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Ratusz
w nowej szacie

30 marca 2009 r.
gocimy w Olecku
premiera Donalda Tuska
Premier zwiedzi szpital oraz rozpocznie
obrady cyklu ogólnopolskiej konferencji
pod has³em Ratujmy polskie szpitale

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê jubileuszem 450-lecia Olecka Rada Miejska
postanowi³a do budynku Ratusza dobudowaæ wie¿e. Projekt uchwa³y ma zostaæ poddany g³osowaniu na kwietniowej sesji RM.

Jan Panasewicz Zas³u¿ony dla Olecka
27 marca br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej wrêczy³ Janowi Panasiewiczowi lokalne odznaczenie  medal Zas³u¿ony dla Olec-

ka. Oleccy radni przyznaj¹ to wyró¿nienie osobom, które maj¹ szczególne dokonania na rzecz rozwoju i promocji miasta
oraz inicjatywy s³u¿¹ce dobru mieszkañców.
C.d. na s. 5.

Rysunek naszego grafika przedstawia Ratusz po dobudowie wie¿y.
Teraz wypada czekaæ, kiedy zostanie og³oszony konkurs na olecki hejna³.

Rys. Marek Pacyñski

Petycja mieszkañców Olszewa przeciwko wycinaniu dêbów
 czytaj na s. 9.
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Zdecydowana, szybka i  jak siê okaza³o  odwa¿na interwencja dzielnicowego przyczyni³a siê do uratowania ¿ycia jednego z mieszkañców Olecka.

Dzielnicowy uratowa³ mu ¿ycie
Do zdarzenia dosz³o 26 bm. oko³o godziny 19.30 na ulicy Mazurskiej w Olecku. Dzielnicowy m³. asp. Jan Jankowski
pe³ni¹c s³u¿bê obchodow¹ zauwa¿y³ na
chodniku le¿¹cego mê¿czyznê. Policjant
podszed³ do niego, aby sprawdziæ czy
nie potrzebuje pomocy. Kontakt z tym
cz³owiekiem by³ utrudniony. Dodatkowo
obok niego sta³ agresywny labrador. Pies
nie pozwala³ zbli¿yæ siê do swojego pana,
szczeka³ i próbowa³ ugryæ funkcjonariusza.
Mimo to dzielnicowemu uda³o siê nawi¹zaæ
kontakt, z  jak siê okaza³o  chorym na
cukrzycê mê¿czyzn¹.
Asp. Jan Jankowski wezwa³ pomoc.
Do momentu przyjazdu karetki pogotowia dzielnicowy rozmawia³ z mieszkañcem Olecka, aby ten nie straci³ przytomnoci. Nastêpnie pacjent zosta³ przewieziony do szpitala.
Dzielnicowy ustali³ dane i adres chorego. Dotar³ do jednego z cz³onków rodziny i poinformowa³ o ca³ym zdarzeniu.
Zobowi¹za³ tak¿e domowników do zaopiekowania siê agresywnym czworonogiem.
Lekarz dy¿urny, który udzieli³ pomocy potrzebuj¹cemu powiedzia³, ¿e powodem zas³abniêcia pacjenta by³a hipoglikemia, zwi¹zana z bardzo niskim pozio-

Polecamy Pañstwu wystawê rysunków satyrycznych wspó³redaktora Tygodnika Oleckiego Marka Pacyñskiego. Wszystkie z nich by³y ju¿ publikowane w TO. Nigdy jednak nikt nie zebra³
ich tylu w jednym miejscu. Dokona³a tego
Maja Mejsak  kurator Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa. Redakcja dziêkuje równie¿ dyrektor ROK MG
Marcie Je¿ewskiej za udostêpnienie
Galerii.

Centrum Rolin
Ozdobnych

(V16223)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

DY¯URY APTEK

 30.03-05.04.2009r., pl. Wolnoci 25
 6-13.04.2009r., ul. 11-go Listopada 9

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

w godzinach 1200-17 00

(13804)

mem cukru w organizmie. Dodatkowo mê¿czyzna by³ pod wp³ywem alkoholu, co
zagra¿a³o jego zdrowiu, a nawet ¿yciu.
Jak doda³ lekarz, szybka interwencja policjanta i wezwanie na miejsce zespo³u
medycznego, uratowa³y temu mê¿czynie ¿ycie.
W pi¹tek rano policjanci rozmawiali
z uratowanym 50-letnim mieszkañcem Olecka. Okaza³o siê, ¿e nie pamiêta on ca³ego zdarzenia. Powiedzia³, ¿e dopiero w
szpitalu odzyska³ pe³n¹ wiadomoæ. Mê¿czyzna czujê siê dobrze. Wyrazi³ te¿
wdziêcznoæ dzielnicowemu za okazan¹
pomoc.
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Pobór krwi

- 2 kwietnia 2009r.

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

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

 Iza Ho³ownia
 Alicja Jaszczanin
 Andrzej Jeziorski
 Jerzy Makal
 Ryszard Marciniak
 Marian Zachwacki
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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Nietrzewy kieruj¹cy na zakazie

22.03.2009 r o godz. 17.40 w Olecku na ul. Lipowej patrol
ruchu drogowego zatrzyma³ do kontroli samochód marki Polonez. Kieruj¹cym by³ Miros³aw W.  50-letni mieszkaniec Olecka. Badanie alkomatem wykaza³o blisko jeden promil alkoholu
w organizmie. Ponadto policjanci ustalili, i¿ kieruj¹cy posiada
s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów obowi¹zuj¹cy do czerwca 2011 roku.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Kolizja

21.03.2009 o godz. 20.05 na drodze krajowej nr 65 w miejscowoci Golubki dosz³o do kolizji drogowej. Kieruj¹cy Fiatem nie zastosowa³ siê do znaku P-4 (podwójna linia ci¹g³a).
Podczas manewru wyprzedzania straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na lewe pobocze, nastêpnie do rowu i dachowa³.
Kierowca, 19-letni Szymon N., zosta³ ukarany mandatem karnym w wysokoci 200 z³.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Akt lokacyjny Olecka
Fot. Józef Kunicki

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Rysunki satyryczne Marka Pacyñskiego, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Staroobrzêdowcy z Wojnowa  fotografie Ewy Koz³owskiej
 galeria JazzClub w Gi¿ycku
 Na przerwistej linii egzystencji  Herbertowsa lekcja poezji
 czytelnia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej
 Odwaga tworzenia, wystawa prac uczestników WTZ 
Biblioteka Pedagogiczna
 Sybiriacy  wystawa w holu kina ROK MG
30 marca (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
31 marca (wtorek)
* up³ywa termin uiszczenia op³aty rocznej za u¿ytkowanie
nieruchomoci wieczystej
1 kwietnia
17.00  Wiosenne Pejza¿e  prezentacja Warsztatu Terapii
zajêciowej, sala widowiskowa ROK MG
2 kwietnia (czwartek)
* Powiatowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe (kl. IV, V, VI), stadion MOSiR
8.15  akcja honorowego poboru krwi, Starostwo , ul. Kolejowa 32
3 kwietnia (pi¹tek)
12.00 - koncert muzyki klasycznej, sala widowiskowa ROK MG
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
6 kwietnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego

Pijana matka i córka
podró¿owa³y autostopem

Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski i Wiceburmistrz
Henryk Trznadel zaprezentowali na ostatniej sesji
Rady Miejskiej akt lokacyjny Olecka.
Wykona³a go specjalistyczna firma renowacyjna.
(V15303)

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

MEBLE STYLOWE HOLENDERSKIE
KIERMASZ MARKOWEJ PORCELANY
(komplety obiadowe szecioosobowe ju¿ od 85 z³)

RENOWACJA MEBLI

W dniu 27.03.2009 r. oko³o godziny 1.40 w nocy oleccy
policjanci zostali wezwani na interwencjê przez dwie mieszkanki powiatu augustowskiego, które jad¹c do swojego kuzyna zgubi³y siê. W rozmowie z kobietami funkcjonariusze
ustalili, ¿e 36-letnia Anna S. i jej 15-letnia córka wybra³y siê
do swojego kuzyna do Olecka autostopem. W trakcie jazdy
poprosi³y kierowcê, aby ten siê zatrzyma³, gdy¿ chcia³y za³atwiæ potrzebê fizjologiczn¹. Po wyjciu z auta kierowca odjecha³. Obie podró¿niczki nie wiedzia³y gdzie siê znajduj¹ dlatego wezwa³y policjê. Jak siê okaza³o Anna S. i jej córka by³y
pijane. Matka mia³a ponad 2, natomiast 15-latka 1,5 promila
alkoholu w organizmie. Teraz wobec 36-latki zostanie sporz¹dzony wniosek o ukaranie do s¹du grodzkiego. Kobiecie za
bezpodstawne wezwanie policji grozi nawet 30 dni aresztu. O
losie jej 15-letniej córki zadecyduje s¹d rodzinny i nieletnich.

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........... 2,22 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V15103)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V14903)

"
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Jan Panasewicz
Zas³u¿ony dla Olecka
Dokoñczenie ze s. 1.

Medal Zas³u¿ony dla Olecka jest wyrazem wyró¿nienia
przez Radê za szczególne dokonania na rzecz rozwoju i promocji miasta oraz inicjatywy s³u¿¹ce dobru mieszkañców. Nadaje siê go osobom fizycznym i prawnym.

Jan Panasewicz promowa³ Olecko wielokrotnie podczas
koncertów zespo³u Lady Pank. W wywiadach, audycjach i
wystêpach telewizyjnych podkrela³ swoje pochodzenie i identyfikowanie siê z Oleckiem. W Olecku odby³ siê przedpremierowy koncert, na którym zaprezentowa³ swoj¹ solow¹ p³ytê
oraz piosenki. Jedna z nich, pt. Olecko, nawi¹zuje do przywi¹zania wokalisty do naszego miasta.
Z wnioskiem o przyznanie medalu wyst¹pi³ Burmistrz Olecka,
tym samym odpowiadaj¹c na sugestie lokalnej prasy.
Jan Panasiewicz jest najbardziej znanym olecczaninem w
Polsce. Od 25 lat jest liderem zespo³u Lady Pank  jednej z
najwa¿niejszych grup polskiego rocka. Da³ siê poznaæ jako
autor tekstów piosenek do takich utworów jak: M³ode or³y,
Nie chcê litoci, Na granicy, Znowu pada deszcz, S³oñcem
opêtani, Heroina oraz Do Moniki L.. Ma na swoim koncie ponad 20 p³yt oraz dziesi¹tki przebojów nagranych z zespo³em Lady Pank. Poza Lady Pank wystêpowa³ i nagrywa³ m.in. z Krystyn¹ Proñko, Piotrem Zanderem, Robertem

Gawliñskim i Perfektem.
Wokalista posiada równie¿ dowiadczenie aktorskie. Gra³ w filmie Nic Doroty
Kêdzierskiej (1998) oraz gocinnie w serialu 39 i pó³.
W 2008 roku wyda³ swój pierwszy
solowy album pt. Panasewicz, który
ods³ania nowe oblicze artysty.
Od 2002r., czyli od roku ustanowienia lokalnego wyró¿nienia, medale Zas³u¿ony dla Olecka otrzyma³o osiem osób.
Alicja ¯ementowska, www.olecko.pl
Fot. Boles³aw S³omkowski

XV Jubileuszowe Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Sprzêtu
Turystycznego, ¯eglarskiego i Sportowego GLOB 2009 odbêd¹ siê w dniach 27-29 marca br.

Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku drogowego, do którego dosz³o na trasie Krupin  Raczki Wielkie.

Po raz trzeci Gmina Olecko prezentowaæ bêdzie w Katowicach swoj¹ ofertê turystyczn¹ na stoisku Warmii i Mazur.
Jubileuszowy GLOB ma odbyæ siê w specjalnej oprawie
i z mnóstwem atrakcji i niespodzianek. Organizatorzy w programie targów proponuj¹:
- tysi¹ce ofert turystycznych;
- promocjê regionów Polski i wiata;
- spotkanie z El¿biet¹ Dzikowsk¹;
- Przegl¹d Piosenki Turystycznej;
- ¯eglarsk¹ Tawernê Turystyczn¹  szanty;
- Wystêpy Laureatów Konkursu l¹zak Roku;
- Zlot Caravaningowy;
- seminaria, prezentacje, konkursy;
- Borne Sulinowo  Turystyczny Poligon;
- atrakcje dla najm³odszych.
Liczymy na liczny udzia³ mieszkañców Katowic i okolic.
Mamy nadziejê, ¿e zachêcimy ich do odwiedzenia Olecka.

23 marca oko³o godziny 16.10 na telefon oficera dy¿urnego oleckiej policji zadzwoni³ dyspozytor pogotowia ratunkowego, który poinformowa³ o wypadku motocyklisty, do którego dosz³o na trasie Krupin-Raczki Wielkie. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Funkcjonariusze przeprowadzili oglêdziny oraz zabezpieczyli motocykl, którym poruszali
siê dwaj m³odzi mê¿czyni. Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ
policji, 23-letni kierowca nie dostosowa³ prêdkoci do warunków drogowych, straci³ panowanie nad pojazdem i przewróci³ siê. Wraz z 23-latkiem podró¿owa³ równie¿ 16-latek.
Motocyklista z ciê¿kimi obra¿eniami cia³a trafi³ do szpitala w
E³ku. Z kolei nastolatek zosta³ poddany badaniu na zawartoæ alkoholu w organizmie. Wynik badania to 1,5 promila
alkoholu w organizmie. W trakcie okaza³o siê, równie¿ ¿e motocykl
nie posiada³ aktualnych badañ technicznych. Teraz policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci tego zdarzenia.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Promocja Olecka na targach

Wypadek drogowy

#
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Nowy pojazd dla policji

(V11905)

Komenda Powiatowa Policji w Olecku otrzyma³a 23 marca
z KWP w Olsztynie kolejny nowy oznakowany radiowóz marki FIAT DUCATO. Furgon bêdzie u¿ywany przez policjantów
Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego do codziennej s³u¿by na
terenie ca³ego powiatu. Pojazd jest siedmioosobowy i oznakowany na nowy, srebrny kolor. Olecka komenda otrzyma³a
ten pojazd w zamian za dwa wys³u¿one ju¿ Polonezy, które
zosta³y przekazane do Wydzia³u Transportu KWP Olsztyn.

Nowy radiowóz to diesel o pojemnoci 3.0 l i mocy 160
KM. Posiada bogate wyposa¿enie i pe³n¹ elektrykê wnêtrza
oraz oddzielny przedzia³ do przewo¿enia osób zatrzymanych.

M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom
W dniu 20.03.2009 roku w wietlicy Komendy Powiatowej
PSP w Olecku odby³y siê Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej M³odzie¿ Zapobiega
Po¿arom.

2. Patryk Jackiewicz  35 pkt.
III. Grupa wiekowa szko³y rednie.
1. Katarzyna S³abiñska  35 pkt,
2. Beata Bordzio  25 pkt.
Osoby zajmuj¹ce 1. miejsca w poszczególnych grupach
wiekowych zakwalifikowa³y siê do eliminacji wojewódzkich w
Mragowie.
m³.kpt. Tomasz Jag³owski, KP PSP Olecko

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej Jury eliminacji powiatowych w sk³adzie:
1) m³. kpt. Tomasz Jag³owski  przewodnicz¹cy,
2) st. kpt. Tomasz Milewski  cz³onek,
3) kpt. Jerzy Go³embiewski  cz³onek
po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowa³o do fina³u ni¿ej wymienionych uczestników eliminacji powiatowych:
I. Grupa wiekowa szko³y podstawowe:
1. Aleksandra Harasim  20 pkt,
2. Monika Kosa  13 pkt.
II. Grupa wiekowa szko³y gimnazjalne:
1. Marta Koncewicz  40 pkt,

Fot. Archiwum KP PSP

$
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W pi¹tek 20 marca 2009 r. w Hotelu Colosseum w Olecku zosta³a zorganizowana miêdzynarodowa konferencja
W EGO odnajdziesz siebie, której celem by³o podsumowanie projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO
i zaprezentowanie jego efektów. Projekt realizowany jest
ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Odnajdziesz siebie
w Krainie EGO
W konferencji udzia³ wziêli przedstawiciele samorz¹dów,
organizacji turystycznych, prasy lokalnej, stowarzyszeñ, fundacji, szkó³, nadlenictw oraz przedsiêbiorcy prywatni zwi¹zani z turystyk¹ i us³ugami oko³oturystycznymi z województwa warmiñsko-mazurskiego, w tym z subregionu EGO (E³k 
Go³dap  Olecko). Uczestniczy³a w niej tak¿e m³odzie¿ i osoby zaanga¿owane w realizacjê projektu z powiatu e³ckiego,
go³dapskiego i oleckiego, Guriewska i Ozierska (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), Sychowa (Ukraina) i Halmstad (Szwecja). Nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli W³adzy
Wdra¿aj¹cej Programy Europejskiej z Warszawy.

Konferencjê rozpoczê³o wykonanie przez m³odzie¿ piosenki
o Krainie EGO napisanej specjalnie na t¹ okazjê. Maria Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki i Waldemar Snarski  koordynator projektu przywitali zgromadzonych goci.
Turystyka nie jest jednorodn¹ dziedzin¹ gospodarki, niezbêdne jest wielop³aszczyznowe i wielopodmiotowe planowanie oraz realizowanie przedsiêwziêæ  powiedzia³a Maria Dzienisiewicz.  Mamy nadziejê, ¿e zapocz¹tkowana przez Staro-

stów Krainy EGO wspó³praca przyniesie w przysz³oci wymierne efekty. Mamy nadziejê, ¿e przygotowane wydawnictwa, mapy turystyczne, tablice informacyjne, infokioski, a przede
wszystkim interaktywny portal www.egoturystyka.pl spotkaj¹ siê z przychylnym przyjêciem przez ludzi bran¿y turystycznej w krainie EGO, u³atwi tak¿e turystom wybór miejsca i sposobu wypoczynku.

Oficjaln¹ czêæ konferencji otworzyli Krzysztof Pi³at  Starosta
E³cki, Jaros³aw Podziewski  Starosta Go³dapski i Stanis³aw
L. Ramotowski  Starosta Olecki. Dzia³ania, które odby³y siê
w ramach Wirtualnego przewodnika po krainie EGO, przedstawi³a Krystyna Wiszniewska  kierownik projektu. Natomiast Marek Jagodziñski z firmy CONCEPT Intermedia z Torunia zapozna³ zgromadzonych z funkcjonowaniem interaktywnego portalu turystycznego www.egoturystyka.pl.

W dalszej czêci spotkania partnerzy zagraniczni projektu
z Guriewska, Ozierska i Lwowa zaprezentowali swoje regiony.
Osoby zainteresowane zapraszamy na wersjê testow¹ interaktywnego portalu turystycznego www.test.egoturystyka.pl.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki
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Powiat Olecki
w ujêciu statystycznym

W 2008 roku ukaza³o siê wiele niezale¿nych opracowañ, w
których Powiat Olecki zosta³ wysoko oceniony. Poni¿ej przytaczamy kilka g³ównych rankingów:
- IV miejsce w zakresie inwestycji w rankingu powiatów województwa warmiñsko-mazurskiego oraz rankingu bud¿etów powiatów, za III miejsce w rankingu inwestycji na jednego mieszkañca za 2007 r. (Gazeta Samorz¹dowa z dn. 28.05.2008 r.),
- V miejsce pod wzglêdem wartoci dofinansowania w przeliczeniu na jednego mieszkañca, a IX miejsce sporód 21 powiatów i miast na prawach powiatu w podsumowaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie warmiñsko-mazurskim w latach 20042006 (publikacja Warmia i Mazury  wykorzystane szanse
z czerwca 2008 r.),
- II miejsce w Polsce w kategorii Powiaty  wykorzystanie
rodków zagranicznych ogó³em na 1 mieszkañca oraz 17.
miejsce pod wzglêdem wydatków maj¹tkowych ze rodków
zagranicznych jako procent wydatków ogó³em, który wyniós³ a¿ 74,74% (WSPÓLNOTA nr 45/2008 z 8.11.2008 r.),
- X miejsce w zestawieniu szpitali niepublicznych sporód 229
szpitali z ca³ego kraju zajê³o Centrum Medyczne Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Olecku Olmedica (Rzeczpospolita, Ranking
szpitali 2008 z 28.10.2008 r.),
- uplasowanie siê na I miejscu w Subregionie E³ckim w iloci
sk³adanych wniosków do Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki w województwie warmiñsko-mazurskim. W odpowiedzi na og³aszane konkursy z terenu powiatu oleckiego z³o¿ono 71 projektów. Powiatowy Urz¹d Pracy, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Olecku i Starostwo Powiatowe w 2008r.
realizowa³o w tym czasie 8 projektów o ³¹cznej wartoci a¿
3.884.348,52 PLN.
H. Bogdañska

www.egoturystyka.pl

Uprzejmie informujemy, ¿e interaktywny portal turystyczny www.egoturystyka.pl na razie funkcjonuje pod adresem
www.test.egoturystyka.pl, poniewa¿ jest na etapie opracowywania przez firmê CONCEPT Intermedia z Torunia.
Portal powstaje w ramach projektu Wirtualny przewodnik
po krainie EGO realizowanego ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Wstêpne prace zakoñcz¹ siê latem br. Walory przyrodnicze i turystyczne Krainy EGO s¹ bardzo bogate, wiêc portal
niczym album rodzinny bêdzie uzupe³niany przez najbli¿sze
lata.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochron¹ przyrody na spotkanie dotycz¹ce akcji Pomó¿my kasztanowcom
w powiecie oleckim, które odbêdzie siê we wtorek 31.03.2009r.
o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku.
Celem spotkania bêdzie zaplanowanie wiosennych dzia³añ
ochronnych, organizacja lokalnych obchodów Dnia Ziemi,
a tak¿e prezentacja projektów realizowanych w ramach programu Aktywni z natury. M³odzi ambasadorzy skarbów ma³ej ojczyzny. Pan Piotr Wydra z Nadlenictwa Olecko omówi
zasady pielêgnacji drzew.
H. Bogdañska

Olecko miastem
rowerowym

W efekcie podpisania przez Powiat Olecki umowy partnerskiej z Fundacj¹ Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie jest realizowany program Aktywni z natury. M³odzi
ambasadorzy skarbów natury ma³ej ojczyzny.
W ramach programu uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego (LO) im. Jana Kochanowskiego w Olecku z El¿biet¹ Milewsk¹  nauczycielem biologii  przyst¹pili do realizacji projektu Olecko miastem rowerowym  miastem z przysz³oci¹.
Zbior¹ oni informacje na temat wp³ywu komunikacji samochodowej i rowerowej na stan rodowiska i zdrowie cz³owieka. Przeprowadz¹ tak¿e badania jakoci powietrza. Natomiast
za pomoc¹ ankiet zbadaj¹ potrzeby mieszkañców dotycz¹ce
lokalizacji tras rowerowych i stojaków na rowery w miecie.
Na placu szkolnym przy LO realizatorzy projektu zorganizuj¹ 25 kwietnia 2009 r. obchody Dnia Ziemi. Ciekawym
elementem imprezy bêdzie spotkanie olecczan z Cezarym Zaman¹  zawodowym kolarzem, zwyciêzc¹ Tour de Pologne
2003. Przeprowadzone zostan¹ równie¿ konkursy dotycz¹ce
bezpiecznej jazdy na rowerze, zdrowotnych i rodowiskowych skutków u¿ywania roweru. Nagrodami bêd¹ gad¿ety
zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo rowerzysty. Ponadto policja oznakuje
rowery mieszkañców Olecka przy u¿yciu engraveru, co umo¿liwi zidentyfikowanie roweru w przypadku kradzie¿y. Imprezê
zakoñczy przejazd  przemarsz rowerzystów przez miasto.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl
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M³odzi, aktywni,
przedsiêbiorczy

Dziêki realizacji projektu I Ty mo¿esz zrobiæ karierê! Zrealizuj swoje marzenia! w czwartek 2 kwietnia br. uczniowie
klas I i II oleckiego liceum w³¹cz¹ siê do ogólnopolskiej akcji
Dzieñ przedsiêbiorczoci, który zosta³ objêty honorowym
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Lecha Kaczyñskiego.
W tym dniu m³odzie¿ spêdzi dzieñ nie w szkolnej ³awce,
ale w wybranym przez siebie miejscu pracy, np. w starostwie,
urzêdzie miejskim, urzêdzie pracy, poradni psychologicznopedagogicznej, policji, stra¿y po¿arnej, wojsku, domu dziecka, s¹dzie, szpitalu, banku, przedszkolu, agencji reklamowej,
domu pomocy spo³ecznej czy te¿ u innych przedsiêbiorców.
Maturzyci pojad¹ na Dzieñ Otwartych Drzwi Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego do Olsztyna. Poznaj¹ tam ofertê
kszta³cenia, zasady rekrutacji, formy promocji zawodowej oraz
ofertê wyjazdów krajowych i zagranicznych w ramach programów wymiany edukacyjnej. Ponadto w programie przewidziano prezentacje wydzia³ów, zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej,
campusu, obiektów dydaktyczno-badawczych, laboratoriów,
auli wyk³adowych oraz osiedla akademickiego.
Dodatkowo eksperci z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej
w £om¿y przedstawi¹ wymagania dotycz¹ce egzaminów maturalnych oraz omówi¹ sposób przeprowadzania tych egzaminów w 2009 roku.
Projekt realizowany jest 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.
H. Bogdañska

Turniej Gimnazjalistów
w Halowej Pi³ce No¿nej

21 marca 2009 r. w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku odby³ siê Otwarty Turniej Gimnazjalistów w
Halowej Pi³ce No¿nej o Puchar Starosty Oleckiego. Wziê³o w
nim udzia³ siedem dru¿yn reprezentuj¹cych gimnazja z Babek
Oleckich, Judzik, Kowal Oleckich, Olecka i wiêtajna.
Zawody sportowe zorganizowa³ Zespó³ Szkó³ Technicznych w ramach obchodów 10-lecia samorz¹dowego powiatu
oleckiego. Celem turnieju by³a popularyzacja halowej pi³ki no¿nej
wród uczniów gimnazjów oraz
zachêcenie m³odzie¿y do rywalizacji sportowej.
Wyniki turnieju przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
- I miejsce  Gimnazjum nr 2
w Olecku,
- II miejsce  Gimnazjum nr 1
w Olecku,
- III miejsce  Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich.
Ponadto wy³oniono najlepszego zawodnika, którym zosta³ £ukasz Wir¿yñski z Gimnazjum nr 2 w Olecku, najlep-

Infokiosk i tablica
informacyjna Krainy EGO

W wyniku realizacji przez Powiat Olecki projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO przed budynkiem Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate w Olecku ustawiono now¹ tablicê informacyjn¹ oraz infokiosk.
Tablica zawiera mapê subregionu EGO (E³k  Go³dap 
Olecko) z naniesionymi 15 szlakami turystycznymi wraz z piktogramami najwa¿niejszych obiektów. Natomiast w infokiosku, tj. elektronicznym punkcie informacji turystycznej, miêdzy innymi znajduj¹ siê adresy stron internetowych zwi¹zanych z turystyk¹ oraz informatory powiatowe Krainy EGO.
Mamy nadziejê, ¿e nowe urz¹dzenia bêd¹ przydatne i pomocne zarówno mieszkañcom powiatu oleckiego, jak i turystom krajowym i zagranicznym.
Projekt Wirtualny przewodnik po krainie EGO jest realizowany ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl
szego bramkarza  Marcin Grygo z Gimnazjum nr 2 w Olecku,
a królem strzelców zosta³ Sylwester Olszewski z Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich. Zwyciêzcom turnieju
wrêczono pami¹tkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Olecku.
Zwyciêzcom gratulujemy oraz ¿yczymy kolejnych sukcesów i osi¹gniêæ sportowych.
Dziêkujemy Romualdowi Wojnowskiemu i ca³emu zespo³owi organizacyjnemu oraz Markowi Góryñskiemu  Dyrektorowi ZST za udostêpnienie hali.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

'

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 12 (584)

Bezpieczny powiat
 bezpieczna szko³a

Cz³owiek

 najlepsza inwestycja

Ostatnie zmiany w Karcie Nauczyciela w 2009 r. na³o¿y³y
na nauczycieli obowi¹zek zapewnienia uczniom bezpieczeñstwa w czasie zajêæ organizowanych przez szko³ê.
16 marca 2009 r. Maria Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki
zwróci³a siê z prob¹ do dyrektorów szkó³ ponadgimnazjalnych o podjêcie inicjatyw dotycz¹cych zapobiegania przemocy oraz zwiêkszania poczucia bezpieczeñstwa w szko³ach powiatu oleckiego. Poni¿ej przytaczamy fragment listu:
Ostatnie dramatyczne wydarzenia w szko³ach i rodowisku rówieniczym dotycz¹ce przemocy, ofiary miertelne i
pobicia s¹ powa¿nymi sygna³ami, aby podj¹æ kolejne dzia³ania w celu zapobiegania takim zdarzeniom. Przemoc jest
tematem trudnym, niestety narastaj¹cym.
Jak podaj¹ rodowiska psychologów i pedagogów, szko³a
jest czêsto odzwierciedleniem panuj¹cych relacji pomiêdzy
rodzicem a dzieckiem, m³odym cz³owiekiem a autorytetem.
Dowiadczamy skutków kryzysu w tych relacjach. Trzeba
siê tym zaj¹æ, abymy nie stanêli przed dramatem przemocy
szko³y toruñskiej czy ofiar w szkole niemieckiej.
Ponadto podziêkowa³a za w³o¿ony wysi³ek na rzecz zwiêkszenia bezpieczeñstwa, zarówno w rodowisku szkolnym, jak
i pozaszkolnym. Zachêci³a te¿ do omówienia stanu bezpieczeñstwa oraz relacji rówieniczych z koordynatorem szkolnym, rad¹ pedagogiczn¹, rad¹ rodziców i samorz¹dem uczniowskim.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Bardzo cieszy nas fakt, ¿e szko³y ponadgimnazjalne z powiatu oleckiego aktywnie siêgaj¹ po fundusze unijne. Ju¿ dzi
w ka¿dej ze szkó³ realizowane s¹ ró¿norodne projekty, dziêki
którym uczniowie mog¹ korzystaæ z zajêæ pozalekcyjnych,
wyjazdów czy doradztwa zawodowego.
24 marca br. up³ynê³y terminy sk³adania wniosków w ramach priorytetu IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji  dzia³anie
9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego oraz poddzia³anie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji
oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoci us³ug edukacyjnych.
W odpowiedzi na pierwszy konkurs Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku napisa³ 2 projekty: Pewnym
krokiem w zawodow¹ przysz³oæ i Identyfikacja to¿samoci
kulturowej szans¹ na zawodowy sukces, a Zespó³ Szkó³
Technicznych przygotowa³ projekt Jestemy przysz³oci¹
lokalnego rynku pracy. Wszystkie projekty zak³adaj¹ zajêcia pozalekcyjne i sta¿e zawodowe.
Z³o¿ono tak¿e 2 projekty o dofinansowanie z dzia³ania
9.1.2: Z tradycj¹ ku przysz³oci (ZSLiZ) oraz Jêzyk obcy
coraz mniej obcy Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku. Pierwszy z nich zak³ada dodatkowe
zajêcia z informatyki i jêzyka angielskiego oraz wyjazdy edukacyjne. Drugi zosta³ ukierunkowany na podniesienie znajomoci jêzyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.
H. Bogdañska

OLSZEWO
Petycja w sprawie dêbów

54. Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski

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)

Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate organizuje Eliminacje
Powiatowe 54.Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego.
Konkurs jest imprez¹ otwart¹, w której
mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych oraz doroli. Przeprowadzony bêdzie w formie przes³uchañ
16 kwietnia 2009 r. (czwartek) o godz.
16:00 w sali Teatru AGT.
Zg³oszenia mo¿na dostarczyæ tylko osobicie do sekretariatu ROK MG do 8 kwietnia 2009 r. (czwartek).
Eliminacje rejonowe odbêd¹ siê w Gi¿ycku 24 kwietnia 2009r.
(zg³oszenia do 20 kwietnia 2009 r.).
Konkurs sk³ada siê z trzech czêci:
- konkursu recytatorskiego
- turnieju poezji piewanej
- turnieju teatrów jednego aktora
i odbywa siê pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Osoba
odpowiedzialna w ROK MG - Marta Je¿ewska, tel. (087) 520
25 16. Regulamin konkursu i karty zg³oszeñ do pobrania na
stronie internetowej
www.przystanek.pl/wydarzenia/aktualnosci,page,1.html
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(38)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Chengdu - Chiny, 05.08.2007 r. W prowincji Syczuan
Prowincja Syczuan przywita³a nas deszczem, polami ry¿owymi, a tak¿e kaczkami  ¿ywymi kaczkami. Prowincja le¿y w
rodkowych Chinach i zajmuje powierzchniê prawie dwa razy
wiêksz¹ od Polski, bo 567 tys. km2. 110 mln mieszkañców. W
krajobrazie przewa¿aj¹ obszary wy¿ynne i górskie. P³ynie rzeka Jangcy. Syczuan to najwa¿niejszy region rolniczy Chin.
Uprawia siê tu ry¿, pszenicê, kukurydzê, trzcinê cukrow¹, bataty, bawe³nê, jutê, herbatê, sezam.

hostel jest taki typowo europejski. Obs³uga mówi po angielsku. Bezp³atny dostêp do internetu. Mnóstwo bia³ych i sznury z susz¹cymi siê ubraniami (mo¿na robiæ pranie). Za 1 nocleg trzeba zap³aciæ 50 juanów od osoby. Ca³a ta hostelowa
atmosfera nie podoba mi siê.
Poszlimy z Tomkiem do miasta. Mia³o byæ ono nowoczesne  tak wynika³o z folderów i opisów w internecie. ZawioPomnik Mao Zedonga

Zmotoryzowane Chengdu
Syczuan s³ynie ze swojej kuchni, która jest bardzo pikantna. Dominuje w niej papryka chili i pieprz. Kuchnia syczuañska szczyci siê ponad piêcioma tysi¹cami dañ.
Stolic¹ prowincji jest Chengdu (zwane miastem brokatu
lub miastem hibiscusa), do którego przyjechalimy o godz.
11.30, 15 minut przed czasem. Bêd¹c w Xian zarezerwowalimy przez internet nocleg w hostelu Mix. Czekalimy na jak¹
osobê z tego hostelu, bo obiecano nam, ¿e kto bêdzie. W
koñcu zjawi³ siê m³ody Chiñczyk, wsadzi³ nas do taksówki i
pojechalimy do Mix. Dostalimy pokój nr 210. Bardzo ma³y.
Klimatyzator zastêpowa³ wiatraczek. S³abe wiat³o. Ogólnie

Chengdu

d³em siê. Owszem jest trochê ciekawych i nowoczesnych obiektów, ale miasto robi przygnêbiaj¹ce wra¿enie. Jest sporo zieleni, ale po pobycie w Xian, Chengdu jest byle jakie, pomimo ¿e posiada du¿o zabytków dawnej kultury chiñskiej i
by³o stolic¹ Chin w epoce Trzech Królestw. Mieszka tu
oko³o 3 mln osób.
Na g³ównym placu stoi bia³y pos¹g Mao. Wokó³
niego wzorowo utrzymany kobierzec kwiatowy. Niektóre autobusy miejskie s¹ piêtrowe. Na przejciach dla pieszych
jest sygnalizacja, ale i tak ruchem kieruj¹ bezwzglêdni
przepuszczacze. Gwi¿d¿¹ i krzycz¹. Przechodnie dok³adnie
wype³niaj¹ ich polecenia.
Chcielimy udaæ siê do Tybetu, ale bilety s¹ drogie  2300 juanów w jedn¹ stronê. W dodatku na pozwolenie trzeba czekaæ 5 dni. Zrezygnowalimy.
Odnalelimy biuro CITS i kupilimy w nim (mówi¹ po angielsku) bilety na 8. sierpnia do Szanghaju.
Jeden kosztowa³ 483 juany, numer poci¹gu 284.
W sklepie kupi³em konserwê z kluczykiem do otwierania. Nawet smaczna. Jutro pojedziemy ogl¹daæ pandy.
C.d.n.
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PIERWSZA POMOC
W minionym tygodniu uczniowie klas
I, II i III SP4 uczestniczyli w zajêciach
maj¹cych na celu nauczenie udzielania
pomocy przedmedycznej. Zajêcia przeprowadzi³y panie: Krystyna Matwiejczyk
i Aneta Skrzypiec. Zajêcia praktyczne
poprzedzone by³y projekcj¹ filmu instrukta¿owego. Ku mi³emu zaskoczeniu, dzieci
bardzo chêtnie uczy³y siê czynnoci ra-

tuj¹cych ¿ycie. Nauczycielki rozbudzi³y w dzieciach przede
wszystkim potrzebê zainteresowania siê drugim cz³owiekiem,
uwiadomi³y, jak wa¿ne jest bezpieczeñstwo ratuj¹cego, prawid³owa rozmowa z dyspozytorem pogotowia czy te¿ w³aciwe u³o¿enie osoby nieprzytomnej, ale oddychaj¹cej. Zdaniem uczniów, ka¿dy mo¿e nauczyæ siê podstawowych zasad
udzielania pierwszej pomocy. Jednak od tego, czy znajdzie
siê kto, kto je prawid³owo wykona, mo¿e zale¿eæ czyje ¿ycie. Wa¿ne jest by dzia³aæ sprawnie, zachowuj¹c spokój i
opanowanie.
Po zajêciach, ka¿de dziecko otrzyma³o Podrêcznik do nauki pierwszej pomocy, dostosowany do ich wieku, prezent
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy z programu: Ratujemy i uczymy ratowaæ.
AS

Narkotyki  za¿ywasz,
przegrywasz

W dni 26.03.2009 r. w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku odby³o siê spotkanie rodziców z policjantem. W ramach wywiadówki pedagog szkolny zaprosi³ specjalistê ds.
nieletnich z tamtejszej komendy policji. Zainteresowani mogli uzyskaæ pomoc prawn¹ dotycz¹c¹
zachowania i postêpowania swoich dzieci. Podczas spotkania omówiono jak wygl¹da odpowiedzialnoæ karna za wykroczenia i przestêpstwa osób
które ukoñczy³y 17 lat. Ponadto przekazano rodzicom informacjê odnonie zagro¿eñ zwi¹zanych z
niew³aciwym korzystaniem z internetu. Funkcjonariusz uczuli³ rodziców, aby zwracali uwagê na
swoje pociechy i uwiadamiali o negatywnym wp³ywie za¿ywania narkotyków. Poinformowa³ o sankcjach karnych zwi¹zanych z posiadaniem i rozprowadzaniem rodków odurzaj¹cych. Rodzice
obecni na wywiadówce byli mile zaskoczeni, gdy¿
nigdy wczeniej nie uczestniczyli w takim spotkaniu.
m³.asp. Tomasz Jegliñski,
KPP Olecko

Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku oraz Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe³nosprawnych i Osób Wspieraj¹cych przy WTZ
Olecko maj¹ zaszczyt zaprosiæ na Wiosenne Pejza¿e, które zaprezentuj¹ 1 kwietnia o godz. 17:00 w sali widowiskowej Regionalnego
Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate.

W programie:

* wystawa wi¹teczna
* program artystyczny w wykonaniu uczestników WTZ z udzia³em dzieci z Zespo³u Szkó³ w
Olecku.
Bo¿ena Ga³¹zka
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VII POETYCKA WIOSNA POGRANICZA
19 marca 2009 roku w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku spotkali siê laureaci VII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny z
przedstawicielami w³adz Województwa

Warmiñsko-Mazurskiego, powiatów EGO,
Gminy Olecko, dyrektorkami szkó³ pilotuj¹cych przedsiêwziêcie, nauczycielami
przygotowuj¹cymi recytatorów, sponsorami i innymi goæmi. Patronat nad oleckim wiêtem poezji kresowej roztoczyli i
sw¹ obecnoci¹ zaszczycili: Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Zdzis³aw Fadrowski, Starosta E³cki Krzysztof Pi³at, Starosta Go³dapski Jaros³aw Podziewski i
Starosta Olecki Stanis³aw Lucjan Ramotowski.
W atmosferze wspólnej refleksji i
zachwytu nad piêknem s³owa, a po powitaniu uczestników przez Burmistrza
Olecka Wac³awa Olszewskiego, prezentacjê rozpoczê³a laureatka I miejsca w
kategorii I Klaudia Wojnowska wierszem

Dolina mojej rzeki augustowskiej poetki Józefy Drozdowskiej. To by³ piêkny prezent w Dniu Imienin Autorki. Potem ju¿ wezbran¹ rzek¹ pop³ynê³y wiersze innych poetów Pogranicza: Gra¿yny Dobreñko rodem z Olecka, e³czanki

Magdaleny Iwanickiej, olsztynianina
Erwina Kruka i Zbigniewa Chojnowskiego, Miros³awa S³apika z Go³dapi, Zbigniewa Tanajewskiego z Suwa³k i Teresy Kaczorowskiej z Ciechanowa, natomiast z poetów czasu minionego Micha³a Kajki, Marcina Giersza, Fryderyka Leyka.
A Drozdowska wróci³a jeszcze raz z
Mostami w Stañczykach w wykonaniu Jolanty £abacz.
Zas³uchani nad fili¿ank¹ herbaty przy
nastrojowych p³omykach wiec ch³onêli gocie liryczne s³owo, czasami przeplatane humorem, jak w wierszu Lecha
Zió³ka z Suwa³k recytowanym przez Karolinê Milewsk¹ czy O teraniejszych
modach Jana Domasza w brawurowym
wykonaniu Angeliki Kamiñskiej.
Koncert poezji dope³nili Kasia i Zygmunt Waraksowie Lemianowymi klimatami. Wczeniej przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Olsztyna i EGO obdarowali laureatów upominkami. Z kolei organizatorki wrêczy³y osobne podziêkowania nauczycielom  przewa¿nie m³odym  za doskonalenie warsztatu pod-

Fot. Archwium ZSLiZ w Olecku

opiecznych, a sponsorom za wspomaganie finansowe i rzeczowe.
Z now¹ wiosn¹ piêknie ukorzenia siê
w tradycji Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika oraz Zespo³u Szkó³ Licealnych i
Zawodowych inicjatywa Doroty W³odarskiej i Romualdy Muchy-Marciniak 
pomys³odawczyñ i wieloletnich organizatorek przedsiêwziêæ programu: Edukacja regionalna  dziedzictwo kulturowe
w regionie pt.: Cudze chwalicie, swego
nie znacie , a z ruchu recytatorskiego
wyrastaj¹ nowe talenty poetyckie, jak
Paulina Jachimska, która stara siê o
wydanie pierwszego samodzielnego tomiku wierszy.
Romualda Mucha-Marciniak
nauczyciel-bibliotekarz ZSLiZ w Olecku

!
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Przechytrzyæ rybê na Hitrze...(5)
Czarniaki (c.d.)
W pewnym momencie Witek, sternik, wydziera siê, przekrzykuj¹c szum morza.
 Koledzy! Awaria, nie mam sterownoci!!!
Skóra nam scierp³a, poniewa¿ sta³o
siê to w momencie, gdy znajdowalimy
siê niebezpiecznie blisko od ska³! Silnik
jednak nadal pracowa³, ale jak sterowaæ
³odzi¹!? Jedyna znajduj¹ca siê w zasiêgu wzroku ³ód by³a oddalona od nas o
ponad 600m. Przy ogromnym ha³asie
przelewaj¹cych siê fal, kontakt g³osowy
by³ niemo¿liwy. Witek zacz¹³ wymachiwaæ rêkoma w sobie tylko znany sposób. Okaza³o siê, ¿e kto na s¹siedniej
³odzi co zrozumia³ z Witkowego machania, które mia³o byæ sygna³em oznaczaj¹cym potrzebê pomocy. Trwa³o wszystko
kilka minut. Nasza ³ód dryfuje coraz bli¿ej
ska³. Koledzy pomalutku zawracaj¹, kieruj¹c siê w nasz¹ stronê, a my dumamy
co robiæ... Eureka! Krzysiek siada, a w³aciwie k³adzie siê przy silniku i z pomoc¹ Miecia steruj¹ silnikiem, tworz¹c z
w³asnych r¹k rumpel. Witu du¿o gazu
nie daje, a ja komendami kierujê naszym
¿ywym rumplem: - W lewo, lekko w prawo, teraz prosto! Oddalilimy siê od ska³.
Wziêlimy kurs na w¹sk¹ cieninê, za
któr¹ ocean by³ du¿o spokojniejszy. Uda³o
siê. Umiechy wróci³y na twarze. - Jest
o.k.  krzyczymy do podp³ywaj¹cych kolegów. I tak jest w rzeczywistoci. Z ma³ymi
k³opotami i wolno, ale jednak p³ynêlimy w wybranym kierunku. Tym razem
powrót do bazy trwa³ nie jak zwykle 40
minut, a ponad dwie i pó³ godziny. Jednak sytuacja opanowana! W Marinie ³aman¹ angielszczyzn¹ t³umaczymy Einarowi co siê sta³o. Nasz gospodarz dzia³a
natychmiast. Telefon i za pó³ godziny
mechanik przystêpuje do naprawy. Okaza³o
siê ¿e pêk³y ciêgna steruj¹ce silnikiem.

Arnold Hoci³³o

Teraz wyjani³o siê, dlaczego kierownica mia³a spore opory. Podczas naprawy
gotujemy obiadek, odpoczywamy. Mimo
wczeniejszych planów, ¿e ju¿ dzisiaj nie
p³yniemy, nowo poznane ³owisko kusi
nas. A w dodatku wiatr usta³. Có¿, przecie¿ przyjechalimy tutaj na ryby! P³yniemy. Sterownoæ ³odzi ekstra! Silnik
przyjemnie jazgocze, ³ód piêknie siê
prowadzi w lizgu, kierownica leciutko
pracuje!
Tu¿ przed mostem Miecio krzyczy:

- Widzielicie?  i pokazuje co na
wodzie. Jakie dziwne zawirowania. - Delfiny!  powtarza Miecio. Rzeczywicie.
Czêsto spotykane tu morwiny wybra³y sobie to miejsce na polowanie. Echosonda pokazywa³a du¿e stada ma³ych
ryb. Morwiny co chwilê pokazywa³y
swoj¹ p³etwê grzbietow¹, jednak robi³y
to w najmniej spodziewanych momentach i bardzo szybko. Trudno by³o je
sfotografowaæ. Zajrzymy tu do nich w
drodze powrotnej. A teraz na czarniaki.

Dop³ywamy szybko i bez problemów.
Zaczynamy ³owienie obok kilku innych
³odzi. S¹, piêkna robota. Czarniaki siadaj¹ na nasze przygotowane zestawy.
Dwa, trzy, a nawet cztery. Najwiêksze
jednak na ciê¿ki, podwieszony pod przywieszkami pilker. Nie wszystkie jednak
przywieszki s¹ skuteczne. O nie, w Norwegii ryby równie¿ maj¹ swoje humory
i upodobania. Tym razem najskuteczniejsze by³y ma³e, fruwaj¹ce, mieni¹ce
siê srebrem paseczkowate przywieszki.
Kto siê do takich dopasowa³, sukces
gwarantowany.
£awice ryb przesuwa³y siê i trzeba
by³o p³ywaæ za nimi. Najwa¿niejsze jednak by³o ustalenie g³êbokoci ¿erowa-

nia. Czasem bra³y nawet 10 m od powierzchni a¿ do g³êbokoci 80-100m, przy
czym g³êbokoæ ³owiska dochodzi³a nawet do 180m! A na koñcu ³awic bardzo
przyjemne niespodzianki! Kapitalne, ¿eruj¹ce na czarniakach, równie¿ w toni,
dorsze! Wyobracie sobie emocje zwi¹zane z holem kilkukilogramowego dorsza, zapiêtego w po³owie 180 metrowej
g³êbiny na ma³y haczyk z przywieszki.
Najwiêkszy, jakiego z³owi³em, mia³ 7,80
kg! Podobne pada³y w³aciwie na ka¿dej z ³ódek. Ostatnie dwa dni wyprawy
up³ynê³y nam w³anie na takim niesamowitym ³owieniu.
Trochê podsumowania. Po pierwsze,
Norwegia to surowy, przeliczny krajobraz, co co na zawsze pozostaje w pamiêci. Po drugie, ryb w Norwegii jest
bardzo du¿o. Po trzecie, ryby to nie towar w sklepie, po który siêgamy w³aciwie bez k³opotów. Tutaj równie¿ ryby
s¹ chimeryczne  bior¹ albo nie i przede
wszystkim trzeba umieæ je znaleæ. A po
czwarte, pi¹te, szóste i... dziesi¹te 
Norwegia kusi mnie nadal i z pewnoci¹
tam wrócê!
Z wêdkarskim pozdrowieniem
jah

"
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AUTO-MOTO

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863L808

Krupin 14A

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

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

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

AUTO - CZÊCI - SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K2617
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V17111
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V13514
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88V6619
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V14813
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V14823
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V14833

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V17011
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K13904
* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC
V16901
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78
V8408
(V11006)

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

(V11506)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V4610

(V15903)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

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

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

(V10507)

tel. (087) 520-01-89

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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.

V5409

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V16601
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V17201
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V10906
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

V5309

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L1303
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1111
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

PIZZA NA TELEFON
PUB PIWNICA

D@RKOMP

K3603

V5209

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V16701
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L1004
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

(V4810)

SERWIS OGUMIENIA

V13504

(V4210)

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

Tel. 0-508-328-776
* BHP us³ugi: kompleksowa obs³uga firm, szkolenia, protoko³y powypadkowe, tel. 0-508-328-776
K5501
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L211
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2512

(V4410)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

*02 us³ugi: kompleksowa obs³uga firm
Szkolenia, protoko³y powypadkowe

(V12204)

V6609
(V3705)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1705
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V11406

(V15203)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V17101

V1713

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V4310
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V8008
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V3410a

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V3206)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K2507

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

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

V17001

US£UGI

#
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CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V8608)

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

V15113

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K13604
* PRZEPROWADZKI, REMONTY, WYKOÑCZENIA
WNÊTRZ, TANIO. Tel. 0-888-956-204

K4504

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V15003)

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
V16112
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2917

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K711)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V7308
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10822
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27231
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4204
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12013

(V14803)

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

(V11306)

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

* wywóz mieci, sprzeda¿ koszy niemieckich, TUH Kret,
tel. 0-509-805-008
V13404

(K30406)

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
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
L1103

* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L310

KUPIÊ
* mieszkanie dwupokojowe na pierwszym piêtrze, tel. 0-87520-10-95
K5301
* stare rega³y sklepowe do magazynu  piwnicy, tel. 0-503474-074
L1503
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V15133
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V11016
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V15913
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10526
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V11026
SPRZEDAM
* 30% przecena obuwia zimowego, Agat, plac Wolnoci 13 V5219
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V17121
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
Vi102
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V16122
* 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
V15403
* dzia³kê 0,5 ha, Mo¿ne ko³o Olecka, tel. 0-604-218-519 K5002
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V4830
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
Vi202
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
Vi302
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7009
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7328
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K4603
* klaczka roczna, piêcioletnia rebna, kuc wysokorebny, tel.
0-781-950-732
K5401
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L1403
* mieszkanie 36 m2, Siejnik, I piêtro, tel. 0-692-141-426 V4810
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
Vi402
* mieszkanie 44 m2, tel. 0-510-189-301
Va404
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L1203
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V14843
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V17021
* mieszkanie 72 m.kw., tel. 0-513-728-804
V14853
* mieszkanie, dwa pokoje, parter, 50 m.kw., aleja Zwyciêstwa, tel. 0-722-012-260
K4602
* mieszkanie, wiêtajno, tel. 0-510-189-301
Va413
* 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
K2807
* naturalny miód pszczeli z w³asnej pasieki, 1 kg 15 z³otych,
mo¿liwoæ dostawy na terenie Olecka, tel. 0-698-579-383 K4902
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V17211
* nowe mieszkanie 2 pokoje, 64 m.kw. w Kowalach Oleckich,
65 000 z³otych, tel. 0-87-523-81-80, 0-609-181-486
K4004
* 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
K3904
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V15123
* opony u¿ywane, Dunlop, letnie, 185 x 60 R14, tel. 0-608-822-476 K5201
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V15313
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V15013
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V8308)

OKULISTA

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K811
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V4115

$
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WYNAJEM
* lokale do wynajêcia 30 m.kw. i 80 m.kw., ul. Kociuszki 3,
tel. 0-609-738-148
K5101
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
K3804
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V7318
* pomieszczenia produkcyjno-magazynowe, Kukowo k. Olecka,
tel. 0-721-587-468
K2008

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

(V16002)

(V12105)

20-lecie FIRMY
OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

14

(K3505)

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
kwietnia
codziennie
w godz. 800-1600
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!

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Zanim pójdziesz do lekarza
Zapalenie gard³a - wypiæ natychmiast æwieræ
szklanki soku wie¿o wyciniêtego z cytryny z
³y¿eczk¹ miodu, zgryæ z¹bek czosnku. W p³askim naczyniu zaparzyæ 2 torebki rumianku, dodaæ ³y¿eczkê kropli miêtowych i wdychaæ parê, przykrywaj¹c g³owê rêcznikiem.
Profilaktyka przeciw¿ylakowa
1. Nie sied d³ugo z nogami spuszczonymi w dó³, nie zak³adaj nogi na nogê  to utrudnia kr¹¿enie.
2. Unikaj d³ugotrwa³ego stania nieruchomo.
3. Wypoczywaj czêsto z nogami uniesionymi do góry.
4. Zrezygnuj z gor¹cych k¹pieli i sauny.
5. Bol¹ce nogi lekko masuj, zawsze w kierunku serca, u¿ywaj¹c do tego celu kremu.
6. No obuwie na rednim s³upku.
7. Schudnij, jeli masz nadwagê.
8. Nie pal, gdy¿ nikotyna powoduje skurcz naczyñ, zrezygnuj z picia bia³ego wina, które wp³ywa niekorzystnie
na ¿y³y.

Dobroczynne niedojadanie
Wspó³czesne badania wykaza³y, ¿e wszelkie formy niedojadania zarówno wiadomego z w³asnej woli, jak i wymuszonego, np. przez warunki ¿yciowe, okazuj¹ siê bardzo dobroczynne.
Po prostu kiedy okresowo mniej dostarczymy organizmowi pokarmów wtedy on siê oczyszcza z ró¿nych szkodliwych wewnêtrznych brudów. Wtedy tak¿e zachodzi proces
odm³adzania tkanek. Post wiêc nadal warto traktowaæ jako
bardzo prosty domowy lek nadzwyczaj korzystnie wzmacniaj¹cy organizm wiosn¹.
Piêkna sylwetka i g³os
Uniesiona g³owa, wyprostowane plecy, wci¹gniêty brzuch
dodadz¹ nam si³y. Pamiêtaæ warto, ¿e wspó³czeni neurolodzy w sposób naukowy potrafi¹ z ruchów cz³owieka okreliæ jego psychiczn¹ sylwetkê, strukturê osobowoci, wyró¿niæ sporód innych osób.
Dobrze jest jeszcze zwróciæ uwagê na g³os. Powinien on
byæ w miarê mo¿liwoci melodyjny.

%
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Kalendarz imion

cego, Ryszarda, Sykstusa, Sylwestra,
Winicjusza, W³adys³awa
4 kwietnia
Antoniny, Izydory, Kwiatos³awy, Kwiryny, Miry, Wac³awy
Ambro¿ego, Antoniego, Benedykta, Izydora, Kwiatos³awa, Kwiryna, Platona,
Wac³awa, Zdzimierza
5 kwietnia (Dzieñ Lenika i Drzewiarza)
Ireny, Julianny, Juliany, Katarzyny, Kleo,
Mirochny, Wincenty
Alberta, Alojzego, Borzywoja, Bo¿ywoja, Dobromi³a, Fereniusza, Juliana, Kleofasa, Tristana, Wincentego
6 kwietnia
Ady, Celestyny, Izoldy, Katarzyny, Kornelii, Prudencji, Siecies³awy, Wity
Adama, Celestyna, Ireneusza, Marcelina, Marcina, Micha³a, Piotra, Sykstusa,
wiêtobora, Wilhelma, Williama, Wita,
Zachariasza

31 marca
Balbiny, Dobromiery, Dobromierzy, Dobromiry, Ernesty, Ernestyny, Kamili,
Korneli, Kornelii
Benedykta, Beniamina, Dobromierza,
Dobromira, Ernesta, Gwidona, Kamila,
Kornelego, Mylis³awa
1 kwietnia (Prima aprilis)
Chryzanty, Gra¿yny, Hugony, Ireny,
Katarzyny, Teodory, ¯ermeny
Dariusza, Haralda, Hugona, Teodora,
Tobis³awa, Wenantego, Wenecjusza,
Zbigniewa, Zygmunta
2 kwietnia (Miêdzynarodowy dzieñ Ksi¹¿ki dla Dzieci)
Eryki, Malwiny, Marii, Teodozji, W³adys³awy
Arona, Eryka, Franciszka, S¹domierza,
Urbana, W³adys³awa
3 kwietnia
Benigny, Iny, Ireny, Renaty, Reny
Antoniego, Cieszygora, Jakuba, Pankra-

Na tropie zdrady

Plotkarze

Jeli macie psa i zawsze k³ócilicie
siê o to, kto z nim wyjdzie, a nagle twój
ukochany (ukochana) zabiera go na d³ugie
spacery, którego dnia ty wyjd z psem.
Prowadziæ bêdzie ciê pies, tam gdzie chodzi
z panem (pani¹). Byæ mo¿e zaprowadzi
ciê pod drzwi blondynki (blondyna) mieszkaj¹cej/ego nieopodal. Jeli pies skieruje siê do parku, nie zra¿aj siê i nie traæ
ducha  gdy po raz trzeci w pobli¿u tej
samej ³awki spotkasz brunetkê (bruneta) z jamnikiem, bêdziesz wiedzia³a (wiedzia³), o co chodzi. Na spacer mo¿na
równie¿ zabraæ psa kochanka (kochanki), narzeczonego (narzeczonej) czy znajomego (znajomej). Bacznie mu siê przygl¹daj. Pies nie szczeka tylko na swoich. Jeli zacznie siê nagle ³asiæ do twojej nielubianej kole¿anki (kolegi), bêdziesz
wiedzia³a (wiedzia³), co to znaczy.

Kobiety mniej plotkuj¹ od mê¿czyzn.
Do takiego wniosku doszli socjologowie brytyjscy, którzy pods³uchali 125
rozmów kobiet i mê¿czyzn w czasie pracy. Rezultaty tych pods³uchów by³y
zupe³nie nieoczekiwane: mê¿czyni okazali siê dwukrotnie bardziej gadatliwi i
w dodatku bardziej z³oliwi.

Fili¿anka kawy

... zawiera ponad 1000 ró¿nych zwi¹zków chemicznych.

Turystyka

... jest najbardziej rozbudowan¹ ga³êzi¹
gospodarki.

W³osy

W³osy ludzi o wysokim poziomie
inteligencji zawieraj¹ wiêcej cynku i miedzi
ni¿ w³osy osób przeciêtnie zdolnych.



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

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ
Dojrza³oæ to nic innego jak wiadomoæ swoich ograniczeñ. Dotarcie
do w³asnych granic. Najczêciej 
przedsionek staroci. Maciej Ziêba

PRZYS£OWIA
 Kto jarzynê gêsto sieje rzadko zbiera.
 Powszechnym natury zwyczajem, po
niestatecznym marcu, wiat siê cieszy majem.
 Choæ i w kwietniu s³onko grzeje, nieraz pola nieg zawieje.
 Dobrze siê tam dzieje, gdy dwóch orze,
jeden sieje.
 Kwiecieñ rozmaicie plecie, bywa, ¿e
niegu do dziur namiecie.
 Gdy brzoza pêka, s³oñce grzeje, to siê
najlepiej sieje.
 Gdy kwiecieñ chmurny, a maj z wiatrami, dobry rok przed nami.
 Gdy w kwietniu ciep³e deszcze padaj¹, pogodn¹ jesieñ zapowiadaj¹.
 Grzmot w kwietniu dobra nowina, ju¿
szron rolin nie pocina.
 Grom wszystko dobre znaczy, gdy bêdzie s³yszany.

Humor

- Co myli kura uciekaj¹ca przed kogutem?
- Zrobiê jeszcze trzy okr¹¿enia dooko³a
kurnika, ¿eby nie pomyla³, ¿e jestem
³atwa.

Nasz przepis
Zupa wielkanocna
z po³udnia

Posiekane podroby cielêce (bez ledziony i trzustki), 4 do 5 pokrojonych
w kostkê cebul, 5 dag mas³a, pêczek
kopru, 6 ³y¿ek ry¿u, sól, pieprz, sok z
cytryny
Wymoczone i obgotowane podroby zalewamy 2 litrami wody, solimy i
gotujemy na ma³ym ogniu przez pó³
godziny. Po tym czasie wyjmujemy i
drobno siekamy. Wywaru nie wylewamy.
W du¿ym rondlu rozgrzewamy mas³o i na nim podsma¿amy cebulê. Dodajemy posiekany koper i pieprz i nastêpnie dalej sma¿ymy na ma³ym ogniu
przez kilka minut. Do rondla wlewamy
wywar pozosta³y z gotowania i ponownie wk³adamy posiekane podroby.
Gdy rosó³ i podroby s¹ ju¿ prawie
gotowe, wrzucamy do wrz¹cej zupy ry¿
i gotujemy do miêkkoci.
Przed podaniem zupê doprawiamy
sol¹, pieprzem i sokiem z cytryny.

&
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W turnieju wyst¹pi³y nastêpuj¹ce
dru¿yny gimnazjów: Kowale Oleckie,
wiêtajno, Judziki, Babki Oleckie, Gim. 2
Olecko, Gim. 1 Olecko oraz OSW dla Dzieci
G³uchych w Olecku.
Dru¿yny zosta³y podzielone na dwie
grupy (trzy i czterozespo³owe), gdzie grano
systemem ,,ka¿dy z ka¿dym, a nastêpnie po dwie dru¿yny z ka¿dej grupy zagra³y w pó³fina³ach.

WYNIKI
Grupa ,,A
Kowale Oleckie  wiêtajno
2:0
Babki Oleckie  OSW Olecko
3:1
Kowale Oleckie  Babki Oleckie 1:0
wiêtajno - OSW Olecko
3:2
Kowale Oleckie  OSW Olecko
7:3
wiêtajno - Babki Oleckie
1:1
Grupa ,,B
Gim.2 Olecko - Judziki
4:0
Gim.2 Olecko  Gim.1 Olecko
0:0
Gim.1 Olecko  Judziki
5:0
Pó³fina³y
Gim.2 Olecko  Kowale Oleckie 1:0
Gim.1 Olecko  Babki Oleckie 2:1
Mecz o III m-ce
Kowale Oleckie  Babki Oleckie 2:0
Fina³
Gim.2 Olecko  Gim.1 Olecko 5:1

Najlepszy zawodnik turnieju: £ukasz
Wir¿yñski (Gim. 2 Olecko). Najlepszy
strzelec  Sylwester Olszewski (Kowale
Oleckie). Najlepszy bramkarz  Marcin
Grygo.
Trzy pierwsze dru¿yny otrzyma³y
puchary i nagrody rzeczowe, ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Olecku, a
wszystkie pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em
w turnieju startowa³o 70 zawodników.
Sk³ad dru¿yny z Gim. 2 w Olecku:
Marcin Grygo, Dawid Bielecki, Sebastian Dra¿ba, Jakub Koz³owski, £ukasz
Zieliñski, Krzysztof Marczuk, Kamil
Barszczewski, Krzysztof Rytwiñski,
£ukasz Wir¿yñski i Igor Sych. Opiekunem dru¿yny jest Adam Wyszyñski.
(K)

KOMUNIKAT KOÑCOWY
Z PÓ£FINA£U MISTRZOSTW
WOJEWÓDZTWA W-M LZS W
HALOWEJ PI£CE NO¯NEJ SZKÓ£
PODSTAWOWYCH
Hala Gimnazjum Publicznego w Wieliczkach 24.03.2009r. Organizator: MOSiR Olecko i UKS w Wieliczkach. Sêdziowie: Tomasz Karniej (g³ówny), Karol Warsewicz i Krzysztof Dawidziuk
(sêdziowie pomocniczy) i Dariusz Karniej (sêdzia stolikowy).
Do zawodów przyst¹pi³y nastêpuj¹ce dru¿yny: SP Bia³a Piska, SP Nowa Wie
E³cka, SP Kruszewiec, SP Reszel, SP Kowale Oleckie i SP1 Olecko. Dru¿yny zosta³y podzielone na dwie grupy, po dwie
dru¿yny awansowa³y do pó³fina³ów.

WYNIKI:
Grupa ,,A
SP Reszel - SP Bia³a Piska 1:0 (1:0)
SP Kowale Oleckie  SP Reszel 2:1 (2:1)
SP Kowale Oleckie  SP Bia³a Piska 4:3 (2:0)
Grupa ,,B
SP Nowa Wie E. - SP Kruszewiec 3:2 (1:0)
SP1 Olecko - SP Kruszewiec 2:2 (0:1)
SP Nowa Wie E. - SP1 Olecko 1:1 (1:0)
Pó³fina³y
SP1 Olecko - SP Kowale Oleckie 3:1 (1:0)
SP Reszel - SP Nowa Wie E. 3:0 (1:0)
Mecz o V m-ce
SP Kruszewiec  SP Bia³a Piska 2:1 (1:0)
Mecz o III m-ce
SP Nowa Wie E. - SP Kowale Ol. 2:0 (1:0)
Fina³
SP1 Olecko - SP Reszel 3:1 (1:1)

Koñcowa kolejnoæ:
1. SP1 Olecko
2. SP Reszel
3. SP Nowa Wie E³cka
4. SP Kowale Oleckie
5. SP Kruszewiec
6. SP Bia³a Piska
Do dalszych rozgrywek awansowa³y nastêpuj¹ce dru¿yny: SP1 Olecko, SP
Reszel i SP Nowa Wie E³cka. Ogó³em
w turnieju startowa³o 60 zawodników.
Sk³ad dru¿yny z SP1 w Olecku: Kacper Grzymkowski, Mi³osz Modzolewski,
Mateusz Ku³akowski, Micha³ Szturgulewski, Dawid S³abiñski, Andrzej Polakowski, Patryk Sitkowski, Mateusz Rowiñski, Dawid Mróz, Jakub Murawski
(opiekun Krzysztof Dawidziuk).
(K)

KOMUNIKAT KOÑCOWY Z MISTRZOSTW POWIATU OLECKIEGO W HALOWEJ PI£CE NO¯NEJ
SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH
Hala ZST w Olecku, 21.03.2009r. Organizator: MOSiR Olecko i SKS ,, KORAB. Sêdziowie: Tomasz Karniej i Marcin Putra.

Lokalny Fundusz M³odych

Od wrzenia 2008 r. na terenie Gminy Olecko funkcjonuje
Lokalny Fundusz M³odych organizowany przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y przy wspó³pracy z Fundacj¹ Wspomagania Wsi. Realizatorami dzia³añ w ramach Funduszu s¹
Regionalne Towarzystwo Owiatowo - Kulturalne w Kijewie
Wspólnota Wiejska i Gmina Olecko. Celem projektu jest m.in.
aktywizacja m³odzie¿y w wieku 16-19 lat z terenów wiejskich
gminy poprzez stworzenie systemu dofinansowania lokalnych
projektów m³odzie¿owych.
rodki na realizacjê programu Lokalny Fundusz M³odych
pochodz¹ z bud¿etu gminy Olecko (10 000 z³) oraz dotacji z
Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y w tej samej wysokoci,
które pozyska³o Regionalne Towarzystwo Owiatowo-Kulturalne w Kijewie Wspólnota Wiejska.
W ramach Lokalnego Funduszu M³odych formalne lub
nieformalne grupy m³odzie¿owe mog¹ wnioskowaæ o dofinansowanie w³asnych dzia³añ. W ramach konkursów dofinansowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu, w szczególnoci: rozwijanie
zainteresowañ, uzdolnieñ, umiejêtnoci i talentów dzieci i m³odzie¿y, aktywne uczestnictwo w lokalnej spo³ecznoci oraz
samodzieln¹ organizacjê czasu wolnego.
Do marca br. przeprowadzone zosta³y dwie edycje konkursów, w których dofinansowanie otrzyma³o 10 grup m³odzie¿owych, w ³¹cznej kwocie 8 794,50 z³.
Kolejn¹ szans¹ na realizacjê w³asnych projektów m³odzie¿

bêdzie mia³a ju¿ w czerwcu, gdy rozpocznie siê nabór do III
ostatniej edycji konkursu.
Zachêcamy m³odzie¿ w wieku 16-19 lat zamieszka³¹ na
terenie wiejskim naszej gminy do skorzystania z Funduszu.
Informacje dotycz¹ce funkcjonowania projektu mo¿na uzyskaæ poprzez kontakt mailowy z Regionalnym Towarzystwem:
rtok@poczta.onet.pl lub osobistym w wydziale edukacji Urzêdu
Miejskiego w Olecku, pokój nr 3, b¹d telefonicznym 087
520 16 03.
Alicja Mieszuk
www.olecko.pl

Linia wiat³owodowa
³¹cz¹ca budynki urzêdu
Z pewnoci¹ wielu mieszkañców miasta dziwi fakt prowadzenia wykopów w parku miejskim. Informujemy, ¿e prace
ziemne s¹ zwi¹zane z po³o¿eniem linii wiat³owodowej, która
po³¹czy infrastrukturê informatyczn¹ budynku Urzêdu Miejskiego przy Placu Wolnoci 3 w Olecku i budynku po by³ym
Przedszkolu Nr 1 znajduj¹cym siê w parku miejskim.
Przypomnijmy, i¿ przebudowa budynku po dawnym przedszkolu potrwa do koñca czerwca br.
Alicja Mieszuk
www.olecko.pl

'
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PRZE£AJE
Z³oto i srebro
dla rodzeñstwa
Olszewskich

na Makroregionalnych Mistrzostwach
Polski w Biegach Prze³ajowych
Doskona³¹ formê wykazuj¹ w tegorocznym sezonie prze³ajowym redniodystansowcy  reprezentanci Klubu
Czarni Olecko. Po sukcesach odniesionych na Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS, które odby³y siê w Zamociu dnia 21 marca, zawodnicy wystartowali na Makroregionalnych Mistrzostwach Polski M³odzików, Juniorów i
Juniorów M³odszych. Zawody odby³y
siê w Pas³êku na doskonale przygotowanych trasach. W przeciwieñstwie do
warunków, w jakich musieli cigaæ siê
biegacze w Zamociu, Pas³êk przygotowa³ trasy na p³askim terenie, co sprzyja³o rywalizacji biegaczom przygotowanym
w aspekcie wytrzyma³ociowo-szybkociowym.
Do Pas³êka przyjecha³o 480 biegaczy
z 28 klubów. Dru¿ynowo w punktacji
m³odzików Czarnych sklasyfikowano
na 6. pozycji.
W rywalizacji indywidualnej po raz
drugi w tym miesi¹cu doskonale zaprezentowa³a siê Ola Olszewska, która biega³a na dystansie 2500 m. By³o to dla
niej olbrzymie wyzwanie. Po raz pierwszy w ¿yciu wystartowa³a na tak d³ugim
dystansie. Nie odzyska³a jeszcze wie¿oci po wyczerpuj¹cym starcie w Zamociu, a rywalki to zawodniczki, którym Ola w roku ubieg³ym nie dorasta³a

do piêt. Debiut wypad³ okazale  nasza reprezentantka wywalczy³a srebrny
medal, przegrywaj¹c nieznacznie (oko³o
5 m) z ubieg³oroczn¹ mistrzyni¹ Polski
m³odziczek, zawodniczk¹ WLKS Siedlce
Iwon¹ Cabaj.
W Pas³êku rywalizowali równie¿ reprezentanci szkó³ podstawowych z klas
V-VI (rocznik 1996-1997). Nasz debiutant,
Radek Olszewski (rodzony brat Oli), ucz¹cy siê w SP3 Olecko w klasie pi¹tej bawi¹cy siê w bieganie, z podobnymi cechami charakteru jak jego starsza siostra,
pokaza³ lwi pazur wygrywaj¹c w Pas³êku bieg na 1000 metrów. Po raz pierwszy w ¿yciu wywalczy³ z³oty medal na
imprezie o takiej randze.
Pozostali podopieczni trenera Romualda Wojnowskiego co prawda nie zdobyli medali, ale zaprezentowali siê bardzo dobrze. Piotr Witkowski, który biega³
na najd³u¿szym dystansie (5000 m) w
kategorii juniora m³odszego, zaj¹³ 10.
miejsce kwalifikuj¹c siê do fina³u Ogól-

nopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w biegach prze³ajowych. Podobny awans
wywalczy³a Anna Szpunar, która wywalczy³a 16. pozycjê w biegu na 2000 m.
Miejsce punktowane, ale bez awansu do fina³u OOM zaj¹³ w biegu juniorów m³odszych na dystansie 3000 m Pawe³
Witkowski.
Opiniuj¹c wystêpy prze³ajowców w
Pas³êku trener naszych zawodników
stwierdzi³: Jestem podbudowany i jednoczenie szalenie usatysfakcjonowany
postaw¹ i zaanga¿owaniem w walce na
trasie moich podopiecznych. Praca z nimi
daje wymierne efekty, bo ci m³odzi ludzie po prostu chc¹ realizowaæ wytyczone
plany i osi¹gaæ wyznaczone cele. Dobrze przy tym ucz¹ siê i s¹ niesamowicie ambitni. Teraz musz¹ zakumulowaæ
siê po ciê¿kich startach. Niektórzy wystartuj¹ jeszcze na Mistrzostwach Województwa w Prze³ajach, by przygotowaæ
siê do startu na bie¿ni. Pierwszy taki start
zaplanowano na 3 maja w Bia³ymstoku.

***

Podczas oststnie sesji Rady Miejskiej w Olecku wrêczono trzy stypendia sportowe. Burmistrz Olecka przyzna³ je:
- stypendium sportowe I stopnia w wysokoci 3.000 z³ Aleksandrze Olszewskiej,
uczennicy Gimnazjum nr 2 w Olecku za zajêcie I miejsca w Mistrzostwach Polski
Zrzeszenia LZS w biegach prze³ajowych w kategorii m³odzik;
- stypendium sportowe II stopnia w wysokoci 1.500 z³ Rados³awowi Olszewskiemu, uczniowi Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku za zajêcie I miejsca w Makroregionalnych Mistrzostwach w biegach prze³ajowych w kategorii dzieci starsze;
- stypendium sportowe II stopnia w wysokoci 1.000 z³ Ewie Boguszewskiej, uczennicy
Szko³y Podstawowej nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi przy Zespole Szkó³ w
Olecku za zajêcie I miejsca w II Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym w Tenisie Sto³owym.
Na zdjêciu: Burmistrz wrêcza wyró¿nienia Rados³awowi Olszewskiemu. Obok
stoi Aleksandra Olszewska. W imieniu Ewy Boguszewskiej stypendium odebra³a
mama.
Fot. Józef Kunicki

TENIS STO£OWY
Tenisici sto³owi ,,Czarnych Olecko rozegrali mecz wyjazdowy III ligi tenisa sto³owego. Tym razem grali z dru¿yn¹ z Jezioran i nie mieli wiêkszych k³opotów z wywiezieniem zwyciêstwa, pokonuj¹c dru¿ynê przeciwn¹ 16:2. Punkty dla Olecka zdobyli: Kamil Sad³owski
- 4, Wojciech Omilian - 4, Andrzej i Dariusz Karniej - po 3, a w grze podwójnej
Kamil Sad³owski i Dariusz Karniej oraz
Wojciech Omilian i Andrzej Karniej po
1 pkt.
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

mnieæ, ¿e co takiego jest przed nami.
Nie wiem sk¹d takie radosne nastawienie do wiata?
Ale POLITYKA wraca do mnie jak
bumerang. Rano mam demokratyczne
wybory, kto na ochotnika wyprowadzi
psa. Wygl¹da na to, ¿e jestem liderem
jeli chodzi o zwyciêstwa w tych negocjacjach... Z psem zawsze wychodzê ja.
Jakby nie g³osowali i tak szala wyborczego poparcia zawsze mnie wysuwa na
pierwszego smyczowego naszej Republiki Rodzinnej. Podobnie zawsze wygrywam wybory jeli chodzi o wynoszenie
mieci. Tu nawet rankingi ró¿nych orodków badaj¹cych opiniê publiczn¹ moj¹
osobê umieszczaj¹ z blisko stuprocentowym poparciem, które pozwala mi zostawiaæ innych kandydatów do worka

ze mieciami daleko z ty³u. Jeli chodzi
o zmywanie to mo¿na powiedzieæ, ¿e
szanse s¹ prawie wyrównane. Tu niestety mo¿e dochodziæ do du¿ych taræ
na tle parytetów.
Ale wracaj¹c do wielkiego wiata,
chcia³bym wyraziæ swoje oburzenie.
Oburza mnie, ¿e nikt w naszym kraju nie
organizuje pomocy humanitarnej dla
naszych po³udniowych s¹siadów. Nikt
nie zbiera materia³ów opatrunkowych,
wody utlenionej czy gipsu. UPAD£
RZ¥D W CZECHACH! I nikt nie reaguje! Skandal... a tam przecie¿ mog¹ byæ
pot³uczone kolana, siniaki, a nawet skaleczenia i po³amane koñczyny... I NIKT
NIE REAGUJE! Znieczulica czy co?
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ

I tydzieñ za nami. Ale to szybko zlecia³o. I wiosnê ju¿ mamy! A jak... Wiosna pe³n¹ gêb¹: nieg, b³oto, zimno...
Piêkna wiosna. ¯artowa³em. niegu ubywa
i nawet widzia³em piêkne s³oneczko. wiêta
podobno te¿ nadchodz¹.
A KRYZYS? To tak jak w tym starym kawale. W staro¿ytnym Egipcie by³
kiedy Ramzes i jego brat Kryzys. Ramzes umar³, a Kryzys ¿yje. Proszê Pañstwa, nie jestem zwolennikiem kryzysu.
Mam ju¿ sporo lat, by mieæ wiadomoæ,
¿e my, Polacy, nie takie rzeczy ju¿ prze¿ywalimy i nie takie widzielimy. Kryzys pozostawmy politykom. Niech Oni
siê martwi¹ co z tym zrobiæ. Sam czêsto
powtarzam, ¿e tak naprawdê od nas, szarych ludzików na koñcach wyborczego
uk³adu pokarmowego, niewiele zale¿y.
S³owo niewiele jest eufemizmem.
Ale po co zajmowaæ siê POLITYK¥
na pocz¹tku tak piêknej wiosny. Dzi
rano stwierdzi³em, ¿e jest tak piêknie, ¿e
mo¿na bez odrazy patrzeæ przez okno.
Tak rozgl¹daj¹c siê po okolicy zacz¹³em
sobie recytowaæ fragment wiersza recytowanego onegdaj przez Edwarda Dziewoñskiego: Co by tu jeszcze spieprzyæ,
Panowie, co by tu jeszcze.... Ale, ¿e czas
poranny  to mi siê nie chce.
Wiosna, Panie sier¿ancie. Czas
optymizmu i szykowania siê do wakacji.
Co prawda wakacje to tylko taki skrót
mylowy odwo³uj¹cy siê do lat szkolnych, ale ju¿ przyjemnie sobie przypo-

Rys. Marek Pacyñski
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