejskie z okazji wiêta Konstytucji 3 Maja:
12.45 - koncert pieni patriotycznej w wykonaniu zespo³u z
Drohobycza (Ukraina) - koció³ p.w. NMP Królowej Polski
13.00 - uroczysta msza w. w intencji Ojczyzny - koció³ pod
wezwaniem NMP KP
Sk³adanie kwiatów w miejscach pamiêci:
pomnik papie¿a Jana Paw³a II, Krzy¿ Misyjny, Pomnik Miejski
4 maja (niedziela)
13.00 - Piknik z Ksi¹¿k¹ - sala kina Mazur
Kiermasz ksi¹¿ki dzieciêcej
Spotkanie z pisark¹ Gra¿yn¹ Serafin - autork¹ ksi¹¿ek dla dzieci
14.00 - znane osoby czytaj¹ bajkê - Czerwony Kapturek Jana
Brzechwy
Obsada:

W dniu 5 maja odbêd¹ siê uroczystoci zwi¹zane z obchodami DNIA STRA¯AKA.
Rozpoczn¹ siê one 5 maja 2008 r. godz. 13:20 na placu
Komendy Powiatowej PSP w Olecku.
Apel poprzedzony bêdzie Msz¹ w. w kociele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a w. w Olecku ul. Zamkowa o godz. 12:00.
Przewidziano miêdzy innymi wrêczenie odznaczeñ, aktów
mianowania i wyró¿nieñ.
st. kpt. Adam £apucki
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Czytaj na str. 6-7-8-9!

OL

Czerwony Kapturek - Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski
Leniczy - dyrektor SP 1 w Olecku Eligia Bañkowska
Babcia - dyrektor MOSiR Andrzej Kamiñski
Wilk - dyrektor ROK MG Marta Je¿ewska
Narrator  radna Rady Powiatu, nauczycielka w SP3 Olecko Krystyna Wawrzyn

Taxi Mix --------- tel.
Taxi osobowa ------ tel.
Taxi Plus --------- tel.
Taxi Z ------------ tel.

CENTRUM HANDLOWE
Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92

(V21604)

15.00 - Franklin i skarb jeziora - bajka dla dzieci
Organizatorzy: Urz¹d Miejski w Olecku,
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate,
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
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M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
DZIEÑ OTWARTY  31 maja 2008 (sobota)

Rowery

pokazy narzêdzi, elektronarzêdzi, farbiarskie

(V23602)

 serwis, wypo¿yczalnia
Du¿y wybór, niskie ceny

(087)
(087)
(087)
(087)

WIELKI KONKURS MAJOWY
dwie wartociowe nagrody za najwiêksze zakupy
w miesi¹cu maju: jedna nagroda dla detalisty, jedna
nagroda dla firmy; nieograniczona iloæ promocji
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46; 0-508-097-578
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 21 kwietnia o 14.02 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar suchej trawy.
 21 kwietnia o 16.09 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Lesk po¿ar suchej trawy.
 21 kwietnia o 16.24 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ plamê oleju z jedni szosy
E³ckiej.
 22 kwietnia o 12.38 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy szosie wiêtajno po¿ar
suchej trawy.
 22 kwietnia o 16.57 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 22 kwietnia o 17.09 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ nad³amany konar drzewa
zagra¿aj¹cy przechodniom na osiedlu
Lesk.
 22 kwietnia o 20.22 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy alei Zwyciêstwa po¿ar
suchej trawy.
 23 kwietnia o 12.52 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar suchej trawy.
 23 kwietnia o 15.28 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy szosie wiêtajno po¿ar
suchej trawy.
 23 kwietnia o 17.29 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar
suchej trawy.
 24 kwietnia o 16.09 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w Szeszkach.
 24 kwietnia o 17.01 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Przemys³owej po¿ar
suchej trawy.
 24 kwietnia o 18.40 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Kowalach Oleckich po¿ar
suchej trawy.
 24 kwietnia o 20.30 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy al. Zwyciêstwa po¿ar
suchej trawy.
 25 kwietnia o 14.30 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kociuszki po¿ar
suchej trawy.
 25 kwietnia o 16.00 jeden zastêp JRG
PSP w Olecku mocowa³ pochylone nad
budynkiem mieszkalnym gniazdo bocianie.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Dariusz Domin

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
OLEJ
OPA£OWY

00
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Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V18805)

od 7 do 18
30

Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

Miêdzynarodowy
Dzieñ Tañca
w Teatrze AGT

Duch Tañca nie ma barwy, kszta³tu czy rozmiaru. Jest jednak ucielenieniem jednoci, si³y i piêkna, które tkwi w nas. Ka¿dy, kto ¿yje
duchem tañca, m³ody, stary czy niepe³nosprawny, kreuje i przetwarza
idee na sztukê, która zmienia jego ¿ycie. Taniec to lustro odbijaj¹ce to,
co niemo¿liwe, czyni¹c je mo¿liwym. Ka¿dy mo¿e go dotkn¹æ, us³yszeæ,
poczuæ i prze¿yæ.
Zapraszamy wszystkich mi³oników tañca na jego wiêto  29 kwietnia,
w Teatrze AGT przy ul. Partyzantów w Olecku, o godz. 19:00.
Zobaczymy dwa spektakle teatru tañca - Grupy Przejciowej z Bia³egostoku, pokaz grupy FREEZE i pokaz tañca break dance. Bilety  4z³.
Informacje na stronie www.rok.olecko.pl

Dy¿ury aptek

 29.04.-02.05.2008r., ul. Zielona 37
 3-4.05.2008r., pl. Wolnoci 7B
 5-9.05.2008r., pl. Wolnoci 25

Kierowcê-przedstawiciela
zatrudniê. Tel. (087) 520-22-13.
L4002

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Anna Cwalina
 Iga Ho³ownia
 Teresa £ukaszewicz
 Joanna Romañska
 Marcin Ziomkowicz
 Tomasz ¯arnuczyk
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

Pijani kierowcy

* 25 kwietnia o 18.20 patrol policji zatrzyma³ w Golubkach rowerzystê, dwudziestodwuletniego Karola L. Mia³ on
we krwi 1,4 promila alkoholu.
* 25 kwietnia w G¹skach jad¹cy Fiatem
Tipo dwudziestopiêcioletni Micha³ A.
mia³ we krwi 0,72 promila alkoholu. Do
zatrzymania dosz³o o 21.55.
* 25 kwietnia 22.00 patrol policji zatrzyma³ jad¹cego ul. Partyzantów Forda
Mondeo. Kieruj¹cy nim czterdziestoletni Krzysztof T. mia³ we krwi 2,2 promila alkoholu.
* 26 kwietnia policjanci zatrzymali w
Che³chach VW Golfa. Jego kierowca
Krzysztof S mia³ we krwi 3,2 promila
alkoholu.
* 26 kwietnia o 19.15 zatrzymano w Kowalach Oleckich Forda Fiestê. Kieruj¹cy autem czterdziestosiedmioletni Józef
O. mia³ we krwi 2,4 promila alkoholu.
* 28 kwietnia o 9.15 zatrzymano w Olecku Ma³ym dziewiêtnastoletniego Patryka S., który jad¹c samochodem bez
prawa jazdy spowodowa³ kolizjê drogow¹. Mia³ on we krwi 0,4 promila alkoholu.
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V22903)
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Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
oferuje
¿wir ze z³o¿a i sortowany do
32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne
Transport, tel. 0-501-266-713

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

Sesja Rady Miejskiej

OLECKI TERMINARZ

Od dawna nie zdarzy³o siê, ¿eby a¿ dwa projekty uchwa³
nie zosta³y zaakceptowane przez radnych. Do takiego zdarzenia dosz³o podczas ostatniej XVIII Sesji RM, która odby³a siê
w pi¹tek 25 kwietnia.
Pierwsza z uchwa³ to ustalenie tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli, czyli tzw. pensum.
Zosta³a ona na powrót skierowana do komisji RM. Druga z
uchwa³ dotyczy³a zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków. Tego projektu
radni po prostu nie zaakceptowali. Za podjêciem uchwa³y
wypowiedzia³o siê 4 radnych, przeciw 5 ale a¿ 9 wytrzyma³o
siê od g³osu. Tym samym decyzjê w tej sprawie radni scedowali na Burmistrza. Trzeba tutaj zaznaczyæ, ¿e akurat ta uchwa³a
i tak wejdzie w ¿ycie na mocy ustawy bez podejmowania w
tym celu jakichkolwiek dzia³añ.
Obszerniej o Sesji w nastêpnym nr TO

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

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

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zrób zakupy
za 3000 z³,
wype³nij kupon,
a mo¿esz wygraæ

(V23402)

(V21004)
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WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Wystawa Urz¹d Bezpieczeñstwa w walce z podziemiem niepodleg³ociowym  siedziba OSA Zamek, plac Zamkowy
 Wystawa plakatu Marka Sobczyka  Galeria Prawdziwej Sztuki
im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
29 kwietnia (wtorek)
19.00  Miêdzynarodowy Dzieñ Tañca, sala teatru AGT, ul.
Partyzantów
1 maja (czwartek)
10.00 - Otwarcie sezonu  turniej tenisa ziemnego, korty MOSiR
11.00 - Czarni Olecko  Mamry, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy
(wyjazd)
12.00 - Czarni Olecko  Rominta, mecz pi³ki no¿nej juniorów
m³odszych
15.00 - Czarni Olecko  Mamry, mecz pi³ki no¿nej m³odzików
(wyjazd)
16.00 - Czwartek Lekkoatletyczny, cykl zawodów dla dzieci,
stadion MOSiR
16.00 - stare Polskie Kroniki Filmowe, kino Mazur
2 maja (pi¹tek)
17.00  Butelki zwrotne  film, kino Mazur
19.00  Piêknoæ w opa³ach  film, kino Mazur
19.00 - V Nocny Turniej w Grze Podwójnej  turniej tenisa
ziemnego, korty MOSiR
3 maja (sobota)
10.00  Turniej z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja  turniej tenisa ziemnego, korty MOSiR
14.00  Czarni Olecko  Zatoka, mecz pi³ki no¿nej IV ligi (wyjazd)
19.00  Butelki zwrotne  film, kino Mazur
4 maja (niedziela)
10.00  Grand Prix Olecka w tenisie ziemnym  korty MOSiR
15.00  Czarni Olecko  Wonice, mecz pi³ki no¿nej klasy B
seniorów
15.00  Franklin i czar jeziora  film, kino Mazur
19.00  Butelki zwrotne  film, kino Mazur
6 maja (wtorek)
10.00-16.00  Rak to nie wyrok, bezp³atne badania mamograficzne
7 maja (roda)
10.00-16.00  Rak to nie wyrok, bezp³atne badania mamograficzne
8 maja (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32
10.00-16.00  Rak to nie wyrok, bezp³atne badania mamograficzne

9 sierpnia
2008 r.

WIELKI
FINA£
Piknik
Budowlany
w Olecku

(V18705)
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Spacerkiem po Olecku

Gdy przychodzimy na ten wiat, wszystko wydaje siê nam solidne i sta³e. Gdy ma
siê szeæ czy dziesiêæ lat, czas zdaje siê
tkwiæ w miejscu. Wokó³ nic siê nie dzieje.
Rodzice nasi s¹ obok i to jest wtedy takie
oczywiste. Z biegiem lat zaczynamy zauwa¿aæ zmiany. W pewnym momencie ¿ycia
stajemy przed oczywistoci¹: czas nie jest
wartoci¹ sta³¹. I wtedy z coraz szerzej
otwartymi oczami zauwa¿amy w lustrze, jak
rydwan czasu dogania nas, a potem wyprzedza.
Tak mylê, ¿e stabilnoæ czasu w dzieciñstwie jest dobrodziejstwem Stwórcy. Wianem, które daje mam wspania³omylnie i z
mi³oci. Uczymy siê ¿ycia powoli i jest to
nauka, która trwa ci¹gle. To tak, jak w refrenie piosenki: ¿e przychodzimy na ten wiat
bez wiedzy, a pomrzemy bez rutyny.
I wszystko to, co wy¿ej, zdaje siê zupe³nie oczywiste, ale... jakby z rozpêdu
przytoczê w kontekcie tego kilka wypowiedzi, jakie mnie szczerze zdziwi³y:
1. Definicja diety radnego  jest to (wed³ug wypowiedzi): rekompensata za czas
stracony w obradach komisji. Tak wiêc,
id¹c za sensem stwierdzenia, praca w komisji jest form¹ zarobkowania, a nie powiêceniem wybranego przez ogó³ przedstawiciela reprezentuj¹cego swych wyborców i broni¹cego ich interesów.
2. Powo³ywanie siê radnych na wypo-

wiedzi w internecie. Ba, powo³ywanie siê
w artyku³ach gazetowych dokumentuj¹cych jaki artyku³ na niesprawdzone wypowiedzi zamieszczone w internecie. Internet to ród³o wiedzy, ale i gigantyczny
mietnik, szczególnie wtedy, gdy chodzi
o obsmarowanie bliniego. Bardzo du¿o
na temat oszustw, krêtactw i pomówieñ
oraz konsekwencji dla osób pisz¹cych i
wykorzystuj¹cych tê wiedzê mówi¹ artyku³y Vadima Makarenki oraz Piotra
Mi¹czyñskiego.
3. Wypowied radnego: ¿ycie polega
na tym, kto kogo. Nie po to taki radny
zosta³ wybrany, by preferowaæ podstawowe za³o¿enie nazizmu.
4. Podczas dyskusji radnych nad problemem zwi¹zanym z coraz mniejsz¹ frekwencj¹ na imprezach organizowanych przez
dom kultury pad³a konkluzja  aby frekwencjê poprawiæ, trzeba zwiêkszyæ pobory pracowników!!!!!!!!! Wiêkszego
paradoksu w swoim ¿yciu nie s³ysza³em.
¯ycie kulturalne zale¿y od profesjonalizmu i wiedzy ludzi, którzy je organizuj¹.
W ogóle nie zale¿y od pieniêdzy na nie
przeznaczonych. Ale szerszy odbiór ju¿
od funduszy zale¿y. Nie s¹ to jednak fundusze na pobory dla organizatorów, ale
dla artystów rodzimych i tych z zewn¹trz,
aby gusta rozwijaæ. Pieni¹dze potrzebne
s¹ na edukacjê artystyczn¹. Nie ma edu-

kacji  nie ma publicznoci. Na frekwencjê teatraln¹ z lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych pracowa³y takie zespo³y, jak
Meluzyna i Teatr AGT. Teraz, nie oszukujmy siê, grup na profesjonalnym poziomie w Olecku nie ma i nie ma te¿ osób,
które takie trupy mog³yby prowadziæ.
Do kina przychodzi bardzo ma³o widzów. Dlaczego? Barier¹ s¹ nie tylko drogie bilety. Barier¹ jest brak edukacji, powszechne przyzwyczajenie do odtwarzania filmów w domu i szeroki wachlarz rozrywek knajpianych. Brak zaufania do korzystania z kina to tak¿e b³êdne decyzje
dotycz¹ce dystrybucji. Chocia¿by takie, jak
zdjêcie premierowego pokazu filmowego
na OP-OFie, na który to pokaz wybiera³o
siê, wed³ug moich szacunków, oko³o 50
osób. Wszystkie te osoby zrezygnowa³y
z wykupienia biletów na inny film.
¯e mam racjê w tym, co piszê, mo¿e
wiadczyæ frekwencja na pokazach teatru
ognia, jaki organizuje Roman Karsztun.
Zawsze bywa na nich co najmniej kilkaset
osób. Co prawda nie jest to pokaz, o którym mo¿naby powiedzieæ intelektualny, ale
nikt z obserwuj¹cych nie mo¿e zarzuciæ
teatrowi ognia braku profesjonalizmu. W
naszych czasach zjawisko takie jest cenne i pouczaj¹ce.
Tak wiêc tych paradoksów zwi¹zanych
z naszym dojrzewaniem i wiedz¹ jest bardzo du¿o. Na dzisiaj to tyle.
Z powa¿aniem
Bogus³aw M. Borawski

Targi Lato 2008 w Warszawie
Gmina Olecko promowa³a ofertê turystyczn¹ na XIII Targach Turystyki i Wypoczynku w Warszawie w dniach 18-20
kwietnia 2008. Mieszkañcy stolicy mieli szansê zapoznania
siê z wieloma pomys³ami na wypoczynek.

W tym roku zachêcalimy szczególnie do przyjazdu na
jubileuszowy - 15. Przystanek Olecko. Z tego te¿ powodu
pakiety promocyjne zosta³y uzupe³nione o gad¿ety z wizerunkiem ³osia - maskotki imprezy. ¯eby je otrzymaæ trzeba
by³o odpowiedzieæ na proste pytania zwi¹zane z t¹ sztandarow¹ letni¹ imprez¹. Dowiadczenie z poprzednich imprez targowych pokaza³o, ¿e to dobry sposób na przekazanie informacji na temat Przystanku Olecko.
Targi LATO to najwiêksze w Polsce turystyczne targi konsumenckie, podczas których przedstawiana jest oferta wyjazdowa i pobytowa przede wszystkim na wiosenno-letni sezon
turystyczny. To barwny kiermasz propozycji wypoczynku wakacyjnego i weekendowego w najatrakcyjniejszych rejonach
Polski i poza granicami naszego kraju.
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Nasza rozmowa (9)

Zdzis³aw Cieæko
Wyk³adany przedmiot: Rekultywacja terenów zdegradowanych
oraz Monitoring rodowiska

 15,50 z³ za 1 m 2

 du¿y wybór owietlenia

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 17
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.

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

s³oneczne,

(V18405)

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

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

Kolektory

Dzi, kiedy zwracam siê do maturzystów z apelem o podjêcie studiów, mam na uwadze szczególnie region pó³nocno-wschodniej Polski, gdzie zaleg³oci edukacyjne by³y i jeszcze s¹ stosunkowo du¿e.
Szanowni Maturzyci, nie wiem czy jestecie dobrze zorientowani, ale tu, w regionie pó³nocno-wschodniej czêci
kraju, Wszechnica Mazurska w Olecku od 16 lat realizuje swoj¹
edukacyjn¹ misjê. Tu studenci zdobywaj¹ wiedzê g³ównie w
systemie niestacjonarnym, to jest zaocznym. Uczelnie tê ukoñczy³o
ju¿ ponad 10 tysiêcy absolwentów.
Na dzieñ dzisiejszy Wszechnica Mazurska oferuje 6 kierunków studiów: pedagogikê, administracjê, zarz¹dzanie i marketing, ochronê rodowiska, filologiê i wychowanie fizyczne.
Moja dzia³alnoæ we Wszechnicy Mazurskiej zwi¹zana jest
z Wydzia³em Nauk Przyrodniczych, na którym funkcjonuj¹
dwa kierunki  ochrona rodowiska i wychowanie fizyczne.
Szanowni Maturzyci, w tym miejscu pragnê podkreliæ, ¿e
absolwenci obu tych kierunków ciesz¹ siê ogromnym wziêciem w regionie i w kraju.
Przy okazji mojego wyst¹pienia zwracam siê równie¿ do
Absolwentów Uczelni Wy¿szych pracuj¹cych w rejonie oddzia³ywania Wszechnicy Mazurskiej z apelem o podwy¿szanie swoich kwalifikacji w ramach Studiów Podyplomowych.
Wszechnica Mazurska oferuje szeroki profil studiów podyplomowych, do realizacji których wykorzystuje specjalistów
z ca³ego kraju.
Szanowni Maturzyci i Absolwenci Uczelni Wy¿szych, podpowiadaj¹c Wam dalsz¹ naukê w Wszechnicy Mazurskiej w
Olecku, pragnê zwróciæ uwagê na wyj¹tkow¹ atmosferê ¿yczliwoci i pe³nego powiêcenia kadry nauczaj¹cej dla studiuj¹cych. Na tle powy¿szej informacji kierowanej do naszych przysz³ych studentów pragnê skierowaæ s³owa wdziêcznoci do
JM Rektora Wszechnicy Mazurskiej w Olecku  prof. dr Józefa Krajewskiego za zorganizowanie tej wspania³ej Uczelni, która
daje wielkie szanse dla studiuj¹cych, dla regionu i dla kraju.
prof. dr hab. Zdzis³aw Cieæko

 POGRZEB JU¯ ZA 1690 z³,
w tym:
 trumna, krzy¿
 tabliczka, klepsydry
 obs³uga pogrzebu
 transport  karawan
(K15807)

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek

(V22803)

Szanowni Maturzyci,
Szanowni Absolwenci Uczelni Wy¿szych,
Bêd¹c nauczycielem akademickim Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie i Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
pragnê gor¹co zachêciæ maturzystów tegorocznych i tych,
którzy wczeniej ukoñczyli szko³y rednie, do podjêcia studiów w nadchodz¹cym nowym roku akademickim.
Do podjêcia takiej decyzji zachêcam wszystkich maturzystów, a szczególnie tych, którzy maj¹ za sob¹ przerwê od
ukoñczenia szko³y redniej.
Oczywistym jest, ¿e najlepiej jest studiowaæ z marszu,
bezporednio po ukoñczeniu szko³y redniej, ale nie zawsze
jest to mo¿liwym. Wa¿nym atutem studentów podejmuj¹cych
studia po krótszej czy d³u¿szej przerwie od ukoñczenia szko³y
redniej jest ich wiêksze dowiadczenie ¿yciowe i zawodowe.
Ci studenci na ogó³ bardziej siê anga¿uj¹ w proces studiowania i bezporednio wykorzystuj¹ zdobywan¹ wiedzê w pracy
zawodowej.
Szanowni Maturzyci wymienione dwie uczelnie, na których mam szczêcie pracowaæ, posiadaj¹ atrakcyjne kierunki
kszta³cenia i praktycznie jest tu miejsce dla ka¿dego.
Obie te Uczelnie wzajemnie siê uzupe³niaj¹. Znaczna czêæ
nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego pracuje równie¿ we Wszechnicy Mazurskiej. Ponadto
niektórzy studenci kszta³c¹ siê na obu tych Uczelniach. Na
przyk³ad zgodnie z Deklaracj¹ Boloñsk¹ studia I stopnia (in¿ynierskie) i II stopnia (magisterskie) realizuj¹ we Wszechnicy Mazurskiej, a III stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie
Warmiñsko-Mazurskim.
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II Lotny Piknik w Zespole
Szkó³ Spo³ecznych

Kolejny raz uczestnicy warsztatów Na skrzyd³ach, ku s³oñcu
odbywaj¹cych siê w ramach projektu realizowanego ze rodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y Równaæ szanse
spotkali siê na wspólnej imprezie.

Tym razem sprawdzali zdolnoæ lotu przygotowanych przez
siebie modeli lataj¹cych. Samoloty okaza³y siê podatne na
wstrz¹sy i niewiele z nich mia³o szansê wystartowaæ w konkursie. Na szczêcie kilka przetrwa³o i przeprowadzilimy zawody. I miejsce zaj¹³ Marcel Antkiewicz, II  Jan Werstak,
III  zespó³ Mateusz Kowalewski, Maciej Skowroñski. Samoloty by³y doskonale wykonane, a tak¿e pomalowane przez
swoich twórców. Samolot Maæka wyró¿nia³ siê barwnoci¹
malowania. Zawody wzbudzi³y emocje, a równoczenie pokaza³y, jak trudne jest wys³anie samolotu w niebo.
Po zawodach nie zabrak³o oczywicie gor¹cych kie³basek
pieczonych na ognisku przygotowanym przez gimnazjalistów.
Zajêcia ko³a modelarskiego nadal trwaj¹. Zapraszamy chêtnych
do zmierzenia siê z trudn¹ sztuk¹ konstruowania samolotów!
Informacje: sekretariat Zespo³u Szkó³ STO, ul. M³ynowa
8, tel. 0 87 520 24 18

NABÓR 2008/2009

Zespó³ Szkó³ STO w Olecku og³asza nabór
do Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO


do klas 0 oraz I

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO w Olecku jest szko³¹
niepubliczn¹ o uprawnieniach szko³y publicznej. Nasza szko³a ma na celu wszechstronny rozwój uczniów i zapewnienie
dzieciom bezpieczeñstwa. Dzia³ania dydaktyczno-wychowawcze
stawiaj¹ uczniom etapowe, kierunkowe cele wychowawcze, a
tak¿e rozwijaj¹ dociekliwoæ poznawcz¹ ucznia oraz wspieraj¹
jego indywidualne zdolnoci i rozwijaj¹ pasje.
· Klasy licz¹ do 16 osób
· Jêzyk angielski
· Opieka pozalekcyjna
· Zajêcia informatyczne
· Zajêcia ruchowe
· Zajêcia plastyczno-techniczne
· Opieka logopedyczna
· System wspierania ucznia zdolnego
· cis³a wspó³praca z rodzicami
Jednoczenie informujemy, ¿e posiadamy wolne miejsca
w klasach III oraz VI Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO.
Zapisy uczniów do 25 czerwca 2008 r.
 podania mo¿na odbieraæ w siedzibie szko³y: ul. M³ynowa 8,
w godz. 8.00- 15.00.
Informacji udziela Sekretariat Szko³y tel. 0 87 520 24 18.

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.
Takie piêkne lalki mazurskie mo¿na obejrzeæ na wystawie
w siedzibie OSA Zamek przy placu Zamkowym. Lalki wysz³y spod rêki Pani Justyny Paw³owskiej. Wystawa bêdzie
czynna tylko do 10 maja.
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MISTRZ ORTOGRAFII
ju¿ po raz czwarty odby³ siê

w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku
To konkurs, w którym 17 kwietnia 2008r. bój ortograficzny
stoczy³o 23 dzieci z klas drugich wytypowanych przez szko³y
podstawowe z terenu naszego powiatu, a nawet s¹siedniego
 SP w Judzikach, SP w Kowalach Oleckich, SP w wiêtajnie,
SP w Wieliczkach, SP w Babkach Oleckich oraz Spo³eczna SP
STO w Olecku, SP nr 3 w Olecku, SP nr 4 w Olecku i SP nr
1 w Olecku.
I miejsce oraz honorowy tytu³ Mistrzyni Ortografii zdoby³a Kasia Krupiñska ze SP w Kowalach Oleckich, a jej kolega Szymon Jedamski zaj¹³ II miejsce. III miejsce przyznano
równorzêdnie Ewie Makowskiej oraz Magdzie Skindzier ze
SP nr 3 w Olecku. IV miejsce zdoby³ uczeñ naszej szko³y  SP
nr 1 w Olecku  Marcin Domaradzki, a V uczennica SP w
wiêtajnie  Marysia Suchocka. Gratulujemy zwyciêzcom konkursu, a szczególnie mistrzyni oraz ich paniom nauczycielkom, które solidnie wyposa¿y³y swych wychowanków w wiedzê ortograficzn¹ i ¿yczymy wielu kolejnych sukcesów.
Aby wykazaæ siê wiedz¹ i umiejêtnociami z zakresu ortografii, nale¿a³o poprawnie napisaæ dyktando oraz wykonaæ 10
ortograficznych zadañ testowych. Test nie nale¿a³ do ³atwych,
ale jak widaæ znaleli siê tacy, dla których nie stanowi³ problemu. A mo¿e skorzystali z podpowiedzi wiosennych krepinowych kwiatków, które dekorowa³y i rozwesela³y ich stoliki?
Wszyscy uczestnicy z ogromnym zaanga¿owaniem pracowali ca³e 60 min. Póniej ciê¿ko pracowa³a komisja sprawdzaj¹ca. W oczekiwaniu na wyniki konkursanci skorzystali ze s³odkiego poczêstunku oraz serii uk³adanek i gier planszowych. Po
odczytaniu werdyktu z r¹k p. dyr. Eligii Bañkowskiej oraz p.
dyr. Ewy £apszys zwyciêzcy otrzymali dyplomy za zajête miejsca, a tak¿e nagrody ksi¹¿kowe, a pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa oraz mini s³owniczki ortograficzne.
Konkurs zamkniêto akcentem muzycznym. Jedna z uczestniczek konkursu  Basia Kamiñska  zagra³a swój koncert na
skrzypcach, który mamy nadziejê wp³ynie na jakoæ i trwa³oæ
wspomnieñ zwi¹zanych z pobytem goci w naszej szkole.

Fot. Archiwum SP 1 w Olecku
Organizacj¹ i przebiegiem konkursu zajê³y siê nauczycielki
ze SP nr 1 w Olecku: Renata Maria Bogdan, Ma³gorzata Szafrankowska, Teresa Grzymkowska i Maria Ewko.
Renata Maria Bogdan
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Wiosenne Sprz¹tanie Warmii i Mazur
W dniu 21 kwietnia 2008 r. Wydzia³ rodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Olecku wraz z Nadlenictwem
Olecko zorganizowa³ sprz¹tanie terenów lenych w ramach
Wiosennego Sprz¹tania Warmii i Mazur 2008. Jest to ju¿
VIII edycja tej akcji, która w tym roku przebieg³a pod has³em
mieciom przeciwni. Wziêli w niej udzia³ uczniowie klasy I
THa oraz II TH z Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w
Olecku wraz z opiekunami.
Na pocz¹tku uczniowie mieli mo¿liwoæ sprawdzenia i utrwalenia wiadomoci z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi podczas rozwi¹zywania testu przygotowanego przez Wydzia³
rodowiska i Rolnictwa.
W ramach akcji m³odzie¿ uporz¹dkowa³a teren leny od
miejscowoci Gordejki do miejscowoci
Dunajek wzd³u¿ drogi wojewódzkiej Olecko-Gi¿ycko. £¹cznie zebrano 120 worków
mieci.
Po zakoñczeniu sprz¹tania zosta³o
zorganizowane ognisko, podczas którego podsumowano wyniki testu oraz wrêczono nagrody. Otrzymali je uczniowie
klasy I THa  Izabela Rekuæ, Ewelina
Anuszkiewicz, Piotr Gryczkowski.
Nagrody zosta³y ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Olecku, a ognisko  Nadlenictwo Olecko.
Dziêkujemy m³odzie¿y ZSLiZ i opiekunom za zaanga¿owanie w przeprowadzeniu akcji.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Zielona szko³a
Gimnazjum nr 2 w Olecku

Ju¿ po raz drugi w bie¿¹cym roku szkolnym 2007/2008
uczniowie Gimnazjum nr 2 w Olecku mieli okazjê uczestniczyæ
w zajêciach zielonej szko³y zorganizowanych przez Centrum
Edukacji Ekologicznej w E³ku. W dniach 16 -18 kwietnia 2008
roku 30 gimnazjalistów pod opiek¹ nauczycieli geografii p.
Gra¿yny Olszewskiej i p. Wojciecha Jegliñskiego przebywa³o w Orodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym ZHP ,,Perkoz ko³o Olsztynka. Nasz pobyt sfinansowany zosta³ przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie. W zielonej szkole bra³y udzia³ równie¿ grupy z
gimnazjów z E³ku i Go³dapi.
Odbyte zajêcia pozwoli³y nam bli¿ej poznaæ rodowisko
lasu, jak te¿ ró¿norodnoæ zadañ zwi¹zanych z prac¹ lenika.
Praktyczna ocena czystoci wody jeziora uwiadomi³a nam,
jak istotnym zagadnieniem jest dbanie o czystoæ wód.
W trakcie wycieczki rowerowej odkrywalimy rzebê polodowcow¹ terenu oraz proces zarastania jeziora. Bieg na orientacjê
pozwoli³ nam doskonaliæ umiejêtnoæ czytania mapy w odpowiednio krótkim czasie. By³y te¿ chwile na wspóln¹ taneczn¹
zabawê.
W ci¹gu 2 dni zajêæ zyskalimy dodatkow¹ wiedzê o bogactwie otaczaj¹cej nas przyrody i wiadomoæ odpowiedzialnoci za ni¹.
Sylwia Ciruszys,
klasa I f Gimnazjum nr 2 w Olecku
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Obchody Dnia Ziemi w LO
pod has³em:
Nie dostalimy Ziemi w spadku
od poprzednich pokoleñ. Po¿yczylimy j¹
tylko od przysz³ych 
22 kwietnia 2008 roku w LO im. Jana Kochanowskiego w
Olecku obchodzono wiêto Ziemi. Przedstawienie z tej okazji
przygotowali uczniowie klasy I e i II e pod kierunkiem nauczyciela biologii pani Aleksandry Oródka. W spektaklu,
który by³ monta¿em s³owno-muzycznym, znalaz³y siê istotne
treci dotycz¹ce naszej planety. M³odzie¿ zwróci³a uwagê na
zagadnienia niszczenia lasów, zanieczyszczania Ziemi odpadami, oszczêdzania wody, koniecznoci zachowania zasobów
przyrody dla kolejnych pokoleñ. Ca³e przedstawienie mia³o
formê ekologicznego Teleekspresu. Mamy nadziejê, ¿e s³owa i obraz, jaki zaprezentowa³a m³odzie¿ podczas spektaklu,
wywo³a³y wród widzów refleksjê na temat kondycji Ziemi.
Zostawcie nam czysty kawa³ek wiata /Marek Grechuta/
Opracowa³a: Aleksandra Oródka

Fot. Archiwum LO Olecko.

Po¿egnanie absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego
25.04.2008r. w LO Olecko odby³o siê po¿egnanie absolwentów. Rozdanie wiadectw, kwiatki, nagrody to oczywicie tylko oprawa ca³ej po¿egnalnej imprezy. Trzy lata spêdzone w szkole to dla wielu najpiêkniejszy okres w ¿yciu.
Niejednemu zabi³o mocniej serce, zakrêci³a siê ³ezka w oku.
¯egnamy siê z Wami, ¿ycz¹c powodzenia i sukcesów, a jednoczenie dziêkuj¹c za obecnoæ w naszej szkole, za tworzenie historii oraz tradycji naszego liceum.

Fot. Archiwum LO Olecko.

10

Tygodnik Olecki nr 17 (537)

Uderz w stó³...

Od pewnego czasu media przesta³y nas epatowaæ informacjami na temat strajków lekarzy i pielêgniarek. Ja to nazywam inaczej  pracy i niepracy, bo có¿ mo¿na mówiæ , ¿e
strajkuje lekarz, ¿e pielêgniarka w pewnych godzinach odejdzie od ³ó¿ka chorego pacjenta? Oni po prostu odmawiaj¹
wykonywania swoich obowi¹zków, do których pe³nienia wyrazili gotowoæ.
Nie bêdê siêga³a do argumentów typu przysiêga Hipokratesa ani etyki zawodowej, poniewa¿ s¹ to pojêcia tyle¿
dla niektórych obce, co i wywiechtane dla innych.
Zatem, co oznacza cisza w tym temacie? Czy lekarze
zadowolili siê otrzymanymi podwy¿kami? Czy wyjechali ci,
którzy mieli to zrobiæ? Czy zrozumieli doæ bolesn¹ prawdê,
¿e nie maj¹ szans na wyjazd ani na podwy¿kê? Dlaczego?
Spójrzmy na w³asne podwórko pamiêtaj¹c, ¿e przy wyjedzie iloæ chêtnych przechodzi w ich jakoæ. Zatem kto kwalifikowa³by siê? Oto i kryteria, moje, a mylê, ¿e nie tylko:
1) bieg³a znajomoæ jêzyków obcych  bez odpowiedzi,
2) wiek  aby zacz¹æ wszystko od pocz¹tku  bez odpowiedzi,
3) znajomoæ swego rzemios³a (nie bójmy siê tego s³owa, oczywicie w pozytywnym sensie)  odpowied jest bardzo trudna.
Czêæ lekarzy pozosta³a z wiedz¹ wyniesion¹ ze studiów,
pog³êbion¹ o wiedzê zdobyt¹ w praktyce, czytaj: na pacjentach. Czêæ, ci bardziej dociekliwi, którzy wybrali ten szlachetny kierunek studiów z powodów nie tylko presti¿owych i
komercyjnych, ale z tzw. powo³ania, rozwijaj¹ siê, dokszta³ca-

j¹, korzystaj¹ z praktyk w innych krajach (podró¿uj¹c nie tylko w celach turystycznych). Niestety, ta grupa jest w zdecydowanej mniejszoci.
I w tym miejscu nale¿y siê uk³on przedstawicielom medycznym. To osoby, których my, pacjenci, nie lubimy. Zabieraj¹ czas, nasz czas lekarzom w przychodniach, w szpitalach. Mylimy tylko przez pryzmat w³asnych interesów. A
powinnimy spojrzeæ na to szerzej, zaakceptowaæ tê grupê i
zobaczyæ, ¿e korzyci z kontaktów ich ze wiatem lekarskim
s¹ naprawdê wymierne, zobowi¹zuj¹ do poszerzania wiedzy o
nowych metodach w leczeniu itd. Przedstawiciele medyczni
wystêpuj¹ tu jako czynnik pokonuj¹cy niejako opór materii
i choæby dlatego spójrzmy na nich my, pacjenci, nieco ³askawszym okiem.
Jeszcze jeden problem  stosunek lekarzy do tzw. personelu i do pacjenta. W praktyce okazuje siê, ¿e w³anie ten
problem przysparza polskim lekarzom najwiêcej k³opotów.
wiadomie pomijam wczeniej wspomniane problemy zak³adaj¹c, ¿e skoro dany lekarz ma k³opoty z infrastruktur¹, to
znaczy, ¿e pokona³ inne. Jak to wygl¹da w praktyce? Wszyscy wiemy. Lekarz postêpuje dok³adnie tak, jak kot w pewnej
przypowieci. Kot myli sobie: mój pan jest dla mnie taki dobry,
taki mi³y, dba o mnie, kocha mnie  to ja chyba jestem bogiem! No w³anie. Wielu lekarzy musia³o wróciæ do Polski,
poniewa¿ nie potrafili zaakceptowaæ zachodniego partnerskiego
sposobu traktowania pielêgniarek. Starali siê przenieæ wyniesione z Polski dowiadczenia. Bardzo szybko okaza³o siê,
¿e jest to zupe³nie niemo¿liwe. Z pielêgniark¹ nale¿y wspó³pracowaæ, nie ograniczaæ siê tylko do wydawania poleceñ,
WSOPÓ£PRACOWAÆ! Z pacjentem tak¿e. Dla wielu polskich
lekarzy by³a to bariera nie do pokonania i ci wrócili. Inni, po
zbilansowaniu strat i zysków ze spe³nienia oczekiwañ zagranicznego pracodawcy  zostaj¹.
Wracaj¹c do postawionego na wstêpie pytania co oznacza cisza na temat niepracy w rodowisku lekarskim?  miejmy nadziejê, ¿e wiêkszoæ lekarzy dokona³a rachunku sumienia, a jeli ma to jeszcze przed sob¹, to zrobi to, tyle, ¿e z
takim samym skutkiem jak ci, którzy tego dokonali.
Gra¿ka

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul Go³dapska 33

oferuje brykiet opa³owy

w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53

(A15101)

Listy do redakcji

11

Tygodnik Olecki nr 17 (537)

Miejsko-Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Olecku zaprasza

do udzia³u w konkursie na prezentacjê pt. Fajn¹ ksi¹¿kê
wczoraj czyta³em 
Konkurs obejmuje prezentacjê w postaci krótkiej formy
teatralnej W konkursie mog¹ uczestniczyæ uczniowie szkó³
podstawowych klasy IV-VI. Karty zg³oszenia nale¿y przes³aæ
na adres: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku,
Plac Wolnoci 22, 19-400 Olecko
Termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa 26 maja 2008 r.
Fina³ konkursu: 29 maja 2008 r., godz. 12.00, sala AGT
Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate
(ul. Partyzantów)
**
oraz do konkursu na plakat reklamuj¹cy ulubion¹ ksi¹¿kê.
Uczestnikami konkursu mog¹ byæ uczniowie klas 0-III szkó³
podstawowych w kategoriach: 6-7 lat oraz 8-9 lat.
Uczestnicy wykonuj¹ prace w dowolnych technikach.
Termin nadsy³ania prac: 19.05.2008 r. na adres: MiejskoPowiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku Oddzia³ dla Dzieci,
Plac Wolnoci 22 19-400 Olecko.
Laureaci konkursu zostan¹ poinformowani o miejscu i czasie
wrêczenia nagród.
W obu konkursach
ATRAKCYJNE NAGRODY KSI¥¯KOWE!
Konkury bêd¹ przeprowadzone dziêki dofinansowaniu
z Funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komenda hufca ZHP im. K. L.
Szyrmy w Olecku organizuje obóz
harcerski dla dzieci i m³odzie¿y
z naszego miasta, gminy i powiatu.
Obóz odbêdzie siê w terminie 31 lipiec - 12 sierpieñ 2008r.
w Gdyni. Zakwaterowanie jest w budynku szkolnym po³o¿onym niedaleko pla¿y miejskiej i stacji Szybkiej Kolei Miejskiej. Podczas pobytu przewidziane jest: wycieczka statkiem
na Westerplatte, zwiedzanie Akwarium (muzeum tzw. Oceanarium), statków: B³yskawicy i Daru Pomorza w Gdyni,
Stare Miasto w Gdañsku z Neptunem i Dworem Artusa, Katedra Oliwska, Molo w Sopocie, ZOO, inne atrakcje.
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w Olecku,
ul. Kociuszki 20 - osobicie lub telefonicznie, nr tel. 0 698
345 521 w godz. 9°° - 14°° do 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata za obóz wynosi 700,00z³ od osoby (istnieje
mo¿liwoæ dofinansowania dla osób z rodzin niezamo¿nych)
i powinna byæ wniesiona najpóniej do 10 czerwca 2008r.
Wp³aty mo¿na wnosiæ bezporednio do Komendy Hufca
lub na konto Hufca 32 9339 0006 000000078911 0001.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 150,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi obozu oraz
wp³at¹ zaliczki za obóz dla w³aciciela bazy). W razie rezygnacji z obozu przedp³ata przepada.
Z harcerskim pozdrowieniem  CZUWAJ!

(V17303)

Komenda Hufca ZHP im. K. L. Szyrmy w Olecku organizuje 2 turnusy REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
pó³kolonii dla dzieci i m³odzie¿y z naOlecko-Gusiew  odjazd o 13.30
szego miasta i gminy, które odbêd¹
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
siê w Domu Harcerza w Olecku,
ul. Kociuszki 20 (w budynku Szko³y Podstawowej nr l ).
Tel. 0-504-065-770
(087) 520 40 29
Pó³kolonie odbêd¹ siê w terminach: 30.06. - 11.07. 2008r.
oraz 14.07. - 25.07. 2008r. Podczas trwania
(V25402)
pó³kolonii bêd¹ prowadzone ró¿ne ciekawe zajêcia i konkursy metod¹ harcersk¹
pokazuj¹ce ciekawe sposoby spêdzania
wolnego czasu.
Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê od godz.
OG£ASZAMY NABÓR DO SZKÓ£ DZIENNYCH
900 do 1600 nie tylko na terenie miasta, ale
i w jego okolicach. Jest przewidziany nocleg
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009:
na koniec ka¿dego turnusu pod namioTECHNIKUM (4-letni cykl kszta³cenia w nastêpuj¹cych zawodach):
tem. W ci¹gu dnia przewidziane s¹ dwa
- technik informatyk
posi³ki - drugie niadanie (w Domu Har- technik ekonomista
cerza) i obiad w barze (nie posiadamy
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
w³asnego zaplecza kuchennego).
3-letni cykl kszta³cenia na podbudowie gimnazjum
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie
BEZ OP£AT CZESNEGO !!!
Komendy Hufca w Olecku, ul. KociuszNasze atuty to:
ki 20 - osobicie lub telefonicznie nr tele- - maksymalnie 24 uczniów w klasie
fonu 0 698 345 521 w godz. 900 - 1400 do - wieloletnie dowiadczenie w kszta³ceniu m³odzie¿y i doros³ych
31 maja 2008r. Pe³na op³ata za pó³kolonie - wyselekcjonowana kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami
wynosi 150,00z³ od osoby (istnieje mo¿li- w³asna, dobrze wyposa¿ona i spe³niaj¹ca wymogi bhp baza dydaktyczna
woæ dofinansowania dla osób z rodzin
niezamo¿nych) i powinna byæ wniesiona - przyjazna atmosfera, sprzyjaj¹ca rozwojowi intelektualnemu
- wsparcie doradcy zawodowego
najpóniej do 10 czerwca 2008r.
Wp³aty mo¿na wnosiæ bezporednio - zapewniamy wachlarz szkoleñ zawodowych w ramach projektów z funduszy unijnych
do Komendy Hufca lub na konto Hufca - zajêcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowañ uczniów
Informacje i zapisy:
32 9339 0006 000000078911 0001.
W
sekretariacie
szkó³ ZDZ w Bia³ymstoku z/s w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê
tel.
087
5202635,
087-5200090; 0605545324
w wysokoci 50,00z³ (jest ona zwi¹zana
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl ; www.zdz.bialystok.pl
z kosztami organizacyjnymi pó³kolonii. W
razie rezygnacji przedp³ata przepada.
Z harcerskim pozdrowieniem 
CZUWAJ!
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OD STEPÓW MONGOLII
(7) Andrzej Malinowski
PO CHIÑSKIE METROPOLIE Dziennik z dwumiesiêcznej

wyprawy
do Mongolii i Chin 2007 (1)

7. Pekin  Chiny, 05.07.2007 r.
Plus 38 stopni. Znów wstalimy o godzinie 1000. Spakowalimy siê, odebralimy kaucjê 60 juanów za klucz i przenielimy siê do hotelu Watch na s¹siedniej ulicy. Dwie panie z obs³ugi mówi¹
trochê po angielsku. Doba w pokoju dwuosobowym kosztuje 98 juanów (na dwóch).

Chiñscy rowerzyci

dzo licznie zaludnionego. Nawet je¿eli jeden
rower przypada³by na piêciu mieszkañców, to rowerów w tym przypadku w
Chinach by³oby ponad dziesiêæ razy wiêcej
ni¿ w Polsce przy jednym rowerze przypadaj¹cym na jedn¹ osobê. Ich rowery
s¹ w ró¿nym stanie. Od piêknych i no-

Rowery
Ciep³a woda by³a dopiero wieczorem. Nie
ma termosu, a w poprzednim hostelu by³.
Dzisiaj postanowilimy zwiedziæ s³ynn¹
ulicê handlow¹ Wangfujing na wschód
od Zakazanego Miasta. Uchodzi ona za
bogat¹ i s³awn¹. Od stu lat by³o tu skupisko dobrych sklepów. Dzisiaj te¿ tak
jest. Zachodzilimy do domów towarowych i butików. W niektórych ceny s¹
bardzo wysokie, bo towary s¹ ekskluzywne
i nie maj¹ nic wspólnego z chiñsk¹ tandet¹, spotykan¹ w Polsce. W Mac Donaldzie zjedlimy frytki (porcja 8 juanów).
Na koñcu ulicy znajduje siê ksiêgarnia z
ksi¹¿kami w ró¿nych jêzykach.
Zaszlimy do kocio³a katolickiego. Jest
ich 8 w Pekinie. Akurat by³a msza. W
jêzyku chiñskim jest taka ³agodna i piewna.
Modlitewniki s¹ tylko w ich krzaczkach.
Na ka¿dym kroku natkn¹æ siê mo¿na
na rowerzystów i na rowery, które w Chinach
postrzegane s¹ czêsto za najwygodniejszy i najbardziej dostêpny rodek transportu. Prawd¹ jest, i¿ rowerów w Chinach
jest bardzo du¿o. Trzeba jednak braæ pod
uwagê fakt, i¿ Chiny nale¿¹ do kraju bar-

woczesnych, po rozklekotane. Na parkingach czasem le¿¹ same ramy, bo jest to
towar, który upodobali sobie z³odzieje.
Sznur rowerzystów i ich obserwacja
w Pekinie jest ciekawym widokiem. Na

kursach jazdy ucz¹ ich, ¿eby jad¹c nie
ogl¹dali siê do ty³u. Co prawda ucz¹
te¿, by patrzeæ w boczne lusterka, ale ta
prosta rada do wiêkszoci chiñskich rowerzystów nie dociera. Lusterka zastêpuje inny, kto wie, czy nie skuteczniejszy system. By zjechaæ na s¹siedni pas,
rowerzysta zaczyna po prostu powoli
skrêcaæ w odpowiednim kierunku. Jeli
wje¿d¿a drugiemu pod ko³a, to powinien
us³yszeæ zza siebie pojedyncze g³one
zatr¹bienie. Wtedy spokojnie przerywa
manewr. Jeli tego nie us³yszy, to wie,
¿e droga jest wolna i mo¿na ostatecznie
zmieniæ pas. Taki system mo¿liwy jest
dlatego, ¿e Chiñczycy w wiêkszoci je¿d¿¹
powoli.
Rowerzyci objawiaj¹ siê na drodze
na kilka sposobów. Najczêstsza forma
to rowerzysta w masie. To co w rodzaju kolarskiego peletonu. Równie nieustêpliwe, tylko mniej barwne i bardziej
nieobliczalne. Rowerowa masa na prawym pasie jezdni porusza siê w tempie
miarowym i prawie nigdy siê nie zatrzymuje.
Pojedynczy rowerzyci wystêpuj¹ w
trzech rzucaj¹cych siê w oczy gatunkach. Pierwszy to rowerzysta poprzeczny  to kategoria najbardziej ryzykuj¹ca ¿ycie. Rowerzysta poprzeczny porusza siê w poprzek ulicy, nie zwa¿aj¹c na
to, czy ma akurat zielone, czy czerwone
wiat³o, ani nawet na to, czy jest na skrzy¿owaniu, czy na podwójnej ci¹g³ej linii.
Jest to szczególnie niebezpieczne na dro-

Ulica Wangfujing

13

Tygodnik Olecki nr 17 (537)

gach szybkiego ruchu, gdy cyklista, czêsto
przezornie prowadz¹c rower obok siebie
tak, by przednie ko³o bra³o na siebie ca³¹
si³ê ewentualnego uderzenia, wchodzi spokojnie wprost pod rozpêdzone auta. Drugi
rodzaj to rowerzysta zzazakrêtny czo³owy  wyje¿d¿a wprost zza zakrêtu, jad¹c
oczywicie pod pr¹d.
Inn¹ niebezpieczn¹ kategori¹ jest samotny cyklista nocny. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Chinach przepisami rowery
nie mog¹ byæ owietlone. Nie wiadomo,
dlaczego. W ka¿dym razie jad¹c samochodem po zmroku, nale¿y bardzo uwa¿nie obserwowaæ pobocze. Przesuwaj¹ce
siê nim zgodnie z kierunkiem jazdy lub
pod pr¹d cienie to w³anie chiñscy cyUlica Wangfujing
sposób tradycyjny dopeda³owaæ do celu. Peda³uj¹c w czasie
jazdy mo¿na nawet pojechaæ o 20 km dalej. Elektryczny rower
osi¹ga niez³¹ prêdkoæ, bo 30 km/h, ale nawet przy tej prêdkoci
w Chinach nikt nie u¿ywa kasku. Mimo, ¿e to wci¹¿ rower, to
mog¹ sobie na niego pozwoliæ tylko redniozamo¿ni Chiñczycy,
bo kosztuje 200-300 dolarów, co czêsto stanowi równowartoæ
rocznej pensji. Za to na³adowanie baterii (które trwa 4 godziny)
kosztuje nie wiêcej ni¿ kilka centów. Obliczono, ¿e po Pekinie
jedzi ju¿ 700 tys. takich pojazdów, a po Szanghaju jeszcze wiêcej, bo milion.
Wieczorem zajada³em siê plackami z miêsem, kupionymi na
ulicy przy moim hotelu. Tam te¿ s¹ rowerzyci.
C.d.n.

NABÓR 2008/2009

do Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
STO w Olecku

Katedra katolicka
klici. W jakim momencie który z nich mo¿e zjechaæ na przeciwleg³¹ stronê ulicy. I zrobi to, nie ogl¹daj¹c siê na nic.
Przechodz¹c przez ulice zawsze rozgl¹da³em siê doko³a, by
siê nie nadziaæ na pekiñskich rowerzystów, szczególnie na tych
poprzecznych.
Oprócz zwyczajnych rowerów po ulicach je¿d¿¹ elektryczne
rowery. Baterie w takim rowerze wystarczaj¹ na przejechanie 45
km, a jeli nawet kompletnie siê wy³aduj¹ to wci¹¿ mo¿na w

do klas I oraz II

Podstaw¹ zakwalifikowania kandydata jest ukoñczenie
gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego. Przyjêcie kandydatów do Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO
w Olecku nastêpuje na podstawie postêpowania kwalifikacyjnego, którego sk³adnikiem jest konkurs wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia
gimnazjum.
Przyjêcia kandydatów odbywaj¹ siê wed³ug liczby punktów a¿ do wyczerpania limitu miejsc (16 osób w klasie).
Zapraszamy do Sekretariatu Szko³y po odbiór druków podañ.
Zespó³ Szkó³ STO w Olecku, ul. M³ynowa 8. Tel. 0 87 520 24
18, w godz. 8.00 - 15.00

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
www.olecko.prawojazdy.com.pl

12
maja

16
tel. 520-23-36

(V22503)
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Aleja pó³nocna prowadzi pomiêdzy
ró¿nymi gatunkami wierków. Znajdziemy tu wierki srebrne, zielone i niebieskie. Maj¹ tak ró¿ne kszta³ty, ¿e czasami
zupe³nie nie przypominaj¹ drzew. Z prawej strony alei rosn¹ wierki drzewiaste. Mimo, ¿e s¹ to ró¿ne gatunki i odmiany, bez trudu ich kszta³t mo¿emy uto¿samiæ z tymi powszechnie znanymi. Po lewej stronie alei  trochê trudniejsze zadanie. Mijamy bowiem wierki bia³e Cupresina, bardzo w¹skie i zwarte. Ich ga³êzie
niemal przylegaj¹ do pnia. O podobnie
zwartym pokroju, lecz zdecydowanie ni¿szym wzrocie spotykamy sto¿kowe
wierki kanadyjskie. Oprócz wierka glauca
Conica ronie tu wierk Laurin, Daisys White, Sanders Blue, Alberta
Blue. W³anie teraz uwidaczniaj¹ siê ró¿ni¹ce je barwy, pusz¹c siê przyrostami
w kolorach od soczystej zieleni, przez
piêkny b³êkit, po z³oto-¿ó³ty. Te wierki
osi¹gaj¹ od 2 do 3 m wysokoci, przyrastaj¹c oko³o 10 cm rocznie. Jeden z tych
wierków wykszta³ci³ ga³¹, która jest
wielokrotnie wiêksza od niego. Normalnie nale¿y tak¹ awersjê usun¹æ, jednak
w³aciciele zostawili j¹ w celach edukacyjnych.
Zwiedzaj¹cy mog¹ naocznie przekonaæ siê, z jakiego drzewa wyselekcjonowano chêtnie sadzon¹ w ogrodach glaucê
Conicê. Inne wierki sto¿kowe to Willis
Zwerg, Ohlendorfii,, Barcji. Nie
sposób nie odczuæ sympatii do rosn¹cych w kszta³cie kuli wierków Echiniformis, Nidiformis, Gregoryana, Little Gem,
Pumila, Glauca Globosa i wielu innych.
To niew¹tpliwie oferta dla ma³ych ogro-

Dalszy ci¹g wycieczki po Ogrodzie
Krajobrazowym Olecka Panorama

GRÜNLAND

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V18504)

dów, na balkony i tarasy. Uzupe³niaj¹
one przestrzenie pomiêdzy du¿ymi drzewami.
Jednak¿e s¹ te¿ wierki, które ciel¹c siê po ziemi tworz¹ zielone dywany
 Procumbens i Formanek. Czêæ tych
rozes³anych wierków zaszczepiono na
pnie wierków drzewiastych. Uzyskano
w te sposób drzewko o pokroju p³acz¹cym, np. wierk Frohburg czy Inwersa. Przyk³adem p³acz¹cego wierka jest
te¿ Cosmo, wyhodowany przez w³acicieli, którzy swój wolny czas powiêcaj¹ na selekcjê i hodowlê nowych odmian.
Nieopodal srebrny wierk o bia³ych
przyrostach, pojawiasiê w maju i
GRÜNLAND Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku j¹cych
czerwcu.
Przypomina
Szkó³karzy Polskich
wierk
Bia³obok,
Centrum Rolin Ozdobnych
lecz ma wiele cech.
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
Które ró¿ni¹ go od

PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
KSI¥¯KA TYGODNIA
Dudzikowa Maria : Pomyl siebie minieseje
dla wychowawcy klasy. Gdañsk : Gdañskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

Minieseje Marii Dudzikowej to doskona³a lektura skierowana przede wszystkim do pedagogów, ale nie tylko. Autorka odwo³uje siê do swoich dowiadczeñ pedagogicznych i snuje refleksje, m.in. co ³¹czy a co ró¿ni nauczycieli i uczniów.
Podejmuj¹c rozwa¿ania na temat dzisiejszej szko³y, autorytetów, akceptacji drugiej osoby i potêgi optymizmu, zachêca do autorefleksji. W ksi¹¿-

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich
(V18505)

A to ciekawe...

(8)

tej odmiany. To równie¿ efekt prac hodowlanych w³acicieli ogrodu.
Ciemne wybarwienie i g³adko u³o¿ona na pêdach ig³a charakteryzuje wierki kaukaskie. Dodatkow¹ ozdob¹ s¹ na
nich bukiety ma³ych, bordowych szyszek.
Srebrne wierki Hoopsi i Koster ³¹cz¹ siê z modrzewiami japoñskimi i
amerykañskimi.
Tê wierkow¹ kolekcjê urozmaicaj¹
drzewa i krzewy liciaste. Szczególnie
ciekawa jest chiñska wierzba Magnifica, przypominaj¹ca wygl¹dem magnoliê. Tylko jej kwiaty  d³ugie, czerwone
bazie, podpowiadaj¹ nam, ¿ to wierzba.
Rosn¹ tu tak¿e jarz¹b o z³otych liciach, robinie: kuliste Umbraculifera,
pogêta Tortuosa, z³otolistna Frisia,
p³acz¹ce purpurowe buki, bubleje dawida, tamaryszki, pigwowce o ró¿nych
kolorach kwiatów. Pod drzewami za ca³e
gromadki tulipanów, ¿onkili... C.d.n.

ce poruszone jest równie¿ zagadnienie
konsumpcjonizmu wspó³czesnego spo³eczeñstwa.
Pe³ne humoru i pisane barwnym jêzykiem minieseje zachêcaj¹ do czytania
i nie nudz¹ mentorskim tonem o jaki w
pedagogicznej lekturze nietrudno.
Intryguj¹ca formu³a tytu³u Pomyl siebie... jest poetyck¹ metafor¹ w kontekcie pytañ o siebie, o innych ludzi
i o wiat.
Agnieszka Makarewicz
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Kalendarz imion
nazego, Borysa, Czêstowoja, Eugeniusza, Longina, Walentego, Waltera, Witomierza, Witymira, Zygmunta
3 maja (wiêto Konstytucji 3 Maja, wiêto
NMP Króleowej Polski)
Aleksandry, Aniki, Antoniny, Broniwoi,
Marii, Marioli, Niny, wiatos³awy, wiêtos³awy, ¯akliny
Aleksandra, Broniwoja, Jarope³ka, Stanis³awa, wiatos³awa, teodozjusza, Teodozego
4 maja (Dzieñ Stra¿aka)
Amelii, Antoniny, Flory, Ireny, Malwiny, Moniki, Poli
Floriana, Gocis³awa, Gostarda, Grzegorza, Januarego, £azarza, Micha³a, Polikarpa, Roberta, W³adys³awa
5 maja
Ireny, Irydy, Ity, Tamary, Wincenty
Chociemira, Hilarego, Lubos³awa, Piusa, Teodora, Waldemara, Wincentego, Zdzibora

TO BÊDZIE PIÊKNA KATASTROFA...

Dwa miliony lat wietlnych od Drogi Mlecznej znajduje siê
jej s¹siadka - galaktyka Andromedy. Galaktyka Drogi Mlecznej,
w której sk³ad wchodzi nasze S³oñce, liczy ok. 100 miliardów
gwiazd. Galaktyka Andromedy zawiera ich dwa razy wiêcej. Pod
wp³ywem si³ grawitacji obydwa spiralne kosmiczne kolosy pêdz¹ ku sobie z prêdkoci¹ 120 km/s, przy czym prêdkoæ ta stale
wzrasta.
Nieuchronna kolizja, która wg naszego czasu trwaæ bêdzie
miliardy lat, nie bêdzie przypominaæ zderzenia, ale raczej mieszanie siê struktur obu galaktyk. Pewnego dnia nasi odlegli potomkowie zobacz¹ na nocnym niebie nie jedn¹, ale dwie Drogi Mleczne.
Ulokowane na obrze¿ach obu galaktyk gigantyczne ob³oki
zimnego gazu zaczn¹ siê ze sob¹ ³¹czyæ. Wzrastaj¹ca gêstoæ
gazu doprowadzi do narodzin milionów nowych gwiazd. Wiêkszoæ z nich, bardzo masywnych, wkrótce eksploduje. Wielkie,
ciemne ob³oki gazu zostan¹ rozwietlone wybuchaj¹cymi supernowymi. wiat³o ich
bêdzie tak silne, ¿e
nocne niebo zostanie
us³ane tysi¹cami ksiêKrokiety ziemniaczane z serem
¿yców w pe³ni.
1 kg ziemniaków, jajko + jedno ¿ó³-

Nasz przepis

tko, 10 dkg tartego ¿ó³tego sera, posiekana natka pietruszki, cebula, m¹ka,
sól, pieprz, t³uszcz do sma¿enia
Ziemniaki obieramy, gotujemy i
ubijamy. Mieszamy je dok³adnie z jajkiem, ¿ó³tkiem, serem, natk¹ pietruszki i posiekan¹ cebul¹. Doprawiamy do
smaku sol¹ i pieprzem.
Z tak przygotowanej masy formujemy ma³e sp³aszczone kotleciki. Po
obtoczeniu ich m¹k¹ wk³adamy na
godzinê do lodówki.
Tu¿ przed podaniem kotleciki sma¿ymy na rozgrzanym t³uszczu z obu
stron na rumiano. Podajemy je z sosem pomidorowym, czosnkowym lub
cebulowym.

F kupiê

 Gdy w koñcu kwietnia deszcz rosi, b³ogos³awieñstwo polom przynosi.
 Z kwietniem ciep³ym, idzie maj ch³odny.
 Na pierwszy maj szron obiecuje dobry
plon.
 Jeli pierwszy maj p³acze bêd¹ chude
klacze.
 Bo¿e daj, Bo¿e daj, aby wiecznie trwa³
ten maj.
 Obfitoæ zbó¿ przynosz¹, ptactwa sk¹poæ  grzmoty, lecz gospodarz z robactwem ma doæ roboty. (Powy¿szy
prognostyk staropolski znajduje w pe³ni
potwierdzenie w bogatej tradycji ludowej, która grzmoty, ch³ody majowe uznawa³a za dobr¹ prognozê dla
urodzajów w polu i sadzie).
 Na w. Floriana (4 maja) deszczyk rzêsisty, bêdzie plon obfity, dobry i czysty.

LEON WYCZÓ£KOWSKI

By³ to twórca wszechstronny, jakich niewielu wród
naszych artystów. Malowa³, rysowaæ, rzebi³. Stworzy³
cykle ciekawych akwafort i grafik. Przez ca³e swoje d³ugie
¿ycie szuka³ nowych dróg artystycznego wyrazu. Uczeñ
Matejki, zwróci³ na siebie uwagê obrazem Ucieczko Maryny Mniszchówny. Nie chcia³ jednak zostaæ epigonem
ilustratora polskich dziejów, jak nabywano Matejkê. Wyjecha³ do Pary¿a, gdzie zetkn¹³ siê z impresjonizmem. Olniony
kolorem i wiat³em obrazów impresjonistów, zacz¹³ malowaæ pejza¿e i sceny rodzajowe. W póniejszym wieku zas³yn¹³ jako znakomity portrecista. Podziwiano równie¿ jego
p³ótna przedstawiaj¹ce kwiaty. Najs³ynniejsze z nich to
obraz Kaczeñce. Poci¹ga³y go tak¿e widoki zabytkowych budowli. Leon Wyczólkowski uwiecznia³ urok zau³ków dawnego Krokowa oraz zabytkowych kocio³ów i
zamków. Zami³owany turysta, spêdza³ letnie miesi¹ce W
Tatrach maluj¹c krajobrazy gór i jezior. Pod koniec ¿ycia
stworzy³ piêkny cykl grafik Drzewa polskie. Sportretowa³ wtedy s³ynne istniej¹ce do dzi dêby rogaliñskie.



29 kwietnia (wiatowy Dzieñ Miast Bliniaczych)
Angeliny, Katarzyny, Margerity, Rity,
Roberty, Ryty
Augustyna, Bogus³awa, Hugona, Jakuba, Mylimira, Piotra, Roberta, Sewera
30 kwietnia
Balbiny, Balladyny, Chwalis³awy, Donaty,
Hildegardy, Kai, Katarzyny , Lilii, Lilisny, Marianny, Marii, Tamary
Bart³omieja, Bartosza, Donata, Filomena,
Igora, Jakuba, Ludwika, Mariana, Piusa
1 maja (wiêto Pracy)
Anieli, Filipy, Filippy, Mai, Ramony
Filipa, Freda, Jakuba, Jeremiasza, Jeremiego, Józefa, Lubomierza, Lubomira, Romana
2 maja (Dzieñ Flagi RP)
Atanazji, Celestyny, Elizy, Irminy, Longiny, Toli
Anastazego, Anatola, Antoniego, Ata-

Przys³owia
i powiedzenia

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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* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V17306
* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V12929
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A14503
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V11910

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 2200

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V17106
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko,
tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A14403
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2,
tel. 0-604-184-868
V17126
* wesela, przyjêcia, imprezy okolicznociowe, tel. 0-87-52040-50
V12909

US£UGI

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V22603

Agencja Kredytowa KORZYCIK
(V19005)

ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V14409)

tel. (087) 520-01-89
* angielski, korepetycje, tel. 0-513-384-822
V21904
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L3402
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16306

* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

(V14509)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L2607
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15208
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L1908
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
A2720
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1716

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V25001

K16805
V24901

* elektryczne, tel. 0-508-982-142

L3601

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-4676
V21104
* Hit-Tech, komputery, naprawa, sprzeda¿, tel. 0-87-520-05-15 V21204
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V15308
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V25201
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L3801
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V13029
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

K17802

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V25201
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V21404
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3701
Kwalifikowany certyfikat elektroniczny (wymagany przez ZUS
od 21 lipca 2008)  oprogramowanie, sprzêt, integracja
z P³atnikiem. MTL Creation, 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41. (V24302)
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V11610
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V24802

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11

V16706

OKNA  nowy salon, aleje Lipowe 1B
(Centrum Handlowe IMPPULS, I piêtro)

(V23702)

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

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

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

tel. (087) 737-80-40; 0-728-387-720
NAJNI¯SZE CENY W REGIONIE
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18815
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V16906
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V15907)

(V15108)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

Przemys³aw Atkielski

V12919

(V16807)

* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50

D@RKOMP

(V16207)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

(V18905)

Tygodnik Olecki nr 17 (537)

* przesy³ki kurierskie, przewozy, tel. 0-601-159-718
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

V14209

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V18605)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

US£UGI
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SERWIS OGUMIENIA

(V24202)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

Sklep DOM

Sklep ogrodniczy TWÓJ OGRÓD

ul. Kociuszki 39
Ponadto wykonujemy us³ugi: glebogryzark¹, kosiark¹, wykaszark¹ i pi³¹ motorow¹. Tel. 0-698-150-133

(V17007)

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4015)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V14309

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V11810
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V2116
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5208
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K916
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1016
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1516
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3004
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
V21704

(V19105)

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

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

ul. Sienkiewicza 7, tel. 0-516-610-646

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

(V15008)

Us³ugi lusarsko-spawalnicze
bramy, p³oty, drzwi, przês³a,

K16905

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

(K15508)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* Klub P³etwonurków LOK Amfiprion w Olecku organizuje
kursy p³etwonurkowania ma wszystkie poziomy wyszkolenia wed³ug standardów LOK/CMAS, zapraszamy, www.amfiprion.olecko,eu, tel. o-664-722-091
K18502
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

L12908
V18835

PRACA
* cegielnia Gordejki zatrudni pracowników fizycznych, tel.
0-87-520-73-79
L3901
* do pi³owania i pociêcia drzewa na opa³ zatrudniê. Tel. 0-604935-224
L3602
* emeryta lub rencistê zatrudniê do prostych prac w ogrodzie i przy domu, tel. 0-604-935-224
L3502
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L13008
* kierowcê przedstawiciela zatrudniê, tel. 0-87-520-22-13 L4002
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od 24 czerwca do koñca Lipca, godziny do ustalenia, tel.
0-693-841-421
L3302
* potrzebujemy m³odej energicznej osoby do prowadzenia gabinetu odnowy biologicznej, Goliat, tel. 0-87-619-68-13 A14802
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
K18402
* zatrudniê dziewczynê w klubie bilardowym, tel. 0-513-433038
V20205
* zatrudniê na umowê-zlecenie na okres próbny pana do firmy sprz¹taj¹cej, tel. 0-510-485-262; 0-695-262-447
V2611
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
V9611
SPRZEDAM
* alufelgi 13 cali, opony letnie do VW Golfa, tel. 0-887-294372
K18502
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A13706
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A15001
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A14204
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A14005
* dzia³kê budowlan¹ 2800 m.kw. z projektem budowlanym,
Kukowo, 5 km od Olecka, tel. 0-604-145-273
A14703
* dzia³kê budowlan¹ nad jeziorem, Du³y, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V23902
* dzia³kê budowlan¹ ok. 800 m.kw., tel. 0-510-060-212 K18601
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel. 87520-26-12
V23902
* dzia³kê na Ruczaju ogrodzon¹ z murowana altan¹, tel.
0-502-264-901
K17403
* dzia³ki budowlane nad jeziorem, Jaki, od 35 z³ za m. kw.
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V23952
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K4709
* dzia³ki, Rosochackie ko³o Olecka, tel. 0-661-477-856 K18002
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A13305
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A13905
* krzy¿e drewniane, tel. O-660-466-270
K17902
* mieszkania trzypokojowe 63m2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  lipiec 2008.
Tel. 0-604-456-732
(V11710)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A14304
* ryby, tel. 0-504-060-955
A11020

* mieszkanie 17 m. kw., Lesk, 52 000 z³otych, (do negocjacji), WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V23942
* mieszkanie 60 m. kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V23912
* mieszkanie 64 m. kw, tel. 0-691-407-184
K18302
* mieszkanie 72 m. kw., III piêtro, tel. 0-513-079-405 K16505
* mieszkanie bezczynszowe, Olecko, 82,6 m.kw., 239 000 z³otych, tel. 0-501-514-614
K18701
* mieszkanie ok. 58m 2, centrum, tel. (087) 520-00-11; 0-513369-858
K18801
* mieszkanie ok. 72m2, centrum, tel. 0-515-151-655
K18901
* okna pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
V23712

CI¥G DALSZY NA STR. 18
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Taekwondo
Dobry wystêp na Eliminacjach do
Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y
Zawodnicy z uczniowskiego klubu Taekwondo wziêli udzia³ w I Eliminacji do WOM. W zawodach udzia³
wziê³o blisko 200 zawodników i zawodniczek z 10 klubów z Warszawy, Ciechanowa, Bydgoszczy, Pu³aw i Olecka.

Aneta Makowska
Dla czêci naszych zawodników by³
to pierwszy start na zawodach. Pozostali sprawdzali swoje przygotowanie
przed najwa¿niejszymi zawodami w tym
sezonie, czyli Mistrzostwami Polski.
Najlepiej z naszych reprezentantów
wypadli:
* Aneta Makowska  1. miejsce kat.
wagowa 54 kg /juniorka/
* Zuzanna £abanowska  1. miejsce
kat wagowa 59 kg / m³odziczka/
* Justyna Miszczak  2. miejsce kat
wagowa 29 kg /m³odziczka/
* Maurycy Miszczak  3. miejsce Nopi
chagi, 8. miejsce poomse, 9. miejsce Dollyo, 8. miejsce w klasyfika-

Justyna Miszczak

Kuba Janiszewski

Maurycy Miszczak

Pawe³ Makowski

Karolina Barszczewska
cji ogólnej
* Pawe³ Makowski  4. miejsce kat.
Zuzanna £abanowska
wagowa 39 kg
* Karolina Barszczewska  2. miejsce nopi chagi, 8. miejsce dollyo, 5. miejsce w klasyfikacji ogólnej dzieci
* Micha³ Su³ek  8. miejsce dollyo, 5. miejsce nopi, 14.
miejsce w klasyfikacji ogólnej dzieci
SPRZEDAM
* Kuba Janiszewski  6. miejsce dollyo, 5. miejsce nopi,
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18825
9. miejsce w klasyfikacji ogólnej dzieci.
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac WolCi oraz inni zawodnicy w czerwcu bêd¹ walczyæ w
noci 11, tel. 0-87-520-22-57
A14603
kolejnej eliminacji do WOM. Fina³ we wrzeniu. Gratulu* Renault 19; 1,4B+gaz, stan dobry, 1993, tel. 0-510-485-262V26001
jemy i ¿yczymy powodzenia.
* ryby, tel. 0-504-060-955
A2609
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A14105
Sk³adamy
* Skoda Fabia, 1,9TDI, 101 KM, 2000, tel. 0-510-189-301 V23902
serdeczne po* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 V21714
dziêkowania
WYNAJEM
Panu Wojciechowi Makow* 4,5 hektara ziemi do wydzier¿awienia w Judzikach, tel.
0-693-841-421
L3202
skiemu za za* biura do wynajêcia, Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 K16605
wiezienie czêci
* lokal do wynajêcia przy alei Zwyciêstwa, tel. 0-604-557-693 A14901
zawodników na
* lokale us³ugowe, I piêtro, centrum, tel. 0-885-441-703 K19001
zawody oraz
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-691-407-184
K18202
panu Su³kowi za
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-87-523-85-76
K18102
pomoc i gor¹cy
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynadoping zawodnijêcia, tel. 0-501-611-961
A2210
Micha³ Su³ek
ków.
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2507
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Dwójka m³odych szachistów z klubu
MLKS Czarni Olecko Kamil Gryglas 
uczeñ III kl. Szko³y Podstawowej nr 3
im. Jana Paw³a II w Olecku oraz Marta
Gryglas  uczennica III kl. Gimnazjum
nr 2 w Olecku uczestniczy³a w Fina³ach
Mistrzostw Polski M³odzików i Juniorów
w szachach klasycznych, które trwa³y przez
dziewiêæ dni w Ustroniu  Jaszowcu w
kategorii dziewcz¹t i ch³opców lat 12 oraz
w £ebie w kat do lat 18.
Awans do fina³ów zapewni³o dla Marty
zdobycie II miejsca a dla Kamila III miejsca
w Pó³fina³ach Mistrzostw Polski.
Dla Kamila by³ to pierwszy start w
zawodach tak du¿ej rangi, jak¹ s¹ Mistrzostwa Polski. Nasz m³ody 10  letni
zawodnik maj¹cy w swoim dorobku zdobycie Mistrzostwa Województwa do lat
10, jako jedyny reprezentant z województwa warmiñsko  mazurskiego walczy³
w finale , w którym uczestniczy³o 57 zawodników z ca³ego kraju. Na 11 rozegranych rund ( ka¿da runda trwa³a ok. 3
h ) Kamil wygra³ 4 rundy pokonuj¹c zawodników z Warszawy, Wroc³awia, Rybnika i Krosna , 5 rund zremisowa³ i tylko
2 przegra³. Ostatecznie zaj¹³ 16. miejsce

Pi³ka no¿na
Czarni Justyna Olecko - Mr¹govia
Mragowo 1 - 2
27.04.2008. Do przerwy w meczu Czarni
- Mr¹govia wynik brzmia³ 1-1. Prowadzenie
dla Mr¹gowian zdoby³ Radziszewski, a
wyrówna³ w ostatniej minucie meczu ,
po piêknej akcji, Szarnecki. Czarni na mecz
wyszli w ustawieniu: G¹siorowski, Wasilewski Micha³, Pietkiewicz, Nikicionek,
Rytwiñski, Cwaliñski, Szarnecki, Wyszyñski,Jegliñski Marcin, Kubas, Strychalski.
Po kilkunastu minutach kontuzji dozna³
Pietkiewicz, a za niego wszed³ Ska³ka. Gra
jest wyrównana, mo¿e lekko przewa¿a Mr¹govia. Niestety, mecz zakoñczy³ siê przegran¹ Czarnych 1-2. Zwyciêsk¹ bramkê
zdoby³ dla Mr¹govii Radziszewski. By³
to lepszy mecz w wykonaniu Czarnych
ni¿ rodowy z P³omieniem, jednak Czarni nie graj¹ tak jak potrafi¹. Widaæ brak
wie¿oci i chyba woli walki. Miejmy
nadziejê, ¿e wzorem jesieni obudz¹ siê
ju¿ w nastêpnym meczu.
TABELA po XXII kolejce:
1. Jeziorak
22
56
2. Huragan
22
51
3. Start
22
46
4. Mr¹gowia
22
45

Szachy

w kraju, zdobywaj¹c 6,5 pkt.
Natomiast jego starsza siostra Marta po raz trzeci uczestniczy³a w Finale
Mistrzostw Polski Juniorek. Grupa dziewcz¹t do lat 16 reprezentowa³a wysoki
poziom gry. Startowa³y w niej utytu³owane zawodniczki takie jak : Klaudia Kulon
z klubu AKS Hetman-Politechnika Koszaliñska W-ce Mistrzyni Europy, Anna
Warakomska z kluby KSz. Javena Hañcza Suwa³ki br¹zowa medalistka Mi-

strzostw Polski Kobiet. Ostatecznie Marta
zdoby³a 4 punkty .
Osi¹gane sukcesy w królewskiej grze,
jak¹ s¹ szachy, przez Kamila i Martê, zosta³y docenione przez w³adze miejskie
poprzez przyznanie stypendium sportowego II stopnia w wysokoci 1300 z³ dla
Marty i 1000 z³ dla Kamila i wrêczeniem
pami¹tkowych dyplomów na ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Olecku przez Burmistrza Olecka.
Jan Gryglas

5. Vêgoria
22
42
6. Zatoka
22
40
7. Concordia
21
37
8. Sokó³
22
36
9. P³omieñ
22
29
10. Czarni
22
27
11. Polonia
22
22
12. Zamek
22
20
13. Mamry
22
16
14. Motor
22
15
15. Granica
22
13
16. Szczytno
22
4
http://www.stars.nazwa.pl/

W sobotê, 26.04.2008r., na p³ycie
miejskiego boiska w Olecku rozegrano
kolejny ligowy mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy dru¿ynami m³odzików Czarnych
Olecko, a Mazurem E³k. Pomimo wielu starañ i ciekawych akcji podbramkowych oleckich pi³karzy, mecz zakoñczy³
siê zwyciêstwem e³czan 5:2. Dwa gole
dla Czarnych zdoby³ wietnie spisuj¹cy siê podczas ca³ego meczu zawodnik z nr 6 - Dawid Szusta (przy pi³ce na
zdjêciu).
Ze sportowym pozdrowieniem
GO

Mistrzostwa Polski Seniorów
w Taekwondo Olimpijskim
W dniach 19-20.04 2008 w Piszu rozgrywano Mistrzostwa Polski Seniorów w
Taekwondo Olimpijskim. HIDORI Olecko
reprezentowa³ Tomasz Miszczak w kategorii poomse stopnie mistrzowskie. W
kategorii wystartowa³o 21 zawodników.
Najpierw wszyscy zawodnicy zaprezentowali poomse obowi¹zkowe i wtedy wy³oniono fina³ow¹ ósemkê a w ród
niej znalaz³ siê Tomasz Miszczak z trzecim wynikiem. W finale jednak pope³ni³
b³¹d i ostatecznie zaj¹³ siódm¹ lokatê.
Na tych te¿ zawodach startowa³ inny
Olecczanin, obecnie zawodnik AZS AWF

Warszawa MICHA£ GÓRSKI. W kategorii wagowej do 58 kg nie mia³ sobie
równych i zwyciê¿y³ po raz pierwszy w
kategorii seniorów.
Zawodnikom sk³¹damy serdeczne gratulacje.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
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Po siedmiu dniach znowu siê spotykamy. To wielka przyjemnoæ, gdy mo¿na siê doczekaæ tego spotkania. Na szczêcie
nas nie obowi¹zuj¹ ¿adne ustawy medialne
o przysz³oci telewizji i mo¿emy sobie
pozwoliæ na co tygodniowe spotkania bez
koniecznoci wp³acania abonamentu za
radio i telewizjê...
A co tam wydarzy³o siê ciekawego w
naszym kraju, i nie tylko, w ubieg³ym tygodniu? Mo¿na rzec, ¿e powtarzaj¹c s³owa Czepca z Wesela Wyspiañskiego:
Chiñczyki trzymaj¹ siê mocno. Ju¿ opad³y emocje w zwi¹zku z ³¹czeniem olimpiady w Pekinie z tym co
siê dzieje w Tybecie.
Wszystko zapowiada siê
na to, ¿e jednak p³omieñ
pochodni olimpijskiej dotrze do Pekinu na czas. I
proszê tego nie odczytywaæ jako jakiejkolwiek
negacji wydarzeñ czy
wrêcz przyzwolenia na
takie postêpowanie w³adz
chiñskich wobec mieszkañców Tybetu. Po prostu jest mi bli¿sze przes³anie Dalajlamy o tym,
¿e bojkot olimpiady jest
bez sensu, a sprawê Tybetu trzeba rozwi¹zaæ innymi sposobami, nie maj¹cymi nic wspólnego z przemoc¹, bo nale¿y oddzieliæ naród
chiñski od jego w³adz. Wiadomo: Tybet
to nie Kosowo i nie da rady tego rozwi¹zaæ stawiaj¹c innych przed faktami dokonanymi. Ale zostawmy Chiny... Na koniec chcia³bym odpiewaæ zapamiêtan¹ z
dawnych lat piosenkê: Nie oddamy Chinom Zwi¹zku Radzieckiego, nie oddamy
Chinom Kraju Rad..., ale jednego z tych
krajów ju¿ dawno nie ma, a podobno
Chiñczycy i tak z roku na rok zajmuj¹ coraz
wiêcej terytorium Rosji. Nasze uczulenie
na Rosjê, a raczej na ludzi rz¹dz¹cych Rosj¹,
jest niczym wobec kompleksu Chin wobec Rosji i odwrotnie. Ale ten temat te¿
zostawmy.
Co u nas w kraju? Dzi trochê o mediach. Nasze media s¹ mistrzami jeli chodzi
o kreowanie rzeczywistoci. Naprawdê to
tak do koñca nie jest wa¿ne jaka jest ta
rzeczywistoæ. Wa¿ne jest jak przedstawiaj¹ j¹ media. Iloæ wariantów tego co
powiedzieli jacy politycy w mediach, s¹
zale¿ne od tego, jakie sympatie polityczne maj¹ poszczególne gazety lub czasopisma. Wybór gazet jest tak wielki, ¿e
mo¿emy sobie wybraæ jak chcemy mieæ

podan¹ jak¹ wa¿n¹ informacjê: w z³ym
czy dobrym tonie. Dziennikarze w naszym
kraju coraz czêciej przekraczaj¹ granice
dobrego smaku i to, co na wiecie powoduje ich odsuniêcie od pracy dziennikarskiej, u nas nie wywo³uje ¿adnej reakcji. To sta³o siê mod¹ od pewnego czasu, gdy po prostu przyzwolono na fakt,
¿e dziennikarze mogli dopuciæ do tzw.
wykreowania rzeczywistoci. Nie bêdê tu
przypomina³ tego faktu, ale bulwersuj¹ce jest, ¿e nawet za ten czyn zostali oni
nagrodzeni. Akurat to wydaje siê dziwne, bo kilka miesiêcy temu inni dziennikarze, zrobili podobn¹ prowokacjê i zanim efekty ich pracy wysz³y na wiat³o

dzienne, to ju¿ spotkali siê z potêpieniem
ze strony tych samych autorytetów, które
wczeniej za identyczn¹ sprawê sk³adali
gratulacje. Monopol na s³usznoæ ma mieæ
tylko jedna gazeta. Inne gazety prawo
do s³usznoci maj¹ ju¿ mniejsze, ale s¹
tolerowane przez starszego brata. Lubiê sobie co jaki czas robiæ WIELK¥
prasówkê i poczytaæ co pisz¹ gazety o
tej samej sprawie. To ciekawe, ale bêd¹c
w tym kraju zwolennikiem jakiej opcji
politycznej mogê sobie wybraæ i dobraæ
tak podan¹ informacjê, by akurat mi pasowa³a. Ale proszê nie sugerowaæ siê tym,
¿e ja wybieram tylko takie informacje. O
nie. Lubiê sam wysnuæ wnioski o jakim
wydarzeniu, wiêc czytam wszystko co na
ten temat wpadnie mi rêce. Polecam Pañstwu, bo to doskona³a zabawa i pozwala
cz³owiekowi zachowaæ resztki zdrowego
rozs¹dku w tym nat³oku informacji, a jest
tak¿e doskona³ym æwiczeniem dla mózgu.
I od razu wiat bêdzie lepszy, bo odetniemy siê od tej sieczki informacyjnej
oferowanej nam przez media wszelakie.
Dziennikarze w Polsce, i to spora wiêkszoæ, ju¿ dawno zapomnieli, ¿e s¹ od
tego, by nam przybli¿aæ rzeczywistoæ, a

nie by j¹ dla nas po swojemu interpretowaæ. Dziennikarz nie powinien wydawaæ
opinii, sugerowaæ odpowiedzi czy opowiadaæ siê po jakiej stronie. Rzeczywistoæ powinna byæ tak pokazana, by
wnioski móg³ wyci¹gn¹æ sam czytaj¹cy,
ogl¹daj¹cy czy s³uchaj¹cy.
Dlaczego piszê o tym. Ostatnio w
mediach jest pe³no informacji na temat
mierci samobójczej w ubieg³ym roku
kobiety, która by³a zamieszana w mniejszym lub w wiêkszym stopniu w Aferê
Wêglow¹. Liczne media wrêcz sugeruj¹
nam nieprawid³owoci jakie s¹ przy tej
sprawie. O jednostronnym pokazywaniu
tej sprawy wiadczy wiele faktów, na przyk³ad to, ¿e nie maj¹c dostêpu do akt prokuratury i ledztwa opowiadaj¹ o nieprawid³owociach,
które przedstawia tylko i
wy³¹cznie adwokat rodziny.
Robi siê z tego jednostronny
spektakl medialny dziêki poczynaniom cz³owieka, który ju¿ wiele razy dopuszcza³
siê insynuacji i przekazywania mediom informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym sprawy. Przy³apany
na konfabulacji adwokat po
prostu przerzuca siê na kolejn¹ osobê i opowiada kolejne fakty. Gdy na pocz¹tku dzia³ania komisji specjalnej w tej sprawie sam przewodnicz¹cy po zapoznaniu siê z aktami prokuratury stwierdzi³ doæ lakonicznie, wrêcz z
niechêci¹, bo chyba oczekiwa³ czego
innego, ¿e nic a¿ tak niesamowitego, krwio¿erczego siê nie sta³o. Dla komisji, która
z za³o¿enia mia³a udowodniæ wielk¹ zbrodniê dla poprzedniego rz¹du to nie za bardzo pasowa³o. Zreszt¹, nagonka medialna zorganizowana na poszczególnych ludzi
jest wynikiem chaosu jaki panuje w g³owie pe³nomocnika rodziny by³ej pani pose³. Mo¿e byæ to wynikiem zamachu
jaki na niego by³ zorganizowany w zesz³ym roku przez nieznanych sprawców.
W toku ledztwa wysz³o na jaw, ¿e ZAMACH powsta³ w g³owie pana mecenasa, który wypiwszy za du¿o dopalacza
procentowego mia³ po prostu to, co zdarza
siê wielu naszym rodakom po przekroczeniu limitu miêdzy stanem wiadomoci, a polowaniem na bia³e myszki. A to,
¿e Panu Mecenasowi i wielu ludziom nie
podobaj¹ siê wyniki ledztwa, bo podwa¿aj¹ ich za³o¿enia i przemylenia  to
chyba tylko ich problem.
Do zobaczenia, a raczej do poczytania za tydzieñ.
PAC

