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Ola Olszewska
mistrzyni¹ Polski
LZS m³odziczek
w biegach prze³ajowych
Reprezentantka Klubu Czarni Olecko,
uczennica Gimnazjum nr 2 w Olecku Aleksandra Olszewska, zdoby³a w Zamociu
tytu³ Mistrzyni Polski m³odziczek w biegu prze³ajowym na dystansie 1500 metrów.
Szczegó³y na stronie 19.

SUPER TAXI
(K2705)

szybko, tanio, dyskretnie

(087) 520 20 00

W miniony pi¹tek oleccy policjanci
rozpoczêli dzia³ania prewencyjne pod nazw¹ Stop Demoralizacji. Policjanci z zespo³u ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Olecku brali udzia³ w spotkaniu z gimnazjalistami w ramach godziny wychowawczej. W trakcie pogadanki
poruszano tematy dotycz¹ce w³aciwego
zachowania w szkole. Omówiono równie¿
odpowiedzialnoæ osób nieletnich za czyny
zabronione. Ponadto policjanci ogniwa
patrolowo- interwencyjnego oraz dzielnicowi patrolowali równie¿ rejon szkó³, ulic
i parków. Wszystko po to, aby zapobiegaæ przestêpczoci i aspo³ecznym zachowaniom nieletnich. Dzia³ania bêd¹ prowadzone do zakoñczenia roku szkolnego.

Rys. Marek Pacyñski

Dzia³ania
Stop Demoralizacji

CENTRUM HANDLOWE
Aleje Lipowe 1B
tel. (087) 520 36 92

Dzia³ Komputerowy
MAJSTER
Aleje

Tel. (87) 520 44 46

Lipowe

1B

(V12003)

- doradztwo
- realizacja

(V10205)
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 20 lutego o 10.14 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ zamykanie stacji paliw przy
ul. E³ckiej.
 21 lutego o 9.53 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Rzenickiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 21 lutego o 11.44 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Wieliczki usuwa³y zadymienie z mieszkania w Wieliczkach.
 22 lutego o 12.09 cztery zastêpy JRG
PSP, 3 OSP wiêtajno oraz po jednym
z OSP Ciche, G¹ski i Szczecinki gasi³y
po¿ar budynku mieszkalnego w Gi¿ach.
 22 lutego o 15.51 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Zielonej po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 24 lutego o 10.50 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ konar drzewa zagra¿aj¹cy budynkowi dworca PKP.
 24 lutego o 14.19 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 24 lutego o 19.29 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Sk³adowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 24 lutego o 23.07 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku
mieszkalnego w Niedwiedzkich.
 25 lutego o 12.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ plamê oleju z jezdni ul. Go³adapskiej.
 25 lutego o 16.54 jeden zastêp JRG PSP
mierzy³ poziom dwutlenku wêgla w
mieszkaniu przy ul. Zielonej.
 26 lutego o 17.41 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 26 lutego o 19.33 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
Starszy kapitan Tomasz Milewski

Naruszenie zakazu
s¹dowego

2.03.2009 r. o godz. 12.35 w Olecku
na ul. Kociuszki policjanci zatrzymali
do kontroli drogowej samochód marki
Volkswagen. Kieruj¹cym by³ 42-letni Tomasz K. Badanie alkotestem wykaza³o,
¿e jest trzewy. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie okaza³o siê jednak, ¿e prowadzi³ on pojazd maj¹c orzeczony s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów do
20 grudnia 2013 roku.
m³. asp. Tomasz Jeglinski

Nietrzewy kieruj¹cy

4.03.2009 o godz. 4.20 policjanci zatrzymali na Osiedlu Lesk nietrzewego
kieruj¹cego. 30-letni Karol K. prowadzi³
osobowego Forda maj¹c 1,6 promila alkoholu w organizmie.
m³. asp. Tomasz Jeglinski

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
Kolizje

 28.02.2009 r. ok. godz. 10.10 w Olecku
na ul. Plac Wolnoci dosz³o do kolizji
drogowej. Kieruj¹cy samochodem marki
Opel gwa³townie zahamowa³ przed przejciem dla pieszych, gdzie przechodzi³a kobieta. W wyniku gwa³townego hamowania na ty³ tego pojazdu najecha³
kieruj¹cy Volkswagenem. Sprawca tego
zdarzenia, który nie zachowa³ bezpiecznej
odleg³oci miêdzy samochodem poprzedzaj¹cym, zosta³ ukarany mandatem
karnym w wysokoci 300 z³otych.
 1.03. 2009 r. o godz. 14.15 w miejscowoci Sulejki kieruj¹ca busem wpad³a
w polizg, straci³a panowanie nad autem, w wyniku czego zjecha³a na przeciwleg³y pas i zderzy³a siê czo³owo z
jad¹cym z przeciwka samochodem marki
Nissan. Sprawca kolizji zosta³ ukarany mandatem karnym 300 z³.
 7.03.2009 r. o godz. 14.30 w Krupinie
dosz³o do kolizji drogowej. Kieruj¹cy
Ooplem, wyje¿d¿aj¹c z pobocza na jezdniê, nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci, w wyniku czego zderzy³ siê z VW
Golfem. Sprawca zdarzenia zosta³ ukarany mandatem 250 z³otych.
m³. asp. Tomasz Jeglinski

DY¯URY APTEK

 17-22.03.2009r., ul. Zielona 37
 23-29.03.2009r., ul. Kolejowa 15

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

(13802)

Pobór krwi

- 2 kwietnia 2009r.

(Pobór odbywa³ siê bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32 od godz. 8.15)

NASZ KONKURS

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kompleksowe
materia³y
budowlane,
atrakcyjne ceny!
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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:

 Rados³awa Barszczewska
 Anna Ciszewska
 Miko³aj Dembiñski
 Jerzy Makal
 Agata Wo³koñska
 Marta Zamecznik
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32,
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, 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.

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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Oleccy policjanci na gor¹cym uczynku zatrzymali 34letniego Jacka P. Mê¿czyzna usi³owa³ w³amaæ siê do domku jednorodzinnego.

Zatrzymany na w³amaniu

Do zdarzenia
dosz³o 28.02.br.
kilka minut przed
godzin¹ 22.00 na
ulicy Mazurskiej w
Olecku. Tam policjanci otrzymali informacjê, ¿e w okolicy domków jednorodzinnych
mo¿e krêciæ siê podejrzany mê¿czyzna. Funkcjonariusze zatrzymali przy jednym
z niezamieszkanych domów Jacka P. Mê¿czyzna przyzna³, ¿e
najpierw wyj¹³ szybê w oknie na parterze, przez które chcia³
wynieæ maszynê do szycia, ¿elazko i zegarek o ³¹cznej wartoci ponad 400 z³otych. 34-latek by³ ju¿ notowany wczeniej za
podobne przestêpstwa. Dziêki szybkiej reakcji funkcjonariuszy mê¿czynie nie uda³o siê wynieæ ³upu. Na miejscu stró¿e
prawa znaleli pust¹ torbê, która mia³a pos³u¿yæ 34-latkowi do
wyniesienia skradzionych rzeczy. Jacek P. by³ pijany. Mia³ ponad
1 promil alkoholu w organizmie. 34-latek trafi³ do policyjnego
aresztu. Teraz mê¿czynie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolnoci
m³. asp. Tomasz Jeglinski, KPP Olecko

(V15301)

MEBLE STYLOWE
HOLENDERSKIE
KIERMASZ
MARKOWEJ PORCELANY

(komplety obiadowe szecioosobowe ju¿ od 85 z³)

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

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Grafika Jolanty Grabowskiej, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja
Legusa
 Na przerywistej linii egzystencji  Herbertowska lekcja poezji 
czytelnia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30
 Odwaga Tworzenia  wystwa prac uczestników Warsztatu
Terapii Zajêciowej w Olecku  wypo¿yczalnia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30
 Sybiriacy  wystawa w holu kina Mazur
16 marca (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
16.00  rozpoczêcie kursu w Szkole Kierowców Jerzego Miliszewskiego
17 marca (wtorek)
13.00  Polska  Litwa, mecz pi³karski, stadion MOSiR
13.00  spotkanie z okazji Dnia Inwalidy, Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowej 32
16.00  Konkurs Przedszkolnej Piosenki Dzieciêcej Przedszkolne Nutki, organizowany przez Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku i Regionalny Orodek Kultury, sala kina Mazur
20 marca (pi¹tek)
 up³ywa termin zapisywania dzieci do Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi
 Miêdzynarodowa Konferencja podsumowuj¹ca projekt Wirtualny Przewodnik po Krainie EGO
16.00  wiêto Wiosny Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
17.00  Madagaskar 2  film, kino
19.00  Watcy móch. Æmoki, czopki i kondzio³y  film, kino
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
21 marca (sobota)
 Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego w Olecku, Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych,
ul. M³ynowa
 Turniej Halowy w Pi³ce No¿nej o Puchar Starosty Oleckiego, hala ZST
17.00  Madagaskar 2  film, kino
19.00  Watcy móch. Æmoki, czopki i kondzio³y  film, kino
22 marca (niedziela)
 Miêdzynarodowy Memoria³ im. Jasieluna i F. Pietro³aja w
tenisie sto³owym, hala ZST
13.00  V Koncert Pieni Wielkopostnej, Gminne Centrum
Kultury w Kowalach Oleckich
14.00  Czarni  Warmia Grajewo, mecz pi³karski III ligi, stadion MOSiR
17.00  Madagaskar 2  film, kino
19.00  Watcy móch. Æmoki, czopki i kondzio³y  film, kino
23 marca (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
17.00  Madagaskar 2  film, kino
27 marca (pi¹tek)
16.30  Popie³uszko. Wolnoæ jest w nas  film, kino

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,69 z³
Pb95 ........................ 3,88 z³
PB98 ........................ 3,99 z³
LPG .......................... 1,61 z³
Olej opa³owy........... 2,25 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V15101)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V14901)

"
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W nr 9 G³osu Olecka zosta³a opublikowana informacja o wysokoci diet
radnych powiatowych. Wkrad³o siê do niej kilka niecis³oci, które w tej notatce prostujemy.

Diety Radnych Powiatowych

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marian wierszcz og³osi³ informacjê o wysokoci diet, jakie pobrali w 2008 roku
poszczególni radni za udzia³ w sesjach
oraz posiedzeniach komisji sta³ych Rady.
W minionym roku diety radnych wynios³y
oko³o 83 tysiêcy z³otych.
W 2008 roku zwo³anych zosta³o dziesiêæ sesji. Je¿eli za chodzi o poszczególne komisje, to komisja finansów obradowa³a 20 razy (przewodnicz¹cy Jaros³aw Kuczyñski), komisja zdrowia 14 razy
(przewodnicz¹cy Miros³aw Matusiak),
komisja rewizyjna (przewodnicz¹cy Kazimierz Iwanowski).
Wysokoæ diet radnych za udzia³ w
posiedzeniach zarz¹du, sesji czy komisji
wynosi 148 z³otych. Przewodnicz¹cy
komisji dostaj¹ dietê w wysokoci 222
z³otych.

Po¿ar w Rynie

W dniu 09.03.2009 roku z nieustalonych przyczyn wybuch³ po¿ar w budynku
inwentarskim w gospodarstwie rolnym
we wsi Rynie, gmina Wieliczki. Spali³
siê dach budynku, 10 ton siana, 20 ton
s³omy, 60 ton zbo¿a, jedna maciora i 10
prosi¹t. Stra¿acy uratowali przyleg³y
budynek gospodarczy oraz 2 maciory i
80 prosi¹t. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na podawaniu pr¹dów ganiczych,
ewakuacji trzody chlewnej z budynku i
czêciowej rozbiórki spalonej konstrukcji
dachu. W dzia³aniach bra³o udzia³ 8
zastêpów stra¿y po¿arnej: 2 z JRG PSP
w Olecku, 2 z OSP Wieliczki oraz OSP:
Markowskie, Raczki, Wierciochy, Karasiewo - razem 42 stra¿aków.
m³. kpt Tomasz Jag³owski

A teraz diety radnych:
Dariusz Andruczyk  5341 z³
Andrzej Dunaj
 4748 z³
Maria Wanda Dzienisiewicz  0 z³
(wicestarosta)
Leszek Ga³czyk
 2374 z³
Janusz Hendzel
 5341 z³
Kazimierz Iwanowski 5119 z³
(przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej)
Andrzej Kisiel
 8902 z³
(cz³onek zarz¹du)
Jaros³aw Kuczyñski  6825 z³
(przewodnicz¹cy komisji finasów)
Krzysztof Locman  8198 z³
(cz³onek zarz¹du)
Miros³aw Matusiak  5564 z³
Stanis³aw Ramotowski  0 z³ (starosta)
Józef Sofiñski
 5341 z³
Andrzej Steckiewicz  3561 z³

 17.138 z³

(Przewodnicz¹cy Rady dostaje rycza³t)

Krystyna Wawrzyn  4303 z³
Komentarz: Je¿eli radny uczestniczy³
we wszystkich obradach komisji i we
wszystkich sesjach, to ma wy¿sze wynagrodzenie. Czyli po prostu lepiej pracowa³. Jeli za tyczy siê zerowego stanu konta przy M. W. Dzienisiewicz i S.
Ramotowskim, to oznacza, ¿e nie pobieraj¹ oni diet. Starosta i wicestarosta udzia³
w sesjach, komisjach i posiedzeniach
zarz¹du maj¹ wpisane do obowi¹zku pracy.
Za od poborów starostów, jakie poda³
G³os Olecka, trzeba odj¹æ oko³o 1/3 na
podatki i op³atê ZUS. I to o tyle mniejsz¹ kwotê powinien podaæ popularny
olecki tygodnik. Poza tym umieszczono
je w takim kontekcie, ¿e nieuwa¿nemu
czytelnikowi sugerowa³y, ¿e s¹ to diety
jakie pobrali starosta i wicestarosta.
Mam nadziejê, ¿e by³o to zwyk³e przeoczenie, w innym za wypadku mo¿na
by³oby podejrzewaæ tamten artyku³ o tendencyjnoæ. Bogus³aw M. Borawski

Fot. Archiwum KPSP w Olecku

Policjanci z Olecka zatrzymali dwóch sprawców kradzie¿y sklepowych. £ukasz
R. i jego wspólnik Rafa³ D. jednego dnia okradli cztery sklepy na terenie miasta.

Z³odzieje sklepowi zatrzymani
We rodê 04.03.2009r ok. godziny 15.00
oleccy policjanci w jednym z marketów
zatrzymali sprawcê kradzie¿y sklepowej.
Mê¿czyzna z pó³ek sklepowych ukrad³
artyku³y o ³¹cznej wartoci 132 z³otych.
Funkcjonariusze odebrali skradziony towar,
który trafi³ z powrotem na pó³ki a sprawcê
ukarali mandatem 500 z³. Nastêpnie o
godzinie 17.10 dy¿urny wys³a³ patrol, gdy¿
otrzyma³ zg³oszenie o kolejnej kradzie¿y
sklepowej. Policjanci na miejscu zatrzymali dwóch mieszkañców E³ku. Byli to
21-letni £ukasz R. i 22- letni Rafa³ D.

Marian wierszcz

Sprawców kradzie¿y wskaza³a ekspedientka
sklepu, z którego mê¿czyni ci ukradli
kosmetyki o wartoci ok. 70 z³otych.
Kobieta jecha³a samochodem za sprawcami i powiadomi³a policjê.
Funkcjonariusze po sprawdzeniu znaleli przy nich tak¿e inne skradzione rzeczy o wartoci ok. 126 z³otych. Wszystkie skradzione rzeczy zosta³y odzyskane i wróci³y do sklepów.
£ukasz R. i Rafa³ D. odpowiedz¹ za
kradzie¿ przed s¹dem.
m³. asp. Tomasz Jeglinski

Budowa drogi
w Sedrankach

Gmina Olecko og³osi³a przetarg nieograniczony na budowê drogi w Sedrankach. Do 30 marca br. oczekujemy na
oferty. Wtedy te¿ poznamy koszt tej
inwestycji. Zgodnie ze specyfikacj¹ potencjalni wykonawcy powinni skoñczyæ
budowê 244 metrów drogi z betonowej
kostki brukowej do 31 marca 2010r. Obecnie droga ma nawierzchniê ¿wirow¹.
Alicja Mieszuk, UM w Olecku

Chochlik drukarski

Jaki z³oliwy gnom w nr 6 TO przekrêci³ nazwisko Pana Romana Maciejewskiego na Mciejski. Pana Romana Maciejewskiego i wszystkie osoby zainteresowane serdecznie przepraszamy.

#
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My, ni¿ej podpisani mieszkañcy wsi Olszewo, protestujemy przeciwko wycinaniu zdrowych drzew  zw³aszcza dêbów.
Odk¹d pamiêtamy, ros³y daj¹c poczucie bezpieczeñstwa w trakcie
burzy  nie by³o przypadku po¿aru budynku od pioruna, bo
drzewa stanowi³y naturalny piorunochron. To w³anie dêby
rosn¹ce przy drodze prowadz¹cej przez wie s¹ nieod³¹cznym
elementem krajobrazu, a nawet znakiem rozpoznawczym Olszewa. O ich piêknie wspominaj¹ ród³a historyczne. S¹ wród
drzew bowiem i takie, które mog³yby pretendowaæ do miana
pomnika przyrody. I takie w³anie drzewo (o zgrozo!!!) zosta³o przeznaczone do wyciêcia! A dêby ¿yj¹ przecie¿ tysi¹c lat!
Apelujemy o przemylenie i zmianê niefortunnej decyzji 
do wyciêcia przeznaczono stary, zdrowy, piêkny, ogromny
d¹b  nasze wspólne dobro. ciête drzewo pozostawi po sobie pustkê. Nawet zasadzenie nowego szybko jej nie wype³ni
(dêby rosn¹ bardzo powoli).
Korony drzew daj¹ cieñ i chroni¹ przed s³oñcem. Droga
bez drzew  w pe³nym s³oñcu  dla mieszkañców Olszewa
mo¿e wkrótce staæ siê drog¹ przez mêkê (sklep znajduje siê
na koñcu wsi).
Uwa¿amy, ¿e decyzje dotycz¹ce nas i jakoci naszego ¿ycia powinny byæ z nami konsultowane. Nie chcemy biernie
przygl¹daæ siê niszczeniu rodowiska naturalnego!
(Pod petycj¹ podpisy mieszkañców)
(V11903)

Konferencja W EGO
odnajdziesz siebie

Ju¿ 20 marca 2009 r. odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja podsumowuj¹ca projekt Wirtualny przewodnik po krainie
EGO realizowany ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Planowany jest udzia³ Pos³ów, Marsza³ka Województwa,
Wojewody, przedstawicieli samorz¹dów subregionu EGO, Rosji,
Ukrainy i Szwecji. Uczestniczyæ bêd¹ tak¿e reprezentanci centralnych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych.
Podczas konferencji zostanie zaprezentowany interaktywny portal turystyczny promuj¹cy walory i atrakcje subregionu EGO  www.egoturystyka.pl zawieraj¹cy miêdzy innymi
opisy szlaków turystycznych, mapy, zdjêcia, kalendarium imprez oraz wykaz obiektów bran¿y turystycznej i oko³oturystycznej.
Anna Turowska

Powstaje interaktywny
portal turystyczny

W ramach projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO
realizowanego ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego powstaje interaktywny portal turystyczny promuj¹cy walory
i atrakcje subregionu EGO  www.egoturystyka.pl.
W³aciciele hoteli, restauracji, barów, pubów, gospodarstw
agroturystycznych subregionu EGO poprzez zamieszczenie
reklamy na portalu maj¹ szans¹ zaprezentowania swojej oferty turystom z kraju i zagranicy.
Ponadto w portalu znajd¹ siê opisy szlaków turystycznych powiatu e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego wraz z mapami i zdjêciami. Z kalendarza imprez turyci dowiedz¹ siê o
interesuj¹cych wydarzeniach w Krainie EGO.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27610a)

Petycja w sprawie dêbów

KOMUNIKAT - NIEPE£NOSPRAWNI

Przepraszamy osoby niepe³nosprawne i ich rodziny za utrudnienia zwi¹zane ze zmian¹ lokalizacji za³atwiania spraw z
zakresu rehabilitacji spo³ecznej. Zgodnie z Uchwa³¹ Zarz¹du
Powiatu w Olecku od dnia 25.02.2008r. czêæ zadañ realizowanych jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Olecku przy ul. Go³dapskiej 23, pokój nr 4  w szczególnoci
dofinansowanie do: turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu siê oraz technicznych,
zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmiotów ortopedycznych oraz rodków pomocniczych.
- Mylê, ¿e te chwilowe utrudnienia zaowocuj¹ w przysz³oci  mówi dyrektor PCPR w Olecku Wies³awa Szymczyk
 gdy¿ wyst¹pi³am z pismem do Regionalnego Orodka Polityki Spo³ecznej o zwiêkszenie alokacji rodków na projekt systemowy w ramach POKL. Projekt jest wieloletni (2008-2013),
jego odbiorcami obecnie s¹ usamodzielniani wychowankowie z rodzin zastêpczych i placówek.
Z chwil¹ zwiêkszenia rodków zamierzamy obj¹æ aktywizacj¹ równie¿ grupê osób niepe³nosprawnych.

$
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Jeszcze o Zajedzie Bardów w Olecku
Warto by³o mi przejechaæ 200 km (z
Olsztyna do Olecka) by pobyæ i posmakowaæ Zajazdu Bardów! Adam Andryszczyk udanie przeniós³ wymylon¹ przez
siebie unikaln¹ imprezê z Kowal Oleckich
do domu kultury w Olecku.

wa³ na SZTAMIE jako pieniarz. Bêd¹c
przedtem dobrym malarzem-artyst¹, po
renomowanej Akademii Sztuk Piêknych.
Wybaczam mu incydentalne potkniêcie.
Wszyscy miewamy takie.
Z zaciekawieniem wys³ucha³em minirecitalu m³odego
Rosjanina z Sant PeFot. Boles³aw S³omkowski
trsburga, piewaj¹cego d u s z a po...
polsku. Na wyra¿on¹ przez publicznoæ
probê zapiewa³ na
koniec w piêknym, literackim i ojczystym
jêzyku. Dla mnie osobowoci¹ wyj¹tkow¹
by³ bard Antoni Muracki z Zespo³em.

Adam Andryszczyk - organizator
i pomys³odawca Zajazdu

Andrzej Szêszo³ z zespo³em
Bo taka by³a koniecznoæ. Inaczej nie
by³oby w ogóle tegorocznych Bardów.
Z powodów finansowych. Ponoæ w ci¹gu kilku dni Adam skutecznie porozu-

Jego wietne literackie i muzyczne oferty nie tylko mnie
przypad³y do duszy.

Anna Kossakowska

Micha³ Konsrat
mia³ siê z Pani¹ Mart¹ Je¿ewsk¹, dyrektor oleckiego przybytku kultury i sta³a
siê dwudniowa, kolejna dla smakoszy fiesta!
Sala teatru AGT, gdzie prezentowali
siê wybrani przez Adama artyci, by³a
ci¹gle pe³na i ogromnie ¿yczliwa. Nawet
dla Wyj¹tkowej Postaci, maj¹cej byæ gwiazd¹ na zakoñczenie tego, wyj¹tkowego
Zajazdu. Z jakich powodów naprawdê
znakomity Artysta, którego i ja ceniê mia³ akurat niedobry wieczór. Byæ to mo¿e,
¿e z powodu przypadaj¹cej tego dnia
rocznicy urodzin albo faktu, ¿e w³anie
w Olecku trzydzieci lat temu debiuto-

Tak¿e 20-letnia dziewczyna z Warszawy,
która w wyj¹tkowy
sposób z pomoc¹ gitary zapiewa³a bardzo
dojrza³e piosenki w³asnego autorstwa! I
wietny g³os i rozumienie spraw, o których piewa³a!
Nie mogê nie
wspomnieæ o tak¿e Wyj¹tkowym Konferansjerze: rzadko siê
zdarza, ¿eby ów cz³owiek nie
popada³ w gadulstwo i megalomaniê. TEN potrafi mówiæ do
nas ani za du¿o, ani za ma³o. Z
unikalnym wyczuciem sensu,
wartoci S³owa i swojej funkcji. Unikalne! Nazywa siê Adam
Andryszczyk.
Brawo tak¿e organizatorom
i za to, ¿e przez dwa festiwalowe popo³udnia i noce zadbano
o to, ¿e w Pubie COOLTURA
nie by³o miejsca dla przypad-

kowych dopijaczy piwa przybywaj¹cych z okolicznych, miejscowych gastronomicznych przybytków... Dziêki temu
ci olecczanie, którzy kupuj¹c bilety na
koncerty mogli póniej swobodnie zejæ
do pubu, nie bêd¹c nara¿eni na przypadkowych klientów z innego wiata,
rozmawiaæ z wykonawcami, nadal ³agodnie
trwaæ w zbli¿onym klimacie podobnych
sobie ludzi...
Roman Maciejewski - Varga

Jaros³aw Wasik

%
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Gratka dla nastolatka 2009
W dniu 9 marca w Regionalnym Orodku Kultury w Olecku Mazury Garbate odby³a siê XIII edycja konkursu dla dzieci
i m³odzie¿y Gratka dla nastolatka. Komisja w sk³adzie: Tomasz Gawroñski - nauczyciel szko³y muzycznej (przewodnicz¹cy),
Marta Je¿ewska - dyrektor ROK MG, Rados³aw Skrodzki - starszy instruktor ds. muzyki w ROK MG, muzyk, Agnieszka
nie¿yñska - instruktor ds. tañca w ROK "MG stwierdzi³a, ¿e w kwalifikacjach XIII edycji konkursu piosenki Gratka dla
nastolatka uczestniczy³y 84 podmioty wykonawcze. Decyzj¹ Jury do dalszych eliminacji zakwalifikowani zostali w poszczególnych kategoriach:
Kategoria klas I-IV
Nazwisko i imiê
Weronika Mi³owicka
Wioletta Domel
Dawid Wasilewski
Joanna Koz³owska
Wiktoria Wasilewska
Gabriela Andryszuk
Klaudia Bertman
Aleksandra Wallak
Adrianna Romiñska
Weronika Skorupska
Agnieszka £azarska
Zespó³ wokalny
Malwina Grzanka
Natalia Kara
Aleksandra Kosakowska
Julia Koz³owska
Celestyna Bartoszewicz

Tytu³ utworu
Historyjka, czyli fabryka czekolady
Nowa bajka
Jak ja jej to powiem
Naj³atwiejsze ciasto w wiecie
Papu¿ki nieroz³¹czki
Reklama, reklama
Perpedes
S³oneczko
Z³oty kluczyk
Witam dzieñ
Tabliczka muzyczka
Cenna niespodzianka
Na Wojtusia z popielnika
Jeste mam¹
Daj mi rêkê tato
Dwa razy w roku
Nasze najpiêkniejsze

Szko³a
SP G¹ski
SP G¹ski
SP wiêtajno
SP wiêtajno
SP wiêtajno
SP wiêtajno
SP wiêtajno
SP wiêtajno
SP wiêtajno
SP4 Olecko
SP4 Olecko
SP4 Olecko
SP4 Olecko
SP4 Olecko
SP4 Olecko
SP4 Olecko
SP wiêtajno

Klasa
I
IV
IV
II
II
II
III
IV
IV
I
IV
IV
I
III
III
III
III

Kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum
Imiê i nazwisko
Ilona Waszczuk
Magdalena Andruszkiewicz
Elwira witaj
Justyna Rudnik
Justyna Bisztyga
Olga S³owik
Karolina Milewska
Alicja Jarz¹bska
Aleksandra Steckiewicz
Marta Ulikowska
Mateusz Mielziuk
Dominika Zagacka
Adrianna Nalewajko
¯aneta Garniewska
Angelika Interewicz
Zespó³ Mix
£ucja Szwejser
Klaudia wiacka

Tytu³ utworu
Tabliczka muzyczka

Szko³a
SP G¹ski

Kolorowy wiatr

SP wiêtajno

V

Na pla¿y
Pomaluj mój wiat
Bêdzie lepszy dzieñ
Wci¹¿ ciê widzê
Ja siê bojê sama spaæ
Kocham ca³y wiat
Tylko mnie popro do tañca
List
¯yletka
G³upawka
Znak zodiaku
Otwórz oczy
piewam i tañczê
Taniec w deszczu
Za du¿a, za ma³a

SP wiêtajno
Gimnazjum wiêtajno
Gim. Kowale Ol.
SP Wieliczki
Gimnazjum Wieliczki
Gimnazjum Wieliczki
Gimnazjum Wieliczki
Gimn. 2 Olecko
Gimn. 2 Olecko
SP Babki Oleckie
SP Babki Oleckie
Gimn. Babki Oleckie
Gimnazjum Olecko
SP4 Olecko
SP4 Olecko
Gimnazjum

VI
II
I
V
I
I
II
II
II
V
VI
I
I
V
V
I

klasa
V

Kategoria klas III Gimnazjum oraz szko³y rednie
Nazwisko i imiê
Ewa Nielubowicz
Anna Cho³odowska
Artur Lachowicz
Julia ¯elazko
Joanna Micha³owska
Kinga K³oczko
Olga Grzêda
Monika Klewicka
Zespó³ Akolada

Tytu³ utworu
Piosenka na z³y czas
Szukaj mnie
Whisky
Zamigota³ wiat
Piosenka na z³y czas
Kolorowy wiatr
Pocztówka ¿ Beskidu
Chod, pomaluj mój wiat

Szko³a
Gimnazjum wiêtajno
Gimnazjum wiêtajno
ZSLiZ Olecko
Gimnazjum Wieliczki
Gim. 2 w Olecku
Gimn. 2 Olecko
Gimn. 2 Olecko
Gimn. Babki Oleckie
Gimn. Olecko

klasa
III
III
II TH
III
III
III
III
III
III

W pó³finale Gratki dla nastolatka wezm¹ te¿ udzia³ laureaci ubieg³orocznej edycji konkursu. Eliminacje do fina³u konkursu odbêd¹ siê w dniu 16 kwietnia o godz. 17:00. Szczegó³y na stronie internetowej www.przystanek.pl
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Komentarze i refleksje
To, co jemy!

Wielu konsumentów, zwyk³ych zjadaczy chleba, nie zdaje sobie sprawy w
jak chytry sposób s¹ nabijani w butelkê
przez producentów ¿ywnoci, tzw. chemików.
Zacznijmy od chleba, naszego powszedniego! Dawniej tradycyjny chleb robi³o siê z m¹ki ¿ytniej, na zakwasie. Dzisiaj chleb zawiera wiêcej m¹ki pszennej,
bo tañsza, a przyciemnia siê go sztucznie odpowiedni¹ chemi¹. Albo bu³ki 
têskniê do tych z mojego dzieciñstwa:
do tych s³odkich, malanych i zwyk³ych,
przanych kajzerek, ale pieczonych tradycyjnie, bez ulepszaczy. Dzisiaj bia³e
pieczywo faktycznie jest bia³e, pulchne,
wyroniête, piêkne dla oka, ale nie dla
podniebienia. Ta jego uroda robiona jest
chemicznie, ró¿nego rodzaju polepszaczami. Nie³atwo te¿ jest znaleæ w sklepie prawdziwy, ciemny razowiec.
Dalej wemy wêdliny. Czy wiecie
Pañstwo, co to s¹ wêdliny wysokowydajne? To takie wyroby wêdlinopodobne,
maksymalnie nas¹czone wod¹ z dodatkiem skrobi, b³onnika, karogenu, utrwalone benzoesanami lub polifosforanami.
Opowiem tutaj zas³yszan¹ gdzie
anegdotê. W pewnej masarni odbywa
siê produkcja kie³basy i pracownik z tamy pyta kierownika:
 Szefie, robimy kie³basê na Zachód, ile
daæ wody?
 Dwa wiadra, nie wiêcej!
 Szefie, teraz robimy kie³basê na Wschód,
ile lejemy?
 Dajcie z szeæ wiader!
 A teraz zaczynamy robiæ na rynek krajowy...
 Odkrêæcie kran i idcie na przerwê!
Zawartoci wody nie okrela dzisiaj

 nie tylko polityczne

¿aden przepis, ¿adna polska norma 
panuje swoista wolna amerykanka. Po
dawnych kie³basach Krakowska czy
Myliwska, robionych cile wed³ug
polskiej normy, pozosta³y tylko nazwy
i wspomnienia najstarszych Indian. Do
szprycowania szynek, polêdwic czy baleronów s¹ dzi wymylne urz¹dzenia
ig³owe, które wstrzykuj¹ do rodka odpowiednio spreparowane p³yny chemiczne, których zadaniem jest zwiêkszenie
wydajnoci (st¹d wêdliny wysokowydajne  gdzie np. z 1 kg szynki robi siê
1,5 kg szynki), aby zwiêkszyæ zysk producenta albo obni¿yæ koszty i przebiæ
cenowo konkurencjê.
Tylko najstarsi Indianie? Pamiêtaj¹
zapach i smak prawdziwego mas³a, takiego od krowy, zrobionego z krowiego
mleka. To, co nam obecnie sprzedaje siê
jako mas³o, mas³em dawno nie jest. Zawiera wprawdzie trochê t³uszczu mlecznego, ale wiêkszoæ to t³uszcze inne, tañsze. W skrajnych przypadkach udzia³ t³uszczu mlecznego nie przekracza 10%, a
dope³nieniem jest tani olej palmowy, ³ój
wo³owy czy oko³ojelitowe sad³o wini,
brrr...
Zbadana przez Inspektora Jakoci
Ose³ka mietankowa okaza³a siê miksem t³uszczowym zawieraj¹cym jedynie
6,5% t³uszczu mlekowego. A dalej: sól,
kwas mlekowy, emulgator, sorbinian sodu
jako przeciwutleniacz, aromaty, barwniki  czysta chemia z dodatkiem odrobiny mas³a!
Kiedy jestemy ju¿ najedzeni, to napijmy siê wina, piwa, wódki itp. Moja
babcia umia³a kiedy nastawiæ g¹sior
jab³ecznika lub winiaka i by³o to winko
smaczne i zdrowe. To co nam obecnie
proponuje krajowy przemys³ winiarski,
to wyrób alkoholowy zawieraj¹cy doda-

Taxi-maxi? Fot. Boles³aw S³omkowski.

Grzegorz Kudrzycki

tek soków owocowych, a sk³adaj¹cy siê
g³ównie z wody i chemii  szerokiego
asortymentu chemicznych barwników i
aromatów, utrwalaczy, wzmacniaczy, wype³niaczy... Wychodzi z tego wyrób winopodobny, nosz¹cy wdziêczne rynkowe lub potoczne nazwy: Bia³y Patyk, Byk,
Tur, Mamrot, Umiech So³tysa itp.  bierze
szybko, trzyma d³ugo, nigdy nie wygasa
pragnienie do koñca  im wiêcej siê pije,
tym wiêcej siê chce.
Mo¿emy te¿ napiæ siê polskiej wódki. S³awna kiedy w wiecie polska
Wyborowa czy ¯ytnia extra jest
wypierana obecnie przez wódki fiñskie,
szwedzkie czy rosyjskie. Ja wolê ju¿ czysty spirt albo okowitkê lenego dziadka,
robion¹ tradycyjnie, z m¹ki ¿ytniej, mocn¹ szeædziesi¹tkê a nie amatorsko-partacko pêdzon¹ cukrówkê wed³ug prostej
receptury 1410 (bitwa pod Grunwaldem),
czyli 10 dkg dro¿d¿y, 4 litry wody i 1 kg
cukru.
Piwa s¹ w porzo, jak mawia znajomy
ma³olat  i faktycznie, obecnie polskie piwa
Lech i Tyskie czy ¯ywiec w niczym nie
ustêpuj¹ czeskim czy niemieckim.
Kiedy nie mamy kasy na trunki wymienione wy¿ej, mo¿emy napiæ siê taniego napoju ch³odz¹cego. To s¹ dopiero
chemiczne roztwory! ¯eby nic nie uroniæ, zacytujê z etykiety: Napój gazowany o smaku cytrynowym; sk³ad: woda,
dwutlenek wêgla, regulator kwasowoci,
kwas cytrynowy, aromat, substancje
konserwuj¹ce: benzoesan sodu, substancje
s³odz¹ce: A-cyklinian sodu, sacharynian
sodu, fenyloalanina. SMACZNEGO!
Kiedy mówi³o siê, ¿e ¿ywnoæ produkuj¹ rolnicy. Dzisiaj ¿ywnoæ, czyli to
co jemy, produkuj¹ raczej chemicy, a rolnicy
co najwy¿ej dostarczaj¹ im niektórych
komponentów.

'
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Suwalczanin wspomina suwalsko-mazurskie wêdrówki poety

Oleckimi ladami
Zbigniewa Herberta
O Zbigniewie Fa³tynowiczu s³ysza³em ju¿ od wielu lat. Jeszcze w latach 8090-tych ubieg³ego wieku czyta³em jego
rubrykê w suwalskich Krajobrazach, gdzie
skrzêtnie notowa³ informacje o wszystkich znanych postaciach Ziemi Suwalsko-Mazurskiej oraz miastach, wsiach i
osadach. Jego zami³owanie do szukania,
zapisywania i gromadzenia ujawnia³y siê

Z. Fa³tynowiczm, a pretekstem do niego by³a publikacja ksi¹¿ki Zbigniewa
Herberta podró¿e bliskie, najliczniej
brali udzia³ uczniowie oleckiego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego. Nie mog³o na nim zabrakn¹æ W.
Klejmonta.
Wyk³ad-gawêda trwa³ dok³adnie 45
minut i zosta³ wzbogacony pokazem slaj-

Fot. Katarzyna Je¿ewska
coraz bardziej. Z czasem zacz¹³ szefowaæ
elitarnemu kwartalnikowi Jaæwie¿, który
wydawa³ do niedawna suwalski oddzia³
PTTK. Integrowa³ regionalne rodowisko literackie m. in. poprzez organizacjê
Jesiennych Dni Literatury.
Od kilku lat sta³ siê czêstym gociem
w Olecku, oczywicie za przyczyn¹ jego
przyjaciela, olecczanina Wac³awa Klejmonta. Aktywnie wspó³uczestniczy do
tej pory przy imprezach poetyckich organizowanych w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych.
Niedawno spotka³ siê z czytelnikami
Biblioteki Pedagogicznej w Olecku, gdzie
nadal mo¿na ogl¹daæ wystawê powiêcon¹ Zbigniewowi Herbertowi. Nastêpnie zaprosi³a go kierownik Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej Katarzyna Je¿ewska. W spotkaniu autorskim z

dów. Suwalski kronikarz opisa³ w nim
wêdrówki poety po szlakach Suwalszczyzny: Rospud¹, Czarn¹ Hañcz¹, augustowskimi jeziorami, oraz dwie wizyty w Olecku - latem 1983 i 1984 roku.
Zbigniew Herbert wówczas zatrzymywa³
siê w gocinnym domu p. Ludmi³y Jacewicz przy ul. Sembrzyckiego 4, gdzie
obecnie znajduje siê lecznica dla zwierz¹t doktora Andrzeja Jakuszko. Po Suwalszczynie porusza³ siê bardzo sprawnie
swoim garbusem.
Pan Fa³tynowicz wróci³ pamiêci¹ do
swojego, zupe³nie przypadkowego, spotkania z Mistrzem podczas zwiedzania
przez niego i ma³¿onkê Katarzynê Herbert Muzeum Marii Konopnickiej w Suwa³kach w 1984 roku. Wymienili siê
wówczas adresami i co ciekawe, kartkê
ze swoim adresem autor znalaz³ wród

archiwaliów poety
Autor ksi¹¿ki o Herbercie przeczyta³
kilka wierszy poety. Zaprasza³ te¿ m³odzie¿ oleckiego liceum do odwiedzenia
jesieni¹ tego roku wystawy powiêconej poecie.
Zbigniew Fa³tynowicz odczyta³ na
spotkaniu zasady ¿yciowe Zbigniewa
Herberta, choæ ten przyznawa³ z wyran¹ autoironi¹, ¿e jaki¿ to z niego moralista, skoro pali papierosy... Poeta ceni³
sobie w ludziach otwartoæ i tolerancjê, umiejêtnoæ s³uchania drugiego cz³owieka, co jest bardzo widoczne m.in. w
dwóch opowiadaniach opublikowanych
po raz pierwszych w ksi¹¿ce Fa³tynowicza pt. Wyprawa pod Jonaszem i Lalek.

Podczas wêdrówek po Suwalszczynie Herbert szuka³ bliskiego kontaktu z
jej mieszkañcami o kresowych korzeniach,
co by³o mu bardzo bliskie, bowiem poeta urodzony we Lwowie opuci³ swe
ukochane miasto w 1944 roku.
Ju¿ po spotkaniu bli¿ej pozna³em
autora wspomnieñ, które nied³ugo powinny trafiæ do sprzeda¿y.
Dariusz Josiewicz,
Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
P.S. Spotkanie i rozmowa z autorem
wspomnieñ o Herbercie nasunê³a mi pomys³, aby trwale zachowaæ lady oleckiej bytnoci autora Pana Cogito na przyk³ad poprzez umieszczenie pami¹tkowej tabliczki na
domu przy ul. Sembrzyckiego 4. Proszê równoczenie traktowaæ to jako moj¹ propozycjê do realizacji przez komitet organizacyjny
obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka.
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OPEN YOUR EYES AND SEE - DEBATING FILM CLUB

DAJ SIÊ OCZAROWAÆ MAGII KINA
Krótko, ale pracowicie i owocnie 
tak w skrócie podsumowaæ mo¿na trwaj¹ce tydzieñ warsztaty filmowe w Murzasichle ko³o Zakopanego.
Zosta³y one zorganizowane jako jeden z elementów projektu Open Your
Eyes and See, realizowanego przez Powiat Olecki w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Poddzia³anie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoci us³ug edukacyjnych.
Dwudziestu szeciu uczniów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, pod opiek¹ Micha³a
Kamiñskiego, Zbigniewa Stefanowskiego
i Mariusza Piotra Bartnickiego spêdzi³o
w taki w³anie sposób pierwszy tydzieñ
ferii zimowych.

mery, technik filmowania, monta¿u filmu, edycji dwiêku. Niektórzy sprawdzili
swoje zdolnoci re¿yserskie, umiejêtno-

ci organizowania pracy na planie filmowym, a kilka osób okaza³o siê doskona³ymi aktorami i wziê³o udzia³ w realizacji filmu.
Wolny czas m³odzie¿ spêdzi³a na
bia³ym szaleñstwie, doskonal¹c, pod okiem
instruktorów, swoje umiejêtnoci jazdy
na nartach i snowboardzie, a tak¿e bio-

r¹c udzia³ w kuligu, wycieczce do Zakopanego i na Guba³ówkê. W drodze powrotnej spêdzilimy kilka godzin w Krakowie zwiedzaj¹c wieczorow¹ por¹ pe³ne magii ulice starego miasta.
Obóz pozwoli³ m³odym mi³onikom
sztuki filmowej zrealizowaæ ich marzenia
o stworzeniu w³asnego filmu.
A oto kilka wypowiedzi uczestników
warsztatów:
Mariusz Mazurkiewicz z klasy II B
powiedzia³: Dziêki warsztatom dowiedzia³em siê wiele o realizacji filmu. Od kuchni pozna³em sposoby jego monta¿u. Z
pozoru ³atwa praca okaza³a siê d³ugotrwa³ym procesem twórczym. To w³anie
warsztaty pozwoli³y mi szerzej spojrzeæ
na pracê osób, które przyczyniaj¹ siê do
stworzenia takiego obrazu, jakim jest film.
Uda³o mi siê równie¿ wzbogaciæ s³ownictwo i poznaæ pojêcia z zakresu filmu.
Dowiedzia³em siê m.in. co to jest subiekt
czy plan amerykañski. Jednak¿e jedn¹ z
Zajêcia filmowe prowadzone by³y
przez panów Micha³a Grzebieniaka, absolwenta Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz
Sabina Kluszczyñskiego, który ukoñczy³
Szko³ê Filmow¹ we Wroc³awiu.
To w³anie dziêki nim m³odzi adepci
sztuki filmowej spojrzeli na wiat oczami scenarzysty, operatora kamery, re¿ysera i uwolnili w³asn¹ wyobraniê, czego owocem s¹ 2 etiudy filmowe, Kuku
oraz Opiekuj siê mierci¹ nakrêcone podczas pobytu w górach.
M³odzie¿ pracowa³a na wysokiej jakoci sprzêcie, nauczy³a siê obs³ugi ka-
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A oto relacja Pauliny Jachimskiej:

najprzyjemniejszych rzeczy by³o pisanie
scenariusza. Czas spêdzony nad nim na
pewno nie nale¿a³ do straconych. W jego
realizacjê w³o¿ylimy wiele zapa³u, energii i powiecilimy wiele godzin. Udzia³
w warsztatach by³ dla mnie ciekawym
dowiadczeniem, które z pewnoci¹ chcia³bym powtórzyæ w przysz³oci. Obudzi³
we mnie równie¿ nowe spojrzenie na film,
a tak¿e wzbogaci³ horyzonty twórcze.
***
Micha³ Kamiñski (nauczyciel LO im.
Jana Kochanowskiego w Olecku, opiekun grupy filmowej): W trakcie realizacji m³odzie¿ uwiadomi³a sobie, ¿e tworzenie nawet najkrótszej
etiudy to ciê¿ka praca,
za osi¹gniêcie zamierzonego efektu artystycznego wymaga
konsekwencji i g³êbokiej wiedzy o sztuce filmowej.
M³odzie¿ pracuj¹ca
przy realizacji filmu
przejmowa³a siê swoj¹
rol¹, przygotowywa³a
siê do niej bardzo starannie, traktowa³a j¹ bardzo powa¿nie.
Dla mnie te zajêcia
warsztatowe to dawka
ogromnej przyjemnoci.

Mog³em przygl¹daæ siê ich twórczym dzia³aniom na ka¿dym etapie przygotowania etiud filmowych  czy to by³a walka
z opornym materia³em s³ów w scenariuszu, czy z przeciwnociami zwi¹zanymi
z wyszukaniem rekwizytów, czy te¿ kompromisów w obsadzaniu ról i przydzielaniu zadañ, s³owem trudom rodzenia siê
filmu.
Wiêcej informacji i linki do etiud nakrêconych przez uczestników projektu
znajd¹ Pañstwo na stronie: http://openyoureyes.xup.pl/
Mariusz Piotr Bartnicki

Otwórz oczy i..., czyli magia filmu
W tegoroczne ferie zimowe, wraz z
opiekunami, wziêlimy udzia³ w warsztatach filmowych w górach (30.01-08.02.09)
w ramach projektu Open your eyes and
see- debating film club, który jest realizowany w naszym liceum. Warsztaty
odby³y siê w Murzasichle ko³o Zakopanego.
Tematem przewodnim obozu by³ oczywicie film. Podczas wyjazdu codziennie
uczestniczylimy w zajêciach prowadzonych przez specjalistów w tej dziedzinie:
Micha³a Grzebieniaka i Sabina Kluszczyñskiego. Pod ich kierunkiem (lub z ich
pomoc¹) poznalimy m.in. tajniki sztuki
re¿yserskiej, aktorskiej, operatorskiej. Dziêki
warsztatom zdobylimy wiedzê niezbêdn¹ do napisania scenariusza, stworzenia
scenografii, wykreowania postaci, zmontowania materia³u.
Jednym z naszych zadañ warsztatowych by³a realizacja naszych w³asnych
projektów filmowych. Ka¿dy stara³ siê jak
najlepiej wype³niæ powierzon¹ mu funkcjê na planie. Bardzo wartociowe okaza³y siê wzajemna pomoc i wspó³dzia³anie. Sporo czasu i pracy powiêcilimy
naszym projektom. Ca³y proces twórczy
nie pozbawiony by³ jednak ani humoru,
ani dobrej zabawy  wszyscy wspominamy go z umiechem na twarzy i ³ezk¹
w oku.
Owocem zimowego obozu s¹ m.in. dwie
krótkometra¿owe etiudy Kuku (www.youtube.com/watch?v=3Ag88800RPI) oraz
Opiekuj siê mierci¹ (www.
youtube.com/watch?v=2qKS4dnPHnw), z których jestemy naprawdê dumni.
Nasz¹ przygodê z filmem dope³nia³ szeroki wachlarz atrakcji:
zajêcia na stoku (nauka lub doskonalenie jazdy na nartach/snowboardzie), a tak¿e wycieczka do
Zakopanego, kulig, karaoke, seanse filmowe, dyskoteki tematyczne.
My, m³odzi mi³onicy sztuki, zgodnie twierdzimy, ¿e tegoroczne warsztaty pozwoli³y nam
rozwin¹æ skrzyd³a umiejêtnoci
i wyobrani, a tak¿e kolejny raz
zachwyciæ siê po prostu magi¹
filmu.

Projekt OPEN YOUR EYES AND SEE - DEBATING FILM CLUB wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Poddzia³ania 9.1.2 programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
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Dzieñ Kobiet

w Zespole Szkó³ w Olecku

sce znalaz³y równie¿ ,,kobiety pracuj¹ce  Kuba, Arek i Jacek, jako kobiety z zakupami. Po nich na scenie znowu zagoci³ Mateusz Krawiec, tym razem w roli kucharki. Có¿ to by³by za wieczór bez ulubionej opery mydlanej? W apelu by³o
równie¿ miejsce na kartonowe telewizory i oczywicie wielkie

6 marca 2009 r. podczas drugiej godziny lekcyjnej w Zespole Szkó³ w Olecku odby³ siê apel okolicznociowy z okazji
Dnia Kobiet pod tytu³em: ,,13 epizodów z ¿ycia kobiety.
Zaproszona publicznoæ (uczniowie i nauczyciele) mieli wietn¹
zabawê, poniewa¿ w rolê kobiet wcielili siê ch³opcy z klas
gimnazjalnych. W tym roku widowisko przygotowali panowie: Jaros³aw Bagieñski , Fabian Szóstkiewicz oraz Marek Stankonowicz. W charakteryzacji aktorów pomog³y: Gabrysia Raczykowska, Magda Makowska, Paulina Koz³owska i Marlena
Kara.

Na pierwszy ogieñ rzucone zosta³y tancerki w szlafrokach,
by³y to, a w³aciwie byli: Arek, Krzysiek i £ukasz. Nastêpnie
widowni ukaza³y siê panie w fartuchach roboczych (Arek Gr¹dzki,
Jacek Ko³odziejski, Kuba Nida). Kolejnym punktem koncertu
by³ wystêp Mateusza Krawca, który wcieli³ siê w rolê uroczej
sekretarki. Nastêpn¹ gwiazd¹ by³a Maryla Rodowicz, w piosence ,,Ma³goka (rola zagrana przez Kamila Stefanowskiego). W rytmie ,,Dwóch serduszek na scenê wkroczy³ Pawe³
Skorupski wraz z dzieckiem - lalk¹. Kolejna gwiazda  znana
w Polsce i na wiece  to rzecz jasna Edyta Górniak, ubrana
w drelichowy fartuch, zagra³ j¹ Mateusz Bagieñski. Po Edycie
pojawi³a siê wokalistka Urszula, która nie musia³a d³ugo szukaæ pana w okularach. Paraduj¹c z wielkim guzikiem po scenie podesz³a do Pana wicedyrektora. W tê rolê wcieli³ siê
Rafa³ Jurewicz. Wród gwiazd sceny muzycznej swoje miej-

fanki seriali, w tej roli  Bartek, Arek, £ukasz i Krzysiek. Tu¿
pod koniec apelu na scenê wszed³ po raz kolejny Arek Iwanowski, tym razem jednak pielêgnowa³ uschniêtego kwiatka
w doniczce. Pojawi³y siê równie¿ role mêskie  tancerze próbuj¹cy uwieæ zamo¿n¹ kobietê. Tancerzami byli Jacek Pieczur, Patryk Dwilewski, Marcin Metelski, Norbert Truszczyñski,
Stanis³aw Jezierski i Mateusz Krawiec, którzy próbowali zaw³adn¹æ pieniêdzmi Mateusza Sad³owskiego.
Na koniec wszyscy uczestnicy apelu wyszli do wspólnej
zabawy oraz wrêczyli kwiaty obecnym paniom. Owacjom nie
by³o koñca.
Rafa³ Jurewicz

!
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(36)

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Xian  Chiny, 03.08.2007 r.
Wielki Meczet i Ma³a Pagoda Dzikiej Gêsi
Ju¿ od siódmej nie mog³em spaæ. Do
po³udnia by³o pochmurnie, póniej s³onecznie. Dzi zwiedzalimy Wielki Meczet 
wstêp 25 juanów. Znajduje siê on w samym centrum starego Xianu, w dzielnicy
muzu³mañskiej (niesamowite!), w której

Zaszlimy równie¿ do Ma³ego Meczetu. A póniej szlimy wzd³u¿ muru. Xian
posiada cztery bramy miejskie, po³udniow¹, pó³noc¹, wschodni¹ i zachodni¹. Ka¿da
z nich ma dodatkowo trzy wie¿e obronne
o ró¿nym przeznaczeniu. Ka¿da jest tak¿e

Wielki Meczet.

panuj¹ typowo wschodnie zachowania 
jedzenie przyrz¹dza siê na ulicy, totalny
ba³agan.
Jest to najwiêksza i jedna z najwa¿niejszych muzu³mañskich wi¹tyñ w Chinach. Jej budowê rozpoczêto w roku 742,
za dynastii Tang. Wielki Meczet zajmuje
powierzchniê 6 tys. m2, ca³oæ podzieliæ
mo¿na na cztery g³ówne dziedziñce, z czego na ostatnim znajduje siê du¿a sala modlitw na kilka tysiêcy osób. Budowla jest
po³¹czeniem tradycyjnego stylu chiñskiej
architektury z islamsk¹ ornamentyk¹.
Jest tutaj te¿ pagoda  kolejne zaskoczenie. Pagoda to europejska nazwa buddyjskich wi¹tyñ i innych budowli kultowych w po³udniowej i wschodniej Azji
(g³ównie Chiny, Japonia, Korea). Pagody
budowano zazwyczaj w kszta³cie omiobocznej wie¿y o 5, 7, 9 lub 13 kondygnacjach, wydzielonych daszkami z wygiêtymi ku górze naro¿ami. Piêtra wed³ug symboliki buddyjskiej przedstawiaj¹ sfery niebiañskie. Prawdopodobnie kszta³t pagody wywodzi siê z formy stupy. Pagody
budowano z drewna, ceg³y, kamienia, czêsto
by³y bogato zdobione z³oceniami, dekoracj¹ rzebiarsk¹, polichromi¹ czy lak¹.

doæ skomplikowanym
systemem obronnym,
a to z racji tego, ¿e w
tamtych czasach nie
posiadano broni zdolnej zniszczyæ tak potê¿ne mury, wiêc wróg
móg³ dostaæ siê do
miasta w³anie przez
bramê. St¹d jej umocnienia. Pierwotnie mur
zbudowany by³ z
warstw ziemi. Ta bazowa zawiera³a tak¿e
wapno i ekstrakt z kleistego ry¿u. Na przestrzeni wieków mury
miejskie Xianu trzykrotnie remontowano
i restaurowano. Po raz
pierwszy w 1568 roku,
u¿yto ju¿ wtedy cegie³.
W 1781 roku wyremontowano mury i
wie¿e przy bramach.
Po raz ostatni, ju¿ ca³kiem niedawno, odrestaurowano mur w roku

Andrzej Malinowski

1983. Wtedy te¿ powsta³ olbrzymi park otaczaj¹cy ca³e fortyfikacje, mianowicie wzd³u¿
zewnêtrznej czêci muru i fosy. Jest to niemal
najlepiej zachowany w ca³ych Chinach system murów miejskich, a zarazem jeden z
najwiêkszych staro¿ytnych systemów obronnych na wiecie.
Tomek chcia³ wejæ na ten mur i szuka³ miejsca, sk¹d móg³by siê na niego dostaæ. Jednak mu siê to nie uda³o. Ja poszed³em w stronê Ma³ej Pagody Dzikiej
Gêsi. To bardzo wa¿ne miejsce zwi¹zane z
buddyzmem, datowane na czasy dynastii
Tang, czyli grubo ponad tysi¹c lat temu.
W niej przechowywano sutry (to nazwa
religijnych ksi¹g buddyjskich lub hinduskich. W buddyzmie sutry zawieraj¹ nauki Buddy: jego wyk³ady, dyskusje z uczniami
i s³uchaczami. W hinduizmie termin sutra
oznacza mniej wiêcej aforyzm i odnosi siê
do m¹droci wyra¿onej w zwiêz³y sposób.
Dwa najwy¿sze z 15. piêter pagody zniszczy³o trzêsienie ziemi. Niestety z powodu
remontu nie uda³o mi siê wejæ na teren
pagody.
W znanym ju¿ mi supermarkecie Ren
Le zrobi³em zakupy za 30,50 juanów (4 dolary),
czyli znów skromnie  jogurt, pomidory,
cztery du¿e jab³ka, 12 ma³ych bu³eczek, trzy
d³ugie ogórki, napój, konserwa.
C.d.n.

Przed Wielkim Meczetem.

"
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* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863L806

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K2505

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

V6607

Krupin 14A

*02 us³ugi: kompleksowa obs³uga firm
Szkolenia, protoko³y powypadkowe

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

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K2615
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V3230
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
V13502
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V6617
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V14811
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V14821
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V14831

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K13902
* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

K409

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502-710-196 V13702
V8406

(V11004)

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. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

(V11504)

* 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 V4608

Agencja Kredytowa KORZYCIK

tel. (087) 520-01-89

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

K3601

D@RKOMP

L209

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.

V5407

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V3609
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V1810
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V10904
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

V5307

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L1301
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1109
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

V5207

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V3509
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L1002
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

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V4308
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V8006
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V3409

(K28010a)

ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

V2510

(V4808)

AUTO - CZÊCI - SPRZEDAM

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V3204)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V4408)

SERWIS OGUMIENIA

Tel. 0-508-328-776

V13502

(V4208)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L109
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V11404
(V12203)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V3703)

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

V1711

(V15201)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K3210

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V10505)

AUTO-MOTO

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

US£UGI

#
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OKULISTA

V6507

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V8606)

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

V15111

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K13602
* PRZEPROWADZKI, REMONTY, WYKOÑCZENIA
WNÊTRZ, TANIO. Tel. 0-888-956-204

K4502

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V15001)

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
V10215

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K709)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2915
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V7306
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10820
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27229
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4202
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12011
* wywóz mieci, sprzeda¿ koszy niemieckich, TUH Kret,
tel. 0-509-805-008
V13402

(V14801)

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)

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

(V11304)

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

(K30404)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* oddam psa w dobre rêce, pudel czarny, tel. 0-87-520-30-73 L1101
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L308

KUPIÊ
* niesprawne, uszkodzone, po zalaniu, laptopy, notebooki,
tel. 0-691-303-456
K3304
* stare rega³y sklepowe do magazynu  piwnicy, tel. 0-503474-074
L1501
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V15131
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V11014
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3344
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
K28020a
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10524
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V11024
SPRZEDAM
* 30% przecena obuwia zimowego, Agat, plac Wolnoci 13 V5217
* akordeon Weltmeister, 120 basów, kupiony w sklepie, nie
u¿ywany, tel. 0-87-520-31-62
K4701
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V3220
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
Vg102
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V10225
* dwie dzia³ki budowlane, ka¿da 2500 m.kw., Jaki ko³o Olecka, 600 metrów od jeziora, uzbrojone, na obie dzia³ki wydane warunki o zabudowie, tel. 0-604-212-741
V15401
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
Vg202
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
Vg302
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7007
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7326
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K4601
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L1401
* mieszkanie 2 pokoje, 30 m.kw., Warszawa Wola, tel. 0-516006-160
K4402
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-520-26-12Vg402
* mieszkanie 44 m.kw., tel. 0-510-189-301
Va401
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L1201
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V14841
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V6517
* mieszkanie, wiêtajno, tel. 0-510-189-301
Va411
* mieszkanie w Lenartach, 60,8 m.kw., II piêtro, 3 pokoje, 2
gara¿e, dzia³ka 5,5 ara z wod¹, 100 tysiêcy z³otych, tel.
0-500-308-689
K2805
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V1820
* nowe mieszkanie 2 pokoje, 64 m.kw. w Kowalach Oleckich,
65 000 z³otych, tel. 0-87-523-81-80, 0-609-181-486
K4002
* nowe mieszkanie 3 pokoje na parterze z ogródkiem + wszystkie
media w Kowalach Oleckich, 125 000 z³otych, tel. 0-87-52381-80, 0-609-181-486
K3902
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V15121
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V15311
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V15011
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V8306)

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K809
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V4118
WYNAJEM
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
K3802
* mieszkania do wynajêcia w centrum Olecka, tel. 0-87-52040-50, 0-600-431-203
K4302
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V7316
* pomieszczenia produkcyjno-magazynowe, Kukowo k. Olecka,
tel. 0-721-587-468
K2006

$
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MEDYCYNA ALTERNATYWNA
ZANIM PÓJDZIESZ DO LEKARZA

Podniesiona temperatura - wzi¹æ krótk¹ k¹piel w wodzie
o temperaturze 38°C lub zrobiæ ch³odny ok³ad na ³ydki.

Sekrety d³ugowiecznoci - pogoda ducha

Ta zasada ¿yciowa wydaje siê byæ niezwykle istotna. Bo
w zasadzie analizy ¿ycia wszystkich osób d³ugowiecznych
w jednym s¹ zgodne: sêdziwi starcy zawsze w ¿yciu kierowali siê prostymi, etycznymi zasadami, cieszyli siê ¿yciem,
byli optymistami, spokojnie, a nawet z radoci¹ przyjmowali
swój los i uwa¿ali siebie za osoby szczêliwe. Dotyczy to
równie¿ ,,wielkich starców, chocia¿ nie stuletnich, którzy
trwale zapisali siê w dziejach cywilizacji krêgu europejskiego.

Kaszel

- wypiæ powoli, ma³ymi ³ykami, pól szklanki ciep³ego
mleka z ³y¿eczk¹ miodu i odrobin¹ mas³a. Nie ¿a³owaæ sobie
p³ynów, gdy¿ rozrzedzaj¹ one wydzielinê osiadaj¹c¹ na b³onach luzowych gard³a i u³atwiaj¹ jej odkaszliwanie.

Na brzuch i kaszel

W medycynie ludowej rosyjskiej znajduj¹ zastosowanie ziarniaki (pe³ne ziarna) jêczmienia.
Przygotowane z nich odwary ceni siê za w³aciwoci zmiêkczaj¹ce i os³aniaj¹ce. Tak wiêc polecane s¹ przy
wszelkich schorzeniach zapalnych przewodu pokarmowego
i przy silnym kaszlu. Odwar za sporz¹dza siê nastêpuj¹co:
20 g ziarna zalaæ wod¹ na 4-5 godzin. Potem gotowaæ przez
10 minut. Odcedziæ. Stosowaæ po ³y¿ce sto³owej 4-6 razy
dziennie.

Na oczyszczenie nerek

Naturalici uwa¿aj¹, ¿e niewielkie iloci soku rze¿uchy
dodane do wywaru z pietruszki znakomicie pobudzaj¹ czynnoci uk³adu pokarmowego, polepszaj¹c przemianê materii i
funkcje nerek. Wiosn¹ takie kuracje oczyszczaj¹ce s¹ wiêc
bardzo wskazane. A oto sposób ich przeprowadzenia:
£y¿kê soku z rze¿uchy dodaæ do szklanki wywaru z korzeni pietruszki. Wypiæ w ci¹gu dnia ³ykami.

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

(V3110)

(V12103)

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)

20-lecie FIRMY
(K3503)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

B. Bo³tryka.

tel. 520-23-36

Z okazji 20-lecia firmy ka¿dy uczestnik kursu otrzyma
2 godziny darmowe jazdy.
Z uczestników kursu kategorii B zostanie wylosowana
jedna osoba, która otrzyma ca³kowity zwrot kosztów kursu!

%
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Kalendarz imion

Kazimierza, Leona, Maurycego, Patrycjusza, Sebastiana, Wincentego
21 marca
Angeliki, Bernadety, Eleonory, Filomeny, Klemencji, Lubomiry, Ludomiry
Benedykta, Filemona, Filona, Hugolina,
Lubomira, Ludomira, Miko³aja, Pafnucego
22 marca
Baldwiny, Beaty, Bogumi³y, Bogus³awy,
Jagody, Katarzyny, Leonii, Leontyny
Arnolda, Baldwina, Benwenuta, Bogumi³a, Bogus³awa, Godzis³awa, Kazimierza, Oktawiana, Paw³a, Turybiusza, Wszemira
23 marca
(wiatowy Dzieñ Meteorologii) (wiatowy dzieñ Zapobiegania Grulicy)
Oktawii, Oty, Pelagii, Zbys³awy
Adriana, Eberharda, Feliksa, Hadriana,
Józefa, Konrada, Oktawiana, Pelagiusza,
Piotra, Tyberiusza, Wiktoriana, Wiktoryna, Zbis³awa, Zbys³awa

17 marca
Gertrudy, Giny, Patryki, Reginy, Reny,
Zbigniewy
Cieszys³awa, Jana, Patrycego, Patryka,
Zbigniewa, Zbyszka
18 marca
Adeli, Aleksandry, Boguchwa³y, Konstancji, Narcyzy, Zbys³awy
Aleksandra, Anzelma, Boguchwa³a, Cyryla, Edwarda, Gwidona, Narcyza, Zbys³awa
19 marca
Aleksandry, Aleksandryny, Bogdany,
Józefiny, Józefy, Laili, Nicety, Sybilli
Bogdana, Bohdana, Chryzanta, Józefa,
Marka
20 marca
Aleksandry, Eufemii, Eufenii, Eugenii,
Eulalii, Irminy, Kiry, Klaudii, Roksany,
Sandry
Aleksandra, Ambro¿ego, Anatola, Bogus³awa, Cyriaki, Herberta, Joachima,

Nasz przepis

Trwa³a biologiczna

Babka ziemniaczana

Kilogram ziemniaków, 20 dag wêdzonego boczku, rednia cebula, 2 jajka, 2
³y¿ki m¹ki pszennej, olej, sól, majeranek,
kolendra, z¹bek czosnku, cz¹ber, pieprz
czarny mielony.
Cebulê i boczek kroimy w kostkê. Boczek podsma¿amy na patelni, dodajemy cebulê i sma¿ymy a¿ uzyska ona z³oty kolor.
Ziemniaki cieramy na tarce. Dodajemy
do nich boczek z cebul¹, jaja, m¹kê i przyprawy. Wszystkie po ³y¿eczce (wyj¹tek stanowi sól, pieprz, których dodajemy do smaku).
Ca³oæ dobrze mieszamy. Blaszkê smarujemy odrobin¹ oleju i wk³adamy do niej ciasto.
Babkê nale¿y piec w temperaturze 200°C
przez oko³o 50 minut. Babkê podajemy z
kefirem lub polan¹ kwan¹ mietan¹.

Rodzaj trwa³ej bez zastosowania rodków chemicznych. Nawiniête
na wa³ki w³osy spryskujemy substancj¹ rolinn¹, a nastêpnie suszymy pod suszark¹. Wada  efekty
tego zabiegu s¹ krótkotrwa³e; w przypadku d³ugich i ciê¿kich w³osów jest
nieskuteczny.

Sennik: 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.

Piramidy

W Peru jest wiêcej piramid ni¿
w Egipcie.



KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F kupiê

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

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

PRZYS£OWIA
 Ksi¹¿ka jest jak ogród noszony w
kieszeni. (chiñskie)
 Gdy w marcu grzmoty, to w maju
niegi.
 W marcu kto siaæ nie zaczyna, dobra swego zapomina.
 Na wiêtego Grzegorza (12 marca)
id¹ lody do morza.
 Gdy Matylda (14 marca) spotka siê z
boækiem, bêdzie szczêcie za ka¿dym
kroczkiem.
 Gdy w Matyldê (14 marca) leje, pole,
³¹ka wnet zielenieje.
 wiêta Gertruda (17 marca)  zaprzêgaj wo³y do p³uga.
 Ogrodniku, wiêta Gertruda (17 marca) gdy s³onkiem b³ynie, zrobi cuda.
 Marzec odmienia wiatry, deszcze miesza
z pogod¹, wiêc nie dziw, jeli starzy
czuj¹ go sw¹ szkod¹.
 Kiedy ¿urawie wysoko lataj¹, prêdkiej siê wiosny ludzie spodziewaj¹.
 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny.
 wiêty Józef (19 marca) kiwnie brod¹, pójdzie zima razem z wod¹.
 Na wiêtego Józefa (19 marca) przez
pole bruzda. (Dawniej zgodnie z tradycj¹ niezale¿nie od pogody zaczynano wtedy orkê i wykonywano co
najmniej jedn¹ bruzdê, w latach gdy
by³o zbyt zimno lub mokro).
 wiêty Józef Oblubieniec (19 marca)
niechaj ma z rozsady wieniec.
 Na wiêty Józef pogoda, bêdzie w
polu uroda.
 Jak na w. Józefa (19.III) chmurki, to
sad ziemniaki gdzie ogórki, a jak
pogoda, to sad gdzie woda.
 Od dnia 20 marca s³oñce zagrzewa
nawet starca.
 Jak po Benedykcie (21.III) ciep³o, to
i w lecie bêdzie piek³o.
 Na wiêtego Benedykta (21 marca)
kaczka jaje myk.

Zakwaszanie mleka
i mietany

mietanê i mleko s³odkie mo¿na szybko
zakwasiæ dodaj¹c do nich odrobinê soku
z cytryny lub ³y¿eczkê kwanego mleka,
tak¿e odrobinê kwasu z ogórków lub kapusty. Po dodaniu substancji zakwaszaj¹cej mleko zawsze dok³adnie wymieszaæ.
Dobrze zakwasza równie¿ odrobina octu
spirytusowego lub winnego. mietanê i
mleko nale¿y postawiæ w cieple, blisko
pieca lub kaloryfera, kuchenki gazowej.
Zakwaszaj¹c mleko z wiêksz¹ iloci¹ substancji zakwaszaj¹cej lub zió³ mo¿emy zmieniæ tak¿e smak mleka.

&

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 11 (583)

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Gimnazjów
... rozegrano 25 lutego w hali Zespo³u Szkó³ Technicznych

Klasyfikacja punktowa gimnazjów
1. Gimnazjum nr 2 Olecko  134 punkty
2. Gimnazjum Kowale Oleckie  102 p.
3. Gimnazjum nr 1 Olecko  84 p.
4. Gimnazjum wiêtajno  62 p.
5. Gimnazjum Sokó³ki  48 p.
6. Gimnazjum Kijewo  18 p.
7. Gimnazjum Judziki  16 p.
8. Gimnazjum Orodka Szkolno-Wychowawczego  1 p.
Klasyfikacja punktowa dziewcz¹t
1. Gimnazjum Kowale Oleckie  54 p.
2. Gimnazjum wiêtajno  50 p.
3. Gimnazjum nr 2 Olecko  42 p.
4. Gimnazjum nr 1 Olecko  34 p.
5. Gimnazjum Sokó³ki i Gimnazjum Kijewo po 5 p.
Klasyfikacja punktowa ch³opców
1. Gimnazjum nr 2 Olecko  92 p.
2. Gimnazjum nr 1 Olecko  50 p.
3. Gimnazjum Kowale Oleckie  48 p.
4. Gimnazjum Judziki  16 p.
5. Gimnazjum Sokó³ki i Gimnazjum Kijewo po 13 p.
6. Gimnazjum wiêtajno 12 p.
7. Gimnazjum Orodka Szkolno-Wychowawczego  1 p.
Sztafeta 4 x 200 m. dziewcz¹t
1. Kowale Oleckie  1.57,00 min
2. Sokó³ki  1.58,50 min.
3. wiêtajno  2.00,30 min.
Sztafeta 4 x 200 m. ch³opców
1. Gimnazjum nr 1 Olecko  1.47,50 min.
2. Gimnazjum nr 2 Olecko  1.48,50 min.
3. Gimnazjum Kijewo - 1.49,21 min.
wyniki indywidualne
 rzut pi³k¹ lekarsk¹ dziewcz¹t
1. Dominika Olszewska  9,90 m (Kowale Oleckie)
2. Wioletta Wróblewska  9,80 m (Gimnazjum nr 2)
3. Sara Sawicka  8,90 m (Sokó³ki)
4. Oksana Stadnicka  8,60 m (Gimnazjum nr 1)
5. Karolina Zubowicz  7,90 m. (wiêtajno)
6. ¯aneta Krejpcio  7,80 m. (wiêtajno)
 rzut pi³k¹ lekarsk¹ ch³opców
1. Adrian Reczko  9,00 m (Kowale Oleckie)
2  3. Przemys³aw Sura¿yñski (Gimnazjum
nr 2) i Marcin Boguszewski (Kowale
Oleckie) po 8,90 m.
4. Marcin Tylenda  8,30 (Kowale Oleckie)
5. Dominik Koronkiewicz  7,90 m. (Sokó³ki)
6. Maciej Nowik  7,70 m. (wiêtajno)
 skok w dal z miejsca dziewcz¹t
1. Magdalena Biernaciak  2,35 m. (wiê-

tajno)
2. Justyna Rudnik  2,13 m. (wiêtajno)
3. Kesja Puszkarewicz  2,12 m. (Gimnazjum nr 1)
4. Beata Supronowicz  2,12 m. (Sokó³ki)
5. Martyna Wróblewska  2,00 m. (Gimnazjum nr 2)
6. Dominika Olszewska  1,95 m. (Kowale Oleckie)
 skok w dal z miejsca ch³opców
1. Pawe³ Pojawa  2,64 m. (Gimnazjum
nr 2)
2. Przemys³aw Sura¿yñski  2,60 m. (Gimnazjum nr 2)
3. Damian Trzeciak  2,58 m. (wiêtajno)
4. Marcin Tylenda  2,53 m. (Kowale
Oleckie)
5. Erwin Korotko  2,47 m. (Kijewo)
6. Pawe³ Chomiczewski  2,45 m. (Sokó³ki)
 bieg na 25 m. dziewcz¹t
1. Magdalena Bernaciak (wiêtajno)
2. Justyna Rudnik (wiêtajno)
3. Beata Supronowicz (Sokó³ki)
4. Ma³gorzata Krupiñska (Kowale Oleckie)
5. Magda Szczerbiñska (Kowale Oleckie)
6. Kesja Puszkarewicz (Gimnazjum nr 1)
 bieg na 25 m. ch³opców
1. Pawe³ Pojawa (Gimnazjun nr 2)
2. Micha³ D¹browski (Kowale Oleckie)
3. Lukasz Szymanowski (Judziki)
4. Cezary Topczy³o (Gimnazjum nr 1)
5. Damian Kara (Gimnazjum nr 1)
6. Patryk Letkiewicz (Sokó³ki)
 bieg na 300 m. dziewcz¹t
1. Monika Jegliñska  43,96 s. (Gimnazjum nr 1)
2. Inez sadkowska  45,0 s. (Sokó³ki)
3. Anita Kukowska  45,4 s. (Sokó³ki)
4. Karolina Godlewska  45,62 s. (wiêtajno)
5. Milena Miszkiel  46,0 s. (Kowale
Oleckie)
6. Ada Ulikowska  46,5 s. (Gimnazjum
nr 2)
 bieg na 300 m. ch³opców
1. Krzysztof Marczuk 39,09 s. (Gimna-

zjum nr 2)
2. Mateusz Moroz  40,4 s. (Kowale Oleckie)
3. Jakub Koz³owski  40,62 (Gimnazjum
nr 2)
4. Patryk Roga³o  41,64 p. (Gimnazjum
nr 1)
5. Jakub Rekuæ  42,3 s. (Gimnazjum nr 1)
6. Adam Standowicz  42,56 s. (Kowale
Oleckie)
 bieg na 500 m. dziewcz¹t
1. Aleksandra Olszewska  1.19,39 min.
(Gimnazjum nr 2)
2. Marlena U³anowicz  1.25,87 min. (Kowale Oleckie)
3. Paulina Szczerbiñska  1.26,60 min.
(Kowale Oleckie)
4. Anna Szpunar  1.28,20 min. (Kijewo)
5. Ula Olszewska  1.28,53 min. (Gimnazjum nr 2)
6. Joanna Milewska  1.30,50 min. (Gimnazjum nr 1)
 bieg na 500 m. ch³opców
1. Krzysztof Koz³owski  1.12,46 min.
(Gimnazjum nr 2)
2. Jakub Jamrozik  1.13,14 min. (Judziki)
3. Micha³ Sobotko  1.16,70 min. (Gimnazjum nr 1)
4. Kamil Masalski  1.16,95 min. (Gimnazjum nr 1)
5. Piotr Ciszewski  1.19,27 min. (Gimnazjum nr 1)
6. Karol Dobruch  1.20,50 min. (Kijewo)
 bieg na 800 m. ch³opców
1. Arkadiusz Bogdan  2.07,87 min. (Gimnazjum nr 2)
2. £ukasz Wir¿yñski  2.12,06 min. (Gimnazjum nr 2)
3. Przemys³aw Miszkiel  2.12,18 min.
(Kowale Oleckie)
4. Micha³ Grudziñski  2.15,00 min. (Gimnazjum nr 2)
5. Daniel Kwiatkowski  2.16,90 min.
(Gimnazjum nr 1)
6. Daniel Medycki  2.17,60 min. (Gimnazjum nr 1)

Nowy szef zwi¹zku zaprasza
na obchody Dnia Inwalidy

19 marca (we czwartek) o godz. 13. z okazji Dnia Inwalidy nowo wybrany
przewodnicz¹cy Oddzia³u Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olecku Pan Wies³aw Moniuszko zaprasza cz³onków i
sympatyków zwi¹zku na spotkanie z okazji Dnia Inwalidy. Do wyborów nowego szefa zwi¹zku w Olecku dosz³o ze wzglêdu na k³opoty zdrowotne poprzedniego prezesa Pana Stanis³awa Przedzieckiego.
Spotkanie odbêdzie w gocinnych progach Starostwa Powiatowego w Olecku
przy ul. Kolejowej 32. Wemie w nim udzia³ Starosta Olecki dr in¿. Stanis³aw
Ramotowski, Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódzkiego Edward Adamczyk
i sekretarz pos³a Jerzego A. Gosiewskiego Dariusz Josiewicz.
(jod)

'
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Lekka atletyka
Ola Olszewska mistrzyni¹
Polski LZS m³odziczek
w biegach prze³ajowych
W Zamociu rozegrano Mistrzostwa
Polski LZS w Biegach Prze³ajowych, w
których wystartowa³o oko³o 800 zawodników, w tym wielu medalistów Mistrzostw Polski w ró¿nych kategoriach
wiekowych.
Olbrzymi¹ niespodziankê sprawi³a
wszystkim mi³onikom lekkiej atletyki naszego miasta reprezentantka Klubu Czarni
Olecko, uczennica Gimnazjum nr 2 w
Olecku Aleksandra Olszewska, zdobywaj¹c w Zamociu tytu³ Mistrzyni Pol-

Pi³ka siatkowa
W dniu 07.03.2009 w hali LO w Olecku
odby³ siê turniej siatkówki ,,czteroosobowej kobiet z okazji 8 marca. Zawody
zorganizowa³ MOSiR Olecko. Sêdzia g³ówny zawodów: Dariusz Karniej.
Do turnieju przyst¹pi³o 11 dru¿yn, które
podzielono na 3 grupy (w jednej 3 ekipy,
a w dwóch pozosta³ych po 4 ekipy, które gra³y systemem ka¿dy z ka¿dym).
KOLEJNOÆ W GRUPACH
Grupa A
1. Gumisie
4 pkt
4:0
2. Gim. I Olecko3 pkt
2:2
3. Smerfy
2 pkt
0:4
Grupa B

ski m³odziczek w biegu prze³ajowym na
dystansie 1500 metrów.
Ola wykaza³a w tym starcie ogromn¹
wolê walki i spe³nienie w 100% za³o¿eñ
taktycznych, które tu¿ przed biegiem
ustalono z jej trenerem Romualdem
Wojnowskim.
Bieganie w Zamociu by³o bardzo
utrudnione. Zawodnicy biegali po kostki w b³ocie, niegu i po piachu  po pêtli
ze zbiegami i podbiegami pod k¹tem 45
stopni. Typowa szko³a ¿ycia i przetrwania. Ci, którzy dobiegli do mety, na pewno
w sezonie startowym nie bêd¹ obawiaæ
siê o to, ¿e nie prze³ami¹ barier psychicznych.
W ka¿dej kategorii wiekowej  od
m³odzika do juniora  startowa³o w Zamoci od 58 do 136 zawodników. Naj-

liczniej obsadzony by³ bieg w kategorii
juniora m³odszego (136 startuj¹cych).
Bardzo dobrze w Zamociu zaprezentowa³a siê Ma³gorzata Szpunar (na co
dzieñ uczennica ZSLiZ w Olecku), która
w biegu juniorek na dystansie 3000 metrów wywalczy³a 18. Pozycjê. Karolina
Domañska by³a 21. w biegu juniorów
m³odszych na dystansie 2000 metrów.
Miejsce punktowane wywalczy³ równie¿
Piotr Witkowski (junior m³odszy), który
startowa³ w najliczniej obsadzonym biegu na dystansie 2000 metrów.
21 marca oleccy biegacze wystartuj¹
na Makroregionalnych Mistrzostwach
Polski, które odbêd¹ siê w Pas³êku. Bêd¹
to jednoczenie eliminacje przed Ogólnopolsk¹ Olimpiad¹ M³odzie¿y.
Gratulujemy doskona³ego wystêpu w
Zamociu podczas Mistrzostw Polski LZS!

1. Atomówki
6 pkt
6:0
2. Murakami
5 pkt
4:2
3. Gwiazdeczki
4 pkt
2:4
4. Pimpuszki
3 pkt
0:2
Grupa C
1. Muminki
6 pkt
6:0
2. Go³dapianki
5 pkt
4:3
3. Z³otka
4 pkt
3:5
4. Gim II Olecko
3 pkt
1:6
Dru¿yny, które wygra³y swoje grupy oraz jedna z m-ca drugiego, z najlepszym dorobkiem gier awansowa³y do
pó³fina³ów.
WYNIKI PO£FINA£ÓW
Atomówki  Gumisie2:0 (15:4,15:11)
Maminki  Murakami2:0 (15:5,15:9)
MECZ O III M-CE
Gumisie  Murakami2:1 (15:17,15:13,10:8)

MECZ FINA£OWY
Atomówki  Maminki2:1 (15:10,9:15,10;7)
KOLEJNOÆ KOÑCOWA
1. Atomówki (kap. Ola Dzienisiewicz)
2. maminki (kap. Dominika Bagan)
3. Gumisie (kap. Edyta Wojnowska)
4. Murakami (kap. Ewa Wysocka)
5-6.Go³dapianki (kap. Sandra Si³kowska)
Gim. I Olecko (kap.Karolina Kozielska)
7-9. Z³otka (kap.Joanna Sura¿yñska)
Gwiazdeczki (kap.Monika Maksimowicz)
Smerfy (kap.Roksana ¯uber)
10-11. Pimpuszki (kap.Magda Radzaj)
Gim.II Olecko (kap.Agata Wojsiat)
Pierwsze trzy dru¿yny otrzyma³y puchary, a wszystkie pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w turnieju wziê³o udzia³ 48
osób.
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W czasach PRL obywatele tego kraju byli w³acicielami maj¹tku narodowego. Do ludzi nale¿a³y huty, fabryki, kopalnie, tkalnie itd. Tworzylimy najliczniejsz¹ grupê w³acicieli, ale takich bez
aktów w³asnoci. Po 1989 roku okaza³o
siê, ¿e do naszego maj¹tku maj¹ prawo
tylko nieliczni. Ilu z Pañstwa dosta³o po
1989 roku propozycjê przejêcia jakiej firmy,
fabryki czy zak³adu pracy za symboliczn¹ z³otówkê? Komu z Pañstwa zaproponowano udzia³ przy prywatyzacji np.
telekomunikacji, bo przepisy wymagaj¹
przy takich transakcjach kogo niezwi¹zanego z Pañstwem/rz¹dem jako w³acicielem. Proszê siê nie miaæ. Dzi Rz¹d,
PO, PSL, SLD w treci ustawy przekazuj¹ obywatelom w³adzê nad regionalnymi orodkami telewizyjnymi. To podobno nasze! Dr Karol Jakubowicz opisa³ to w sposób nastêpuj¹cy: to jest po
prostu oddanie regionalnych telewizji

miejscowej w³adzy i biznesowi, który
bêdzie mia³ wp³yw na kszta³t, program i
misje tych telewizji. Ostatecznie ta zale¿noæ w praktyce wymusi po jakim
czasie potrzebê prywatyzacji tych telewizji. Wiadomo, ¿e wojewodów wyznacza tzw grupa rz¹dz¹ca, której powi¹zanie z programem politycznym partii jest
nierozerwalne. Od tych wojewodów bêd¹
zale¿a³y pieni¹dze na telewizjê. Gdy tych
pieniêdzy bêdzie niewiele, to trzeba bêdzie siêgn¹æ do kieszeni miejscowego
biznesu, który te¿ ma swoje pogl¹dy na
informacjê. W ten sposób wracamy do
stwierdzenia: kto ma pieni¹dze, ten ma
informacjê jakiej oczekuje, a kto ma informacjê, ten ma w³adzê. W praktyce przekszta³cenie telewizji regionalnych po jakim czasie wymusi finansowo potrzebê
ich prywatyzacji. W naszym kraju powi¹zania biznes-w³adza s¹ niemal wzorcowym przyk³adem patologii, opieraj¹-

cej siê na korupcji czy kumoterstwie.
Po wypowiedziach medioznawców
jako mia³em dziwne wra¿enie, ¿e nie ma
ró¿nicy miêdzy wczeniejsz¹ ustaw¹, której
zarzucano kolanowoæ (powstanie na
kolanie), a opracowywan¹ przez parê
miesiêcy obecn¹ propozycj¹. Jak w starym skeczu Jacka Federowicza: kto ma
dostêp do radia i telewizji  ten ma w³adzê. Odwo³ywanie siê do obiektywizmu
obecnych w³adców wypada bardzo miesznie: co by³o zagro¿eniem dla demokracji
za czasów poprzedników, za obecnej
kadencji ma byæ najlepszym przyk³adem
demokratyzacji naszego ¿ycia. Nepotyzm
starej w³adzy dzi staje siê cnot¹: bo komu
jak komu, ale rodzinie, przyjacio³om i
cz³onkom w³asnej opcji politycznej mo¿na ufaæ w 100%.
Bêdziemy mieli kolejny bubel legislacyjny okrzykniêty SUKCESEM OBECNEJ W£ADZY przy udawaniu, ¿e co
siê robi w imiê obywateli i dla obywateli.
PAC
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I tydzieñ za nami... OK. Ju¿ tak jest,
¿e czas mija nieb³agalnie i bardzo szybko. O odchodz¹cym czasie nie bêdziemy siê tu rozgadywaæ. Wiadomo, ¿e
wszystko mija i przemija. Nic na to nie
poradzimy.
Zajmiemy siê polityk¹. Najwygodniej. Nie maj¹c ¿adnego wp³ywu na
politykê, mo¿na swobodnie o niej pisaæ i mówiæ. Oczywicie jeli polityka
nie powoduje wypieków na twarzy i nie
podnosi siê cinienie w potrzebie wejcia komu na plecy lub przywalenia
komu w twarz. Niestety, ale jest to cecha
wielu dyskutantów zabieraj¹cych g³os
w tym temacie. Jak widzimy, ¿e nasz
towarzysz dyskusji zaciska piêci, podnosi g³os i zaczyna nam mówiæ, ¿e tylko on reprezentuje s³uszn¹ liniê  polecam jedn¹ metodê: umiechaæ siê i
udawaæ, ¿e rozumiemy co, co wyp³ywa z takiego cz³owieka.
Lubiê siêgaæ po g³osy specjalistów
w danej dziedzinie. Zanim kto mi powie, czy opowie, ¿e nowa ustawa dotycz¹ca radia i telewizji jest NAJGENIALNIEJSZYM (którym z kolei) posuniêciem obecnego rz¹du i zwi¹zanej z nimi
partii oraz jej sojuszników, po prostu nie
znaj¹c siê na tej problematyce siêgn¹³em po wypowiedzi specjalistów w tej
dziedzinie. Aby nie byæ oskar¿anym o
jakie wyp³ywy moich GURU czy szefów i od razu skazaæ potencjalnych prokuratorów czy samozwañczych sêdziów

na klêskê, przedstawiam obu panów, z
których wypowiedzi skorzysta³em. S¹ to:
profesor Maciej Mrozowski i dr Karol
Jakubowicz, obaj medioznawcy o niepodwa¿alnych autorytetach w swojej dziedzinie. Obaj prawie jednoczenie wymieli
projket nowej ustawy medialnej og³aszanej
wszem i wobec jako tej, która odbierze
politykom mo¿liwoæ wp³ywu na kszta³t
telewizji publicznej. Po pierwsze bezporednie przekazywanie pieniêdzy na dzia³alnoæ telewizji publicznej przez rz¹dy
od razu podwa¿a niezale¿noæ. Teoretycznie o programie ma decydowaæ trzyosobowa rada, której najwa¿niejszym
cz³onkiem jest przedstawiciel ministerstwa
finansów. Jak ma to dzia³aæ w praktyce
 tego ustawa nie przedstawia, przekazuj¹c wszystko w ogólnikach. W praktyce przedstawiciel MF bêdzie praktycznie
najwa¿niejszym przedstawicielem rz¹dz¹cych. Niestety, ale zasada: kto ma pieni¹dze ten dyktuje warunki nie jest fikcj¹, a normaln¹ ¿yciow¹ prawd¹, z któr¹
ka¿dy ma do czynienia i udawanie, ¿e
jej nie ma jest po prostu mieszne. Wyznaczanie siedmiu cz³onków KRRiT jako
NAJWYBITNIEJSZYCH przedstawicieli
pochodz¹cych z namaszczenia i wyrubowanych warunków rodowisk
twórczych jest po prostu fikcj¹. Pozostaje pytanie: kto wyznaczy te WYBITNE AUTORYTETY rodowisk twórczych
maj¹cych opiniowaæ kandydatów Sejmu,
Senatu czy Prezydenta? Czy ma to czyniæ znany re¿yser Kazimierz Kutz, który
praktycznie ka¿d¹ niewygodn¹ dla rz¹-

du i w³asnej partii nazywa spiskiem spod
znaku PiS, czy inny re¿yser, który w swojej
dzia³alnoci posun¹³ siê do naci¹gania
pod w³asn¹ legendê twórczoci najwiêkszej
wiêtoci pamiêci narodowej, jak¹ jest
Katyñ. O czym piszê? O stworzeniu opowieci o mierci w³asnego ojca jako ofiary
w Katyniu. Mimo protestu cz³onków Rodzin Katyñskich znany re¿yser opowiada³ nieprawdê, ¿e ma co wspólnego z
t¹ mroczn¹ histori¹. Niestety, ale takie
postêpowanie stawia pod znakiem zapytania moralnoæ. Pytanie: jakie to autorytety ze wiata kultury i sztuki maj¹ wydawaæ certyfikaty dla cz³onków KRRiT
pozostaje bez odpowiedzi. Za bardzo
przypomina to odnoszenie siê do zasady: g³osowali jak chcieli i wybrali kogo
trzeba. Inn¹ spraw¹, wskazan¹ przez wczeniej wymienionych medioznawców, jest
odnoszenie siê nowej ustawy do tzw.
oddzia³ów telewizji regionalnych. Pamiêtacie Pañstwo sprawê Rywina sprzed kilku
lat? Jednym z w¹tków ledztwa w tamtej sprawie by³o d¹¿enie ówczesnych w³adz
do prywatyzacji telewizji regionalnych
jako jednego z elementów programu SLD.
Dzi strona rz¹dowa i partia ustami pana
pos³a Chlebowskiego opowiada, ¿e nie
ma mowy o prywatyzacji oddzia³ów telewizji regionalnych... Przecie¿ ustawa
przewiduje tylko i wy³¹cznie przekszta³cenie telewizji regionalnych w oddzielne spó³ki, które maj¹ po prostu staæ siê
bli¿sze mieszkañcom danego regionu.
Gdzie ja to s³ysza³em i czyta³em?
Dokoñczenie na s. 19.

Rys. Waldemar Rukæ
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