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Sesja Rady Miejskiej

30 kwietnia o godzinie 10.00 rozpocznie
siê Sesja Rady Miejskiej.
(M)

Akademia z okazji
wiêta 3 Maja

... rozpocznie siê 30 kwietnia o 13.00. W
programie m.in. Odprawa pos³ów greckich w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego.

SUPER TAXI
(087) 520 20 00
(087) 520 18 18

MAJSTER

Rys. Waldemar Rukæ

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

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

Dzia³ Komputerowy

od A do Z

(V18503)

Dziêki wionie wraz ze wzrostem temperatury
w Majstrze spadaj¹ ceny.
Z nami na nowo ozdobisz swoje okno:
- nowa kolekcja karnisz
- nowa kolekcja rolet rzymskich i zas³on.
Serdecznie zapraszamy na zakupy a 30 kwietnia na
pokaz maszyn i narzêdzi do obróbki rur firmy REMS
Tel. (87) 520 44 46

CENTRUM HANDLOWE

- doradztwo
- realizacja

(V16105)

(K2710)

szybko, tanio, bezpiecznie
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 20 marca o 13.31 jeden zastêp OSP wiêtajno gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu
mieszkalnego w wiêtajnie.
 21 marca o 10.27 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie usuwa³ w Kowalach Oleckich
wodê z zalanej piwnicy domu mieszkalnego.
 21 marca o 20.08 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Golubkach skutki kolizji drogowej. (samochód w rowie).
 21 marca o 20.42 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 21 marca o 20.47 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Zamostowej po¿ar
dzikiego wysypiska mieci.
 22 marca o 16.12 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ do przyjazdu karetki pogotowia nieprzytomn¹ osobê le¿¹c¹ na
drodze w okolicach Reczek Wielkich.
 22 marca o 22.03 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w ¯ydach skutki kolizji drogowej (dachowanie samochodu).
 23 marca o 20.30 jeden zastêp OSP G¹ski gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku wielorodzinnego w G¹skach.
 24 marca o 18.50 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Go³dapskiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 25 marca o 7.58 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ przy ul. Armii Krajowej zadymienie z mieszkania.
 25 marca o 16.08 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Zamostowej po¿ar suchej
trawy.
 25 marca o 19.09 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Armii Krajowej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 25 marca o 19.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Jeziornej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 27 marca o 3.08 dwa zastêpy JRG PSP
Olecko i dwa zastêpy JRG PSP z E³ku
usuwa³y skutki kolizji drogowej w
okolicach G¹sek (ciê¿arówka uderzy³a w drzewo).
 27 marca o 20.15 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy 1 Maja po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 28 marca o 9.12 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Go³dapskiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 28 marca o 15.53 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy ulicy
Zamostowej.
Informacji udzieli³

starszy aspirant Mariusz Domin

DY¯URY APTEK

 21-26.04.2009r., ul. Zielona 35
 27.04.- 03.05.2009r., ul. Kolejowa 15

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Sztafeta Polska
Biega w Olecku

9 maja w naszym miecie zakoñczy siê
jeden z etapów Sztafety Polska Biega.
16 kwietnia oby³o siê w Ratuszu spotkanie robocze, którego celem by³o ustalenie zadañ jakie czekaj¹ obs³uguj¹cych
tê imprezê. Burmistrz Wac³aw Olszewski chce w³¹czyæ do udzia³u w imprezie
wszystkie oleckie szko³y, policjê i stra¿
po¿arn¹. Olmedica zajmie siê zabezpieczeniem medycznym.
Sztafeta Polska Biega zostanie przywitana na terenie naszej gminy ju¿ w
G¹skach. Biegacze ulicami: E³ck¹, Tunelow¹, Kolejow¹, placem Wolnoci, Sembrzyckiego , Parkow¹ dotr¹ na stadion.
Nocleg sztafeta bêdzie mia³a w Zespole
Szkó³ Licealnych i Zawodowych. Rano
Sztafeta wyruszy do Suwa³k. Wród biegaczy zobaczymy m.in. Sebastiana Chmarê i Roberta Korzeniowskiego. (M)

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

(13807)

Plewki

Urz¹d Marsza³kowski powiadomi³ gminê
Olecko, ¿e otrzyma dofinansowanie do
remontu drogi w Plewkach. 70 tysiêcy
z³otych zosta³o przyznanych z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Jest to 50%
kwoty potrzebnej na remont tej drogi. W
bie¿¹cym roku gmina wykona po³owê inwestycji, a ukoñczy j¹ w 2009.
(M)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM
Wojska Polskiego 18

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

 Anna Aleksandrowska
 Micha³ Biernacki
 Wojciech Karbowski
 Piotr Klejment
 Ryszard Marciniak
 Jan Rogowski
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.

Uwaga!

Prosimy panie Alicjê Jaszczanin oraz
Rados³awê Barszczewsk¹ o odebranie
konkursowego upominku.

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

!

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 16 (588)

Policyjne dzia³ania Bezpieczny
Weekend  kwiecieñ 2009

Oleccy policjanci w dniach 10-13 kwietnia przeprowadzili
wzmo¿one dzia³ania prewencyjno-kontrolne na terenie ca³ego
powiatu. Wszystko po to, aby zapewniæ bezpieczeñstwo i porz¹dek podczas wzmo¿onego ruchu pojazdów w okresie wiat
Wielkanocnych.
Celem dzia³añ by³o zapewnienie bezpieczeñstwa i porz¹dku
na drogach. Policjanci dbali o utrzymanie p³ynnoci ruchu podczas wzmo¿onego ruchu pojazdów wynikaj¹cego z wyjazdów i
powrotów w okresie wi¹tecznym. Funkcjonariusze w pierwszej
kolejnoci sprawdzali stan trzewoci kieruj¹cych, wymagane
dokumenty a tak¿e stan techniczny pojazdów i wyposa¿enie.
Ponadto bezwzglêdne karali mandatami piratów drogowych. W
sumie w trakcie dzia³añ skontrolowano 67 pojazdów, na³o¿ono
34 mandaty karne. 28 z nich kierowcy otrzymali za przekroczenie dozwolonej prêdkoci. Zastosowano 8 pouczeñ i sporz¹dzono 1 wniosek o ukaranie do s¹du. 3 kieruj¹cych odpowie
przed s¹dem za jazdê pod wp³ywem alkoholu natomiast 2 za
kierowanie samochodem w stanie nietrzewoci. Zatrzymano 2
prawa jazdy i 1 dowód rejestracyjny. Ponadto w okresie wi¹tecznym odnotowano jeden wypadek drogowy gdzie dwie osoby ranne trafi³y do szpitala oraz 2 kolizje drogowe. Policjanci
zapowiadaj¹ kolejne dzia³ania, które maj¹ na celu poprawê bezpieczeñstwa na drogach naszego powiatu.
M³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

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
20 kwietnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
17.00  Gratka dla nastolatka  sala widowiskowa ROK MG
21 kwietnia (wtorek)
17.00  Nadzwyczajne Walne zebranie Sprawozdawcze MLKS
Czarni
24 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Wyspa dinozaura 2, film, kino ROK MG
19.00  Slumdog. Milioner z ulicy, film, kino ROK MG
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
25 kwietnia (sobota)
* Obchody Dnia Ziemi  plac przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym
17.00  Wyspa dinozaura 2, film, kino ROK MG
19.00  Slumdog. Milioner z ulicy, film, kino ROK MG
26 kwietnia (niedziela)
15.00  Czarni  Pogoñ £apy, mecz pi³karski III ligi, stadion
MOSiR
17.00  Wyspa dinozaura 2, film, kino ROK MG
19.00  Slumdog. Milioner z ulicy, film, kino ROK MG
27 kwietnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
* rozgrywki pi³karskie Dzikich dru¿yn, stadion MOSiR
28 kwietnia (wtorek)
* rozgrywki pi³karskie Dzikich dru¿yn, stadion MOSiR

16 kwietnia 2009

Fot. Archiwum KPP w Olecku.
(V15306)

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

... dotar³a do Ratusza podpisana przez Biuro Sekretariatu Programu Litwa - Polska w Wilnie umowa, na realizacjê budowy
dwóch stadionów miejskich. Tego samego dnia Burmistrz Wac³aw Olszewski og³osi³ przetarg na wykonanie inwestycji.
Inwestycja warta jest 7,5 miliona z³otych (1 milion 423 tysi¹ce euro). Zadanie zostanie zrealizowane w ci¹gu dwóch lat.
Gmina z³o¿y³a wniosek 10 lipca 2008 roku i jest partnerem
tzw. wiod¹cym. Partnerami s¹: Orzysz, który buduje salê gimnastyczn¹, Wi³kawiszki (Litwa) robi¹ projekt techniczny stadionu, a rejon Alytus buduje boisko przy jednym z gimnazjów. Ca³oæ dofinansowania projektu to prawie 3 miliony
euro. Olecki skarbnik bêdzie rozliczaæ wszystkich beneficjentów.
(M)

AUTOMYJNIA

a
ka w ³ y m
r t yd k
y a li
r a je e n
b a my t o
m
to
w
e!

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

(V15106)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V14906)

"
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Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku drogowego, do którego dosz³o na trasie Kijewo  Zatyki.

Wypadek

Fot. Archiwum KPP w Olecku.

W dniu 13 kwietnia oko³o godziny 19.45 na ¿wirowej drodze z Kijewa do Zatyk dosz³o do wypadku drogowego. Policjanci pracuj¹cy na miejscu wstêpnie ustalili, ¿e kieruj¹cy samochodem osobowym marki Opel nie dostosowa³ prêdkoci
do warunków drogowych. W wyniku tego na ³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na lewe pobocze i dachowa³. W pobli¿u samochodu znaleziono dwóch mê¿czyzn, których w wyniku kozio³kowania auta wyrzuci³o na zewn¹trz. Obaj
byli pod wp³ywem alkoholu. 19- latek mia³ 0,3 promila a jego
36-letni kolega blisko 1 promil alkoholu w organizmie. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala wojskowego w E³ku.
Lekarze stwierdzili u nich obra¿enia koñczyn oraz ogólne pot³uczenie cia³a. Teraz policjanci ustal¹ kto kierowa³ pojazdem i
okolicznoci tego zdarzenia.
Za spowodowanie wypadku drogowego bêd¹c w stanie nietrzewoci grozi kara pozbawienia wolnoci nawet do 4,5 roku.
M³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

PFRON refunduje sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
refunduje sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne niepe³nosprawnym rolnikom oraz rolnikom zobowi¹zanym do op³acania sk³adek
za niepe³nosprawnych domowników, tzn. refundowane s¹ sk³adki:
wypadkowe, chorobowe, macierzyñskie, emerytalno-rentowe.
O refundacjê sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne mog¹ siê
ubiegaæ niepe³nosprawni rolnicy lub rolnicy zobowi¹zani do
op³acania sk³adek za niepe³nosprawnych domowników.
Rejestracja niepe³nosprawnych rolników lub rolników zobowi¹zanych do op³acania sk³adek za niepe³nosprawnych domowników  w zakresie refundacji sk³adek dokonywana jest
przez Biuro Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, Al. Jana Paw³a II 13, 00-828 Warszawa na
podstawie zg³oszeñ dokonywanych osobicie b¹d w formie
pocztowej. Rejestracji nale¿y dokonaæ na 30 dni przed dniem
z³o¿enia pierwszego wniosku o wyp³atê refundacji.
Szczegó³owe informacje na temat rejestracji oraz sk³adania
dokumentów mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl
Halina E. Kasicka

Kara nawet do 10 lat pozbawienia wolnoci grozi dwóm
sprawcom kradzie¿y rozbójniczej, którzy zostali zatrzymani
przez oleckich policjantów.

Sprawcy kradzie¿y
rozbójniczej zatrzymani

Do zdarzenia dosz³o 2 kwietnia oko³o godziny 18.00 na
jednym z osiedlowych placów zabaw. Tam przed blokiem 9latek gra³ w pi³kê z koleg¹. W pewnym momencie podesz³o
do nich dwóch starszych ch³opaków. Byli to 21-letni Mateusz B. oraz 19-letni £ukasz T. Nieproszeni gocie zabrali dzieciom
pi³ki. Gdy Jakub upomnia³ siê o jej zwrot, zosta³ uderzony
rêk¹ w g³owê. Ponadto jeden z napastników uderzy³ jego g³ow¹ w metalowy s³upek. Ca³e zdarzenie widzia³a z balkonu matka
ch³opca, która powiadomi³a policje. Zg³aszaj¹ca poda³a rysopis sprawców i kierunek ucieczki. Szybko podjêta interwencja dzielnicowych z tego rewiru pozwoli³a na zatrzymanie napastników. Obaj zostali dowiezieni do oleckiej komendy policji, gdzie matka poszkodowanego dziecka rozpozna³a napastników. Badanie alkomatem wykaza³o, ¿e Mateusz B. mia³ ponad 2, a jego wspólnik £ukasz T. - 1,3 promila alkoholu w
organizmie. Teraz po wytrzewieniu zatrzymani us³ysz¹ zarzut
kradzie¿y rozbójniczej. Za ten czyn grozi im kara nawet do 10
lat pozbawienia wolnoci.
M³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Europejski
Tydzieñ Szczepieñ
20-26 kwietnia 2009 r.
jest inicjatyw¹ kierowan¹ i koordynowan¹ przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia, która odbywa
siê ju¿ po raz czwarty. G³ównym celem tego przedsiêwziêcia
jest propagowanie szczepieñ jako najskuteczniejszej formy
zapobiegania chorobom oraz zwiêkszenie wiadomoci spo³ecznej w tej kwestii.
Europejski Tydzieñ Szczepieñ zwraca uwagê na to, ¿e epidemie chorób zakanych w dalszym ci¹gu s¹ powa¿nym zagro¿eniem oraz, ¿e nadal dochodzi do zgonów spowodowanych przez choroby, którym mo¿na zapobiegaæ za pomoc¹
szczepieñ. Szczepienia s¹ tañsze ni¿ leczenie powik³añ chorób zakanych, np. koszt szczepienia jednej osoby na odrê
waha siê od 0,17  do 0,97  na osobê, natomiast leczenie
ka¿dego przypadku to wydatek od 209  do 480 .
Badanie opinii spo³ecznej przeprowadzone jesieni¹ 2008r.
(w ramach Europejskiego projektu Vaccine Safety-Attitudes,
Training, Communication) wykaza³o, ¿e lekarze pierwszego
kontaktu s¹ g³ównym ród³em informacji o szczepieniach oraz,
¿e konieczne jest zwiêkszenie dostêpnoci rzetelnych informacji o szczepieniach. W zwi¹zku z istniej¹c¹ potrzeb¹ prowadzenia szeroko zakrojonych dzia³añ informacyjnych powsta³
pierwszy niezale¿ny portal internetowy szczepienia.info dzia³aj¹cy
niezale¿nie od przemys³u farmaceutycznego. Jest on baz¹ aktualnej
wiedzy o szczepieniach i szczepionkach zarejestrowanych w
Polsce opracowywan¹ przez uznanych ekspertów.
Pamiêtajmy, ¿e szczepienia ratuj¹ ¿ycie.
Wiêcej informacji na stronach szczepienia.info
oraz www.bip.visacom.pl/psse_olecko.
Emilia Naruszewicz

Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

#
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... z klas I-III szkól podstawowych wemie udzia³ w zajêciach Ma³ej Akademii
P³ywania. Program rozpocz¹³ siê 8 marca. Olecko otrzyma³o na ten cel dotacjê
w wysokoci 20 tysiêcy z³otych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program
bêdzie prowadzony do grudnia. (M)

Ulica Cisowa

Pod koniec marca rozpoczê³a siê przebudowa ulicy Cisowej. Termin zakoñczenia prac up³ywa 29 maja.
(M)
(V18403)

24 marca z³o¿ono dwa wnioski do Programu Operacyjnego Kapita³ ludzki o dofinansowanie projektów: jeden w kwocie 136
tysiêcy z³otych, drugi ponad 150 tysiêcy
z³otych.
(M)

Hala sportowa

Gmina z³o¿y³a wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na budowê Centrum Sportowo Rekreacyjnego i Kulturalnego  hala widowiskowo sportowa z p³ywalni¹. Wniosek zosta³
zweryfikowany pod wzglêdem formalnym. 18
lutego zosta³ przekazany do oceny merytorycznej. Miasto wnioskowa³o o dofinansowanie w wysokoci 22 milionów z³otych.
Ca³kowity koszt budowy hali to 46 milionów z³otych.
(M)

Zamostowa

Trwaj¹ prace na ulicy Zamostowej. Prace maja zostaæ zakoñczone 29 maja b.r. Koszt
inwestycji to ponad 370 tysiêcy z³otych. (M)

Pacyñski
na cianach

 wystawa rysunków
publikowanych w TO
w Galerii Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja
Legusa

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.

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

OLSZEWO

Petycja w sprawie dêbów

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

240 dzieci

Gmina siê stara...

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

Plac Wolnoci

Miasto z³o¿y³o wniosek do Programu Wspó³pracy Transgranicznej Litwa
 Polska na przebudowê i zagospodarowanie tej czêci placu Wolnoci, na
której odbywaj¹ siê ró¿nego rodzaju koncerty i imprezy. Wniosek zosta³ z³o¿ony wraz z litewskim dystrychtem Alytus. Strona litewska jest partnerem wiod¹cym projektu. Bud¿et opiewa na kwotê
1 milion 515 tysiêcy euro. Wartoæ zadania w gminie Olecko to ponad 894
tysi¹ce euro.
(M)

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)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Wiosenne dzia³ania proekologiczne w powiecie oleckim
31 marca 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Olecku odby³o siê spotkanie w ramach ekologicznej akcji Pomó¿my
kasztanowcom. Wziêli w nim udzia³
uczniowie i nauczyciele Zespo³u Szkó³
Licealnych i Zawodowych, Zespo³u Szkó³
Technicznych, Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. Kochanowskiego, Orodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
G³uchych im. F. Smaldone, Szko³y Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza, Szko³y Podstawowej nr 3, Zespo³u Szkó³ w
Olecku, a tak¿e przedstawiciele Nadlenictwa Olecko, Urzêdu Miejskiego w
Olecku, Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku i Starostwa Powiatowego w Olecku.
Celem spotkania by³o zaplanowanie
wiosennych dzia³añ ochronnych, wymiana

informacji o lokalnych obchodach Dnia
Ziemi, a tak¿e prezentacja projektów
realizowanych w ramach programu Aktywni z natury. M³odzi ambasadorzy
skarbów ma³ej ojczyzny.
Goci powita³a Wicestarosta Maria
Dzienisiewicz i przedstawi³a program
spotkania. Wszyscy uczestnicy otrzymali
Raport z realizacji akcji Pomó¿my kasztanowcom! w powiecie oleckim i ulotki
wydane dziêki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z Olsztyna oraz
Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Piotr Wydra z Nadlenictwa Olecko
przybli¿y³ zasady dobierania gatunków
drzew do zasadzania w rodowisku miejskim oraz zasady ich pielêgnacji, poniewa¿ dzieci i m³odzie¿ otrzymaj¹ do posadzenia 30 sadzonek kasztanowca czerwonego zakupionego ze rodków PFOiGW w Olecku. Na spotkaniu ustalono, ¿e sadzonki trafi¹ do nastêpuj¹cych
szkó³: LO  5 szt., ZSLiZ  5 szt., ZST 
5 szt., Zespó³ Szkó³  5 szt., OS-W  4
szt., SP nr 1  3 szt. oraz SP nr 3  3
sadzonki.

Podczas spotkania
zaprezentowano tak¿e trzy
projekty realizowane w
ramach programu Aktywni z natury. M³odzi
ambasadorzy skarbów
ma³ej ojczyzny.
Uczennice klasy I C
Liceum Ogólnokszta³c¹cego przedstawi³y projekt Rowerem przez
Puszczê Boreck¹ opisuj¹cy przebieg 19 kilometrowej ekotrasy. El¿bieta
Milewska, nauczyciel LO, zapozna³a obecnych z projektem Olecko  miastem rowerowym  miastem z przysz³oci¹. Ryszard Truchan z ZST zaprezentowa³ zrealizowane dot¹d dzia³ania oraz omówi³
przebieg pieszej trasy po najciekawszych
zak¹tkach Olecka.
Piotr Wydra zaprosi³ dzieci i m³odzie¿
do poznania wytyczonej cie¿ki lenej
w okolicach miejscowoci Szeszki oraz

przedstawi³ ciekawy pomys³ projektu
Przyjazne gospodarstwo aktywizuj¹cego
mieszkañców regionu do prowadzenia dzia³añ ekologicznych przyjaznych m.in. drzewom, krzewom, ptakom. Ponadto Przemys³aw Drozd z Urzêdu Miejskiego w
Olecku poinformowa³, ¿e wiosn¹ zostan¹ wykonane aplikacje doglebowe preparatem Apacz 50 chroni¹cym kasztanowce przed szrotówkiem.
W tym roku akcja wiosennego sprz¹tania Warmii i Mazur bêdzie przebiega³a
po has³em Warmia, Mazury  cudem
natury!. Ka¿da szko³a zaplanowa³a ró¿ne dzia³ania proekologiczne, np. dzieci
ze SP nr 1 bêd¹ porz¹dkowa³y teren wokó³
szko³y oraz brzeg jeziora w okolicy Szyjki,
a m³odzie¿ z technikum ochrony rodowiska z ZSLiZ zaprezentuje przedstawienie
pt. S¹d nad ozonem.
H. Bogdañska
Fot. Archiwum Starostwa
Powiatowego w Olecku
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URZ¥D

SKARBOWY

INFORMUJE

e-PIT-37 przez Internet
Urz¹d Skarbowy w Olecku informuje, i¿ od 9 kwietnia 2009
roku mo¿na wype³niæ i wys³aæ zeznanie roczne PIT-37 (oraz
za³¹czniki PIT/O, PIT/D, PIT/2K) przez Internet bez koniecznoci potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Interaktywny formularz nale¿y pobraæ ze strony Ministerstwa Finansów: www.e-deklaracje.gov.pl.
Na tej stronie znajduje siê szczegó³owa instrukcja i najczêciej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.
Nowa us³uga skierowana jest do podatników sk³adaj¹cych
zeznania roczne PIT-37. Ma³¿onkowie, którzy chc¹ z³o¿yæ wspólne
zeznanie przez Internet, musz¹ wczeniej przes³aæ do urzêdu
skarbowego papierowe pe³nomocnictwo do podpisywania eDeklaracji na formularzu UPL-1, który mo¿na pobraæ ze strony
e-Deklaracje. Dowodem i potwierdzeniem terminu z³o¿enia zeznania podatkowego jest Urzêdowe Powiadczenie Odbioru
(UPO), które ka¿dy u¿ytkownik systemu otrzyma po prawid³owym wype³nieniu i przes³aniu formularzu zeznania.
Korekty zeznania nale¿y sk³adaæ drog¹ papierow¹.

Jak wype³niæ e-PIT-37?
ZA POMOC¥ FORMULARZA
Krok 1. Pobierz wtyczkê do programu Adobe Reader i zainstaluj j¹ na komputerze. Jeli masz starsz¹ wersjê programu
ni¿ 8.1.2, pobierz nowsz¹ wersjê (link znajdziesz na www.e-

deklaracje.gov.pl).
Krok 2. Pobierz formularz PIT-37 ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.
Krok 3. Otwórz i wype³nij formularz.
Krok 4. Wybierz rodzaj e-podpisu (kwalifikowany lub nie).
Jeli chcesz wys³aæ e-PIT-37 bez podpisu kwalifikowanego,
wybierz: Tak.
Krok 5. Wpisz dane autoryzuj¹ce i wylij zeznanie.
Krok 6. Pobierz Urzêdowe Potwierdzenie Odbioru (mo¿e to
potrwaæ do 24 godzin).
Krok 7. Jeli otrzyma³e UPO, to oznacza, ¿e z³o¿y³e zeznanie za 2008 rok w terminie.
ZA POMOCA APLIKACJI
Krok 1. Wejd na stronê www.e-deklaracje.gov.pl i pobierz
aplikacjê do wype³nienia PIT-37.
Krok 2. Zainstaluj aplikacjê na swoim komputerze i j¹ uruchom.
Krok 3. W menu g³ównym wybierz: Rozliczenie PIT-37.
Krok 4. Wype³nij formularz interaktywny (pola w czerwonej
ramce s¹ obowi¹zkowe).
Krok 5. Wybierz rodzaj e-podpisu (albo kwalifikowany, albo
dane autoryzuj¹ce).
Krok 6. Sprawd, czy wszystkie dane s¹ poprawne. Jeli tak,
kliknij: Wylij.
Krok 7. Otrzyma³e numer referencyjny, zapisz go i kliknij:
Koniec.
Krok 8. W menu g³ównym wybierz: Moje rozliczenia.
Krok 9. Pobierz Urzêdowe Potwierdzenie Odbioru (mo¿e to
potrwaæ do 24 godzin).
Krok 10. Mo¿esz wydrukowaæ UPO, które jest potwierdzeniem z³o¿enia zeznania PIT-37 za 2008 rok w terminie.

Naczelnik Urzêdu Skarbowego
w Olecku informuje
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w
Olecku informuje, ¿e
25 kwietnia 2009 r. (sobota) jest
DNIEM OTWARTYM
w Urzêdzie Skarbowym w Olecku
Urz¹d bêdzie czynny w godz. od 9.00-13.00
DZIEÑ OTWARTY umo¿liwi podatnikom:
 sk³adanie zeznañ podatkowych oraz uzyskanie informacji
zwi¹zanych z rozliczeniem rocznym podatku za 2008 rok,
 z³o¿enie formularzy NIP i ich aktualizacja,

PFRON og³osi³ VII edycjê
ogólnopolskiego konkursu plastycznego
SZTUKA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Celem og³oszonego Konkursu przez Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczoci artystycznej osób niepe³nosprawnych.
Tytu³ konkursu: MÓJ NAJPIÊKNIEJSZY DZIEÑ W ¯YCIU.
Prace osób niepe³nosprawnych mog¹ byæ zg³oszone do
konkursu z warsztatu terapii zajêciowej, rodowiskowego domu
samopomocy oraz domu pomocy spo³ecznej dla osób niepe³-

 sprawdzenie zgodnoci wp³at zaliczek na podatek dochodowy dokonywanych w trakcie roku przez osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹,
 fachow¹ pomoc pracowników urzêdu przy wype³nianiu zeznañ podatkowych.
Strona internetowa: www.szybkipit.pl  tu znajdziesz formularze podatkowe, broszury informacyjne, informacje, które
u³atwi¹ Ci rozliczenie roczne podatku za 2008 rok.
W dniach 27-30 kwietnia 2009 r. w siedzibie Urzêdu Skarbowego zeznania podatkowe za rok 2008 bêd¹ przyjmowane
do godz. 18.00.
nosprawnych. Mog¹ one byæ wykonane w nastêpuj¹cych kategoriach:
1) malarstwo i witra¿,
2) rysunek i grafika,
3) rzeba kameralna i p³askorzeba,
4) tkanina i aplikacja.
Prace nale¿y przes³aæ do Warmiñsko  Mazurskiego Oddzia³u PFRON w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508
Olsztyn (tel. 089 534 91 51) w terminie do dnia 13 maja
2009r.
Regulamin oraz pe³na treæ og³oszenia Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dostêpny jest na stronie
www.pfron.org.pl (w zak³adce Konkursy).
Halina E. Kasicka

&
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Regulamin
I CELE KONKURSU
1. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnieñ literackich m³odzie¿y.
2. Uwra¿liwianie na piêkno s³owa pisanego  poezji i prozy.
2. Prezentacja osi¹gniêæ m³odzie¿y w
powiecie i regionie.
3. Integracja rodowisk m³odzie¿owych.
II ORGANIZATOR KONKURSU
Zespó³ Szkó³ w Olecku, Osiedle Siejnik
I 14, 19-400 Olecko, tel. (087) 523 91
00.
III PATRONAT
Burmistrz Olecka  Wac³aw Olszewski
IV KATEGORIE WIEKOWE
I gimnazja
II szko³y rednie
V KOMISJA KONKURSOWA
Wies³aw Szymañski  poeta, dziennikarz Radia Bia³ystok
Wac³aw Klejmont  poeta, satyryk, eseista
Bogus³aw Marek Borawski  poeta,
prozaik, wydawca i redaktor Tygodnika
Oleckiego
Wojciech Anuszkiewicz  prozaik
IV ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mog¹ uczestniczyæ uczniowie gimnazjów i szkó³ rednich z powiatu oleckiego.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie (w
ka¿dej grupie wiekowej): poezjê i prozê.
W kategorii
prozy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce formy
wypowiedzi: bañ, opowiadanie, opowiastka. Inne formy
wypowiedzi zostan¹ zdyskwalifikowane.
3. Utwory poetyckie nie mog¹ byæ centrowane (ka¿dy wers musi zaczynaæ
siê od tego samego miejsca.
4. Tematyka prac jest dowolna.
5. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie trzech utworów poetyckich lub
jednego prozatorskiego (do jednej strony
wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman, wielkoæ -12), które
wczeniej nie by³y nigdzie publikowane. Ka¿da praca powinna byæ opatrzona god³em (pseudonimem wyra¿onym s³owem) i dostarczona w piêciu
egzemplarzach w formie wydruku komputerowego.
6. Plagiaty zostan¹ zdyskwalifikowane, a nazwiska ich autorów opublikowane.

8. Wszystkie prace nale¿y dostarczyæ w
kopercie wraz z wype³nion¹ kart¹ zg³oszenia do 08.05.2009 roku na adres:
Zespó³ Szkó³ w Olecku, Osiedle Siejnik I 14, 19-400 Olecko, tel. (087) 523
91 00 lub 515 288 139 (osoba odpowiedzialna).
V ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Organizator konkursu nie zwraca nades³anych prac i zastrzega sobie prawo do ich
publikowania.
2. Prace oceniaæ bêdzie powo³ana przez
organizatora komisja, której werdykt
jest ostateczny.

3. Nagrodzone prace zostan¹ przeczytane w Poczcie Literackiej na antenie Radia Bia³ystok.
4. Po uroczystym rozstrzygniêciu konkursu przewidywana jest czêæ warsztatowa, podczas której
m³odzie¿ bêdzie mog³a spotkaæ siê z
cz³onkami komisji i zasiêgn¹æ rad dowiadczonych poetów
i prozaików.
5. O terminie i miejscu rozstrzygniêcia
konkursu uczestnicy zostan¹ poinformowani.
Organizator konkursu prosi o przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie,
przy czym zastrzega sobie mo¿liwoæ
wprowadzenia do niego zmian w sytuacji, która bêdzie tego wymaga³a.



IX POWIATOWY KONKURS
LITERACKI MISTRZ PIÓRA

'
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Medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie

16 kwietnia br. w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Olecku odby³a siê
uroczystoæ Z³otych Godów.
Dostojni jubilaci stawili siê na obchody wraz z rodzinami i przyjació³mi.
Gospodarzami obchodów byli Burmistrz Olecka - Wac³aw Olszewski i Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego - Halina Urbanowicz, którzy zadbali o oprawê
uroczystoci.

Witaj¹c goci burmistrz powiedzia³:
W dowód spo³ecznego uznania dla trwa³oci ma³¿eñstwa i rodziny wyst¹pi³em
do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
o wyró¿nienie medalami dziewiêciu
ma³¿eñstw z piêædziesiêcioletnim sta¿em.
Na obchody jubileuszu przyby³o
osiem par. Podczas uroczystoci medalami udekorowani zostali:

Chór Oleckie Echo uwietni³ obchody jubileuszu
wykonaniem kilku piosenek.

Fot. Archiwum
Urzêdu Miejskiego
w Olecku

• Zenobia i Mieczys³aw Burba
• Alicja i Antoni Jurewicz
• Jadwiga i Mieczys³aw Kieczeñ
• Stanis³awa i Piotr Kwiatkowscy
• Stanis³awa i Kazimierz Megiel
• Sabina i Jan Okr¹g³y
• Anna Maria i Stanis³aw Rutkowscy
• Janina i Henryk W³odarscy

Po raz pierwszy w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku by³o tak
du¿o ma³¿eñstw wiêtuj¹cych Z³ote Gody.
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Promocja Krainy EGO
w Kaliningradzie
W dniach 9-11 kwietnia 2009 r. w
Kaliningradzie w Centrum Wystawienniczym Baltic Expo odbywa³y siê XII
Miêdzynarodowe Targi Jantur. Turystyka.
Sport. Wypoczynek  2009. W imprezie wziê³o udzia³ ponad 78 wystawców z
Rosji, Polski i Litwy. Liczbê zwiedzaj¹cych szacowano na ok. 3.500 osób. Uczestnicy targów wziêli udzia³ w workshopie,
gdzie przedstawiciele mediów mogli porozmawiaæ o konkretnych ofertach wystawców.
Walory subregionu EGO prezentowali realizatorzy projektu Wirtualny
przewodnik po krainie EGO. Stoisko
cieszy³o siê ogromnym zainteresowaniem
zwiedzaj¹cych. Pierwszy dzieñ targów
zakoñczy³o uroczyste spotkanie z przedstawicielami w³adz Obwodu Kaliningradzkiego i mediów w Konsulacie RP w Ka-

liningradzie. Konsul  Marek Go³kowski przyj¹³ uczestników targów bardzo
uroczycie i serdecznie. Przedstawiciele
powiatów EGO przygotowali materia³y promocyjne do rozlosowania wród uczestników spotkania.
Obwód Kaliningradzki ma istotne
znaczenie dla rozwoju turystyki polskorosyjskiej. Targi w Kaliningradzie potwierdzi³y jeszcze raz ogromne zainteresowanie naszym regionem i jego produktami
ze strony nie tylko mieszkañców Obwodu, ale i centralnych czêci Rosji. Mamy
nadziejê, ¿e promocja walorów turystycznych subregionu EGO poprzez udzia³ w
miêdzynarodowych targach turystycznych
z wykorzystaniem wypracowanych produktów projektu  albumu, folderów, map
turystycznych, interaktywnego portalu

turystycznego, gad¿etów przyniesie
wymierny efekt. Turystyczne walory
subregionu EGO prezentowalimy na

wspólnym du¿ym stoisku zorganizowanym przez Warmiñsko-Mazursk¹ Organizacjê Turystyczn¹.
Targi to nie tylko turystyczna gie³da, ale tak¿e okazja do degustacji specja³ów regionalnych. Prezentowalimy
wyroby cukiernicze naszej oleckiej mleczarni, miody, grzyby, sery, ciasteczka
 produkty z E³ku i Go³dapi. Wród naszej oferty by³y tak¿e foldery hoteli i go-

spodarstw agroturystycznych z powiatu oleckiego.
Po³¹czenie dzia³añ promocyjnych trzech
powiatów: e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego oraz promocja samej nazwy EGO
na miêdzynarodowych targach znaczy
wiele. Mamy wreszcie co, co wyró¿ni
nas nie tylko w kraju, ale te¿ za granic¹
 stronê internetow¹ www.egoturystyka.pl. Jest to jedna z najnowoczeniejszych stron internetowych w Polsce.
Prezentowalimy nie tylko nasz subregion, nasz¹ stronê internetow¹, ale te¿
nasze gminy i indywidualne podmioty z
bran¿y turystycznej. Dziewiêcioosobowa grupa projektowa by³a jedn¹ z najwiêkszych grup na targach. Miasto £ód
reprezentowa³y 2 osoby, Katowice 2,
Kraków 3, Olsztyn 4 osoby. W grupie
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si³a, a zintegrowane EGO  to jest przysz³oæ!
Potencja³ rynku kaliningradzkiego ma
znaczenie ponadregionalne, generuje
przyjazdy do Polski turystów z ca³ej Federacji Rosyjskiej.
Dowiadczenia wyniesione z targów
s¹ dobrym kierunkiem dzia³añ w stronê
promocji EGO. Cieszymy siê, ¿e nie tylko nasza praca, ale te¿ same targi s¹
wietn¹ promocj¹ dla naszej rodzinnej
ziemi. Dobrze siê dzieje, kiedy wreszcie
promocja powiatów jest prawdziwie upowszechniana, a wspólne dzia³ania w zakresie rozwoju turystyki sta³y siê faktem. Samorz¹dy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
zintegrowane dzia³ania zaowocuj¹ w przysz³oci dalsz¹ pog³êbion¹ wspó³prac¹, a
realizacja projektu pobudzi spo³ecznoæ
lokaln¹ do nowych przedsiêwziêæ.
Zainteresowanych projektem zapraszamy na stronê: www.egoturystyka.pl
Informacjê opracowa³a:
Krystyna Wiszniewska

Wspó³autor i kierownik projektu
Wirtualny przewodnik po krainie EGO

Dzia³ania w ramach akcji
Pomó¿my kasztanowcom
Pracownicy Urzêdu Miejskiego w
Olecku oraz Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej 16 kwietnia br. wykonali w
obrêbie kilkudziesiêciu kasztanowców
iniekcje doglebowe preparatem Apacz.
Preparat pomaga niszczyæ szkodnika kasztanowców - szrotówka kasztanowcowiaczka, który jest plag¹ nie tylko w Polsce,
ale i w ca³ej Europie.
Jest kilka metod walki z tym owadem.
W ubieg³ym roku w ramach akcji Pomó¿my kasztanowcom pilota¿owo zastosowano preparat Apacz na kilku drzewach. Efekty by³y zadowalaj¹ce, st¹d
decyzja o objêciu ochron¹ reszty kasztanowców.
W ubieg³ym roku wygrabiano i utylizowano licie z poczwarkami. Szkodnik
ma naturalnego wroga  sikorki. Kilka-

dziesi¹t budek lêgowych dla tych ptaków powieszono na drzewach. Starostwo
Powiatowe w Olecku pokry³o koszty mikroiniekcji czterdziestu dziewiêciu pni chorych drzew preparatem Treex 200SL. Przeprowadzono równie¿ inwentaryzacjê drzew.
Program Pomó¿my kasztanowcom
na terenie Olecka promuje edukacjê ekologiczn¹ poprzez zajêcia praktyczne w terenie, wyk³ady, lekcje przygotowywane
przez uczniów dla uczniów, zajêcia plastyczne, konkursy fotograficzne.
Koordynatorami akcji Pomó¿my kasztanowcom s¹: Starostwo Powiatowe w
Olecku, Wydzia³ rodowiska i Rolnictwa oraz Urz¹d Miejski w Olecku, Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Ochrony
rodowiska.
Alicja Mieszuk, UM Olecko

Obwodnica Olecka

Podczas spotkania samorz¹du oleckiego z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad strona olecka
zaproponowa³a w³¹czenie do budowy obwodnicy dodatkowego zadania: po³o¿enie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze krajowej biegn¹cej przez Olecko (droga
od skrzy¿owania Go³adap  Suwa³ki, ulica
Go³dapska, aleja Wojska Polskiego oraz

E³cka, a¿ do Podkowy-Siejnik). Zadanie
dotyczyæ bêdzie równie¿ przebudowy
czêci chodnika przy ul. Go³dapskiej oraz
od wiaduktu kolejowego do Podkowy.
Rozwiniecie projektu wi¹¿e siê z tym, ¿e
po zbudowaniu obwodnicy drogê krajow¹ przez Olecko bêdzie musia³o przej¹æ w zarz¹dzanie miasto.
(M)

Nowy numer Gacka
Na pocz¹tku kwietnia ukaza³ siê nowy
numer Gacka  Miesiêcznika Gminnego centrum Kultury w Kowalach Oleckich. Treæ to kilka artyku³ów opisuj¹cych ¿ycie gminy. Jest wiêc wzmianka
op V Koncercie Pieni Wielkanocnej, po¿egnaniu zimy w przedszkolu, Miêdzynarodowym Dniu Ksi¹¿ki Dzieciêcej czy
o wynikach konkursu Na pisankê i palemkê Wielkanocn¹.
W pimie mo¿emy równie¿ przeczytaæ wypracowanie Pauliny Locman. Jest
to recenzja i reklama ksi¹¿ki Beaty
Ostrowskiej Zaledwie kilka dni. Redakcja
TO gratuluje autorce lekkoci pióra i
bystrego spojrzenia na literaturê. (M)
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(41)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

W drodze z Chengdu do Szanghaju, Chiny, 08.08.2007 r.
Chiñski syndrom
W dzielnicy z lampionami.

Nie spieszylimy siê ze wstawaniem.
Zrobilimy to dopiero o godz. 9.30. O
godz. 12. opucilimy pokój. Plecaki znielimy do wydzielonego pomieszczenia.
Posiedzia³em trochê w internecie. Pochodzi³em jeszcze po miecie i zrobi³em zakupy na drogê. Tym razem bêdzie ona
trwa³a d³ugo  2 dni.
Na obiad zafundowa³em sobie kurczaka po syczuañsku. Drobne kawa³ki
miêsa, pokrojony w kostkê ogórek, orzechy,
pikantne zio³a, ry¿ w oddzielnej miseczce. Zap³aci³em 16 juanów (5 z³).
O 16. wyszlimy z hostelu. Zatrzymalimy taksówkê (7 juanów) i dojechalimy ni¹ na dworzec kolejowy. Procedura dostania siê do rodka taka jak
wszêdzie w Chinach. Kontrola i poszukiwanie w³aciwej poczekalni.
W poczekalni nr 2 by³y dwie gru-

py oczekuj¹cych na dwa ró¿ne poci¹gi.
Przy bramkach nie by³o nikogo, wiêc od
razu stanêlimy przy nich. Bylimy pierwsi.
Oczywicie wszyscy siedz¹cy na ³awkach
nas obserwowali i po krótkim czasie byli
ju¿ za Tomkiem i za mn¹. By³ tylko jeden problem. Z tablic og³oszeniowych
wynika³o, ¿e bêd¹ otwarte tylko dwie
bramki, wiêc nikt dok³adnie nie wiedzia³
które. Postanowilimy staæ tam, gdzie
stalimy. Szczêcie siê jednak do nas
umiechnê³o. Zostalimy odprawieni
jako pierwsi. W zasadzie nie musielimy
siê spieszyæ, poniewa¿ mielimy twarde
le¿anki  miejsca z numerami, ale syndrom podró¿owania po Chinach okaza³
siê nie do przezwyciê¿enia.
W wagonie nie ma przednich cianek,
totalna swoboda. Ka¿dy ka¿dego widzi.
W Chengdu.

Na pocz¹tku pasa¿erowie przygl¹dali siê
nam z uwag¹. Póniej bylimy dla nich
ju¿ obojêtni. Mamy pó³ki rodkowe, wiêc
g³upio tak siadaæ na dolne, na których
le¿¹ Chiñczycy. Albo le¿elimy na swoich le¿ankach, albo siedzielimy na bocznych siedzeniach w korytarzu (jak miejsce by³o oczywicie). Trudno tu mówiæ
o jakim podziale wagonu, ale na si³ê da
siê oddzieliæ miejsce do spania od korytarza.
O godz. 21.30 wy³¹czono wiat³o.
T³um jeszcze trochê poha³asowa³, potem
ucich³ i tylko stukot kó³ m¹ci³ spokój.
Wagonowy zas³oni³ okna, a to ju¿ oznacza³o, ¿e trzeba spaæ.

C.d.n.

!
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

Fragment by³ej
w¹skotorówki zim¹
W 1911 r. na trasie Olecko-Mieruniszki-Garbas Wysoki zosta³a
oddana do u¿ytku kolejka w¹skotorowa. Liczy³a 27,25 km d³ugoci. Dzisiaj ju¿ ona nie funkcjonuje (zniszczona w latach
1944-1945), ale pozosta³y jej zabytkowe elementy jako znakomite miejsce do wêdrówek, odpoczynku i bezporedniego kontaktu z histori¹ naszego regionu.
Postanowilimy przejæ jej nasypem od wsi Lenarty (195
m n.p.m.) do Drozdowa (223 m n.p.m.)  6,5 km. Najprostszy
do pokonania odcinek ci¹gnie siê od Lenart do Bia³ej OlecNiesamowitym nasypem w bardzo s³oneczny i mrony niedzielny dzieñ 4 stycznia 2009 r. szli  jednoczenie podziwiaj¹c
malownicze zimowe pejza¿e i po drodze rozpalaj¹c bezpieczne ognisko  Wojtek Jegliñski, Czarek Lasota, Piotrek Ciuk i Andrzej Malinowski.
Muszê zauwa¿yæ, ¿e Czarek ma niez³¹ kondycjê. Ziemiê Oleck¹ przeszed³ ju¿
niejednokrotnie. I zna jej ka¿dy zak¹tek!

kiej (s¹ tu dwa wiadukty), poniewa¿ stanowi on wiejsk¹ drogê, która jest czêsto uczêszczana. Pozosta³a czêæ jest zadrzewiona. Ronie mnóstwo krzaków, dzikich drzew owocowych i
zaroli. Teraz zim¹ jest to teren doæ trudny do pokonania. W
niektórych miejscach, zw³aszcza przed
Drozdowem, jest wrêcz nie do przejcia.
Obok prowadzi wiejska droga, wiêc mo¿na
zejæ ze szlaku.
Nam w pokonaniu tych przeszkód pomog³y kijki trekkingowe. Odci¹¿aj¹ one
przede wszystkim kolana i krêgos³up oraz
pomagaj¹ utrzymaæ równowagê. A z drugiej strony u³atwiaj¹ wchodzenie pod
górê, schodzenie z niej i pomagaj¹ w odsuwaniu ga³êzi. Obowi¹zuje zasada: prawy
kijek do przodu  lewa noga te¿ do przodu.
Wówczas s¹ dwa punkty podparcia z
przodu (wysuniêta noga i kij), a cofniêta noga pomaga zachowaæ równowagê.
Kijki stawiamy naprzemiennie. W Polsce moda na takie kijki jest ju¿ zauwa¿alna (mo¿na je kupiæ w Olecku).
Wracaæ mo¿na przez las lub poboczem drogi Filipów-Olecko przez Bialskie
Pola. My wybralimy wariant drugi.

____________________
Kolej w¹skotorowa  kolej o przewicie mniejszym ni¿ okrelany w danym kraju jako normalny, czyli w wiêkszoci krajów europejskich 1435 mm. Kolej w¹skotorowa cechuje siê mniejsz¹ zdolnoci¹
przewozow¹ od kolei normalnotorowej,
jednak mo¿na na niej stosowaæ wiêksze
pochylenia i ³uki o mniejszym promieniu,
dziêki czemu jest nawet kilkakrotnie tañsza w budowie. Najstarsza nieprzerwanie
funkcjonuj¹ca kolej w¹skotorowa na wiecie istnieje w Polsce  s¹ to Górnol¹skie
Koleje W¹skotorowe.

"
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* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L1902

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K2510

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

V20802

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V3708)

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

Krupin 14A

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

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V13507

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

(V19503)

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

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K2620
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V17114
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
V13517
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V20812
* VW Golf III, 1,4, 1995, tel. 0-507-048-558
K5703
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V14836

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V17014

V1716

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
V20703
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V11409
* BHP us³ugi: kompleksowa obs³uga firm, szkolenia, protoko³y powypadkowe, tel. 0-508-328-776
K5504
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L1802
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

V2515

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

K3606

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

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

(V15206)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V17104

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V10510)

AUTO-MOTO

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

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

V20402

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V16604
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V17313
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V10909
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V20502
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L1306
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1114
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V16704

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K13907

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

V16904

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

V21701

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

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V19803
ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

tel. (087) 520-01-89

(V15906)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

(V19703)

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.

V19603

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V21401

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V3209)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L2101

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

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

V17004

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

V15116

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V8610)

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

(V11509)

(V11009)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

V20602

US£UGI

#
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* PRZEPROWADZKI, REMONTY, WYKOÑCZENIA
WNÊTRZ, TANIO. Tel. 0-888-956-204

K4507

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V15006)

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
V16115

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K714)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2920
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V21501
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L2301
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27234
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4207
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L1605

(V14806)

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

(V11309)

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

(K30409)

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* wywóz mieci, sprzeda¿ koszy niemieckich, TUH Kret,
tel. 0-509-805-008
V13407
INNE
* oddam psa w dobre rêce, pudel czarny, tel. 0-87-520-30-73 L2002
* odst¹piê termin przyjêcia weselnego w restauracji Coloseum, 21 czerwca, tel. 0-608-319-503
K6002
* przyjmê ziemiê z wykopów w obrze¿ach Olecka, tel. 0-502264-901
K6301
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L2412
* zgubiono klucz samochodowy, pilot, tel. 0-885-854-413K6601
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

V15136

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V11019
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V15916
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L2229
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V11029
SPRZEDAM
* 30% przecena obuwia zimowego, Agat, plac Wolnoci 13 V20612
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V17124
* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
V19403
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V16125
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V19713
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7012
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V21511
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K4606
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V19413
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189-301 V19443
* gara¿ murowany, Siejnik, tel. 0-513-012-319
K6801
Notebooki od 1299z³, w zestawie
torba i mysz. Komputer od 899z³,
w zestawie mysz+klawiatura, monitor FULL HD 24" za
899z³. SPRAWD NAS! Tel. (087) 520 05 15.
(V17214)
* kuchenkê ceramiczn¹ Amica, stan bardzo dobry, 500
z³otych, tel. 0-664-966-469
K6102
* Lenarty, mieszkanie 60,80 m.kw., 2 gara¿e, dzia³ka, 100 tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K5902
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L14056
* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V19423
* mieszkanie 36 m.kw., Siejnik, I piêtro, tel. 0-692-141-426V19723
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L1206
* mieszkanie 60 m.kw., parter, ksiêgi wieczyste, Olecko, ul.
Nocznickiego, tel. 0-889-612-361
* mieszkanie 60 m.kw., Siejnik, tel. 0-87-520-43-22 po 20.00,
tel. 0-508-266-715
K6501
* mieszkanie 72 m.kw., tel. 0-513-728-804
V14856
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V17024
* mieszkanie w szeregówce 64 m.kw., 2 pokoje, kuchnia, 65.000
z³otych, 94 m.kw., 3 pokoje, kuchnia, ogródek, 125.000 z³otych,
Kowale Oleckie, ul. Kociuszki 6, tel. 0-87-523-81-80
K6401
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V15126
* pianino, 200 z³otych, tel. 0-664-966-469
K6202
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V15316
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V21601)

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K13607

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V15016
* sprzeda¿ wiêb dachowych, ró¿nego rodzaju k¹tówki, tel.
0-502-256-651
K5803
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K814
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V18413
WYNAJEM
* lokal us³ugowy, centrum, tel. 0-885-441-703
K5603
* lokale do wynajêcia 30 m.kw. i 80 m.kw., ul. Kociuszki 3,
tel. 0-609-738-148
K5104

C.d. WYNAJEM

na s. 16.
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WYNAJEM
* mieszkanie 36 m.kw., IV pietro, Olecko, centrum, do wynajêcia, tel. 0-502-862-992
L2201
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V21521
* wynajmê lub kupiê pomieszczenie gospodarcze lub gara¿,
Olecko, tel. 0-608-822-476
K6701

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich
(V16226)

Centrum Rolin Ozdobnych

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

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

(V16005)

(V20703)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

(K3508)

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

18

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
maja
00
codziennie
godz. 16
00
00
w godz. 8 -16
tel. 520-23-36

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Skaleczenia

Krew p³yn¹c¹ ze skaleczenia mo¿na zatamowaæ, zwil¿aj¹c ma³¹ rankê octem, za na wiêksz¹
nak³adaj¹c octowy kompres.

Winne zdrowie

Badania wykaza³y, ¿e czerwone wino ma wyj¹tkowe
w³aciwoci zdrowotne. Zawiera oko³o 400 substancji, z
których wiele ma dzia³anie lecznicze, m.in. fosfor, magnez, potas, witaminy: P (wzmacnia naczynia krwionone), A i E (opóniaj¹ procesy starzenia organizmu), B1
(wzmacnia nerwy), B3 (przydatna w schorzeniach skóry). Flawonidy obecne w czerwonym winie zapobiegaj¹
tworzeniu siê zakrzepów krwi, zmniejszaj¹ ryzyko mia¿d¿ycy,
zawa³ów serca i udarów mózgu. U osób pij¹cych 1 do 2
kieliszków czerwonego wina dziennie o 30-50% rzadziej
wystêpuje choroba wieñcowa. Natomiast zawarta w winie tanina korzystnie wp³ywa na miênie g³adkie przewodu pokarmowego, co ³agodzi niestrawnoæ.

Pietruszka...

przy schorzeniach pêcherza i przewodów moczowych 
³y¿kê nasion pietruszki wymieszaæ z tak¹ sam¹ iloci¹ suszonego skrzypu. Zalaæ 2 szklankami wrz¹tku, przykryæ i odstawiæ
na 20 minut w ciep³e miejsce. Przecedziæ i piæ 2 razy dziennie, najlepiej przed jedzeniem.

Higiena oczu

Sporód zmys³ów najtrwalsze i najbardziej niezawodne
s¹: czucie, wêch i smak. St¹d one w³anie rzadko ulegaj¹
stêpieniu w tzw. trzecim wieku. Zdecydowanie bardziej trzeba dbaæ o wzrok i s³uch. Pielêgnowanie wzroku jest wiêc
prawie naczelnym nakazem.
Najbardziej nadwerê¿a oczy nadmierne czytanie drobnego druku przy sztucznym wietle. St¹d tych w³anie czynnoci trzeba unikaæ i czytaæ przy wietle dziennym. Poza
tym warto czêsto patrzeæ na zieleñ rolin, drzew, to relaksuje i daje odpoczynek oczom.

%
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Kalendarz imion
21 kwietnia
Drogomi³y, Drogomiry, Konrady, Sandry, Sebastiany, Selmy, Zelmy
Abelarda, Anastazego, Anzelma, Bartosza, Drogomi³a, Drogomira, Feliksa, Jaros³awa, Konrada, ¯elis³awa
22 kwietnia
Eugenii, Kai, Lei, Leonii, Nastazji
Agapita, Heliodora, Leona, Leonida,
£ukasza, Sotera, Strze¿yma, Strze¿ymierza, Strze¿ymira, Teodora
23 kwietnia
Albertyny, Beli, Emanueli, Fortunaty,
Heleny, Ilony
Alberta, Albrechta, Geralda, Gerarda,
Gerwazego, Idziego, Idzis³awa, Jerzego,
Wojciecha
24 kwietnia
Bony, Debory, Deotyny, El¿biety, Fidelii, Horacji, Walerii
Aleksandra, Aleksego, Egberta, Erwina,

Imiê Wojciech

Imiê s³owiañskie i bardzo popularne
w Polsce. Pierwsze pisane zapiski o nim
pochodz¹ z XII wieku. Imiê sk³ada siê z
dwu cz³onów. Pierwszy element woj wojownik, drugi to ciech, taki sam jak
w wyrazach pociecha, uciecha. Tak
wiêc Wojciech, to inaczej wojownik daj¹cy
radoæ, wojownik przynosz¹cy pociechê. Wojciech bywa energiczny, zaradny
i pracowity. Lubi pracê umys³ow¹ i osi¹ga
sukcesy w nauce. Posiada dobr¹ intuicjê, kocha ¿ycic rodzinne. Zazwyczaj
zyskuje szacunek innych, bo potrafi sobie zjednywaæ otoczenie. Przyjanie zawiera ostro¿nie. Imieniny: 23 kwietnia.

Powierzchnie
chromowane

... czycimy pocieraj¹c je naft¹ lub zmywaczem do paznokci.



F kupiê

Feliksa, Fidelisa, Grzegorza, Horacego,
Jerzego, Mariana, Zbromierza
25 kwietnia
Elwiry, Erwiny, Estery, Jaros³awy, S³awy, Wiki
Dariusza, Jaros³awa, Kaliksta, Marka,
Radociecha, Szczepana, Wasyla
26 kwietnia (Dzieñ transportowca i drogowca)
Erwiny, Klaudii, Marceliny, Marii, Marzeny
Artemona, Aurelego, Aureliusza, Klaudiusza, Kleta, Marcela, Marcelego, Marcelina, Ryszarda, Spycimierza
27 kwietnia
Andrei, Felicji, Feliksy, Martyny, Teofili, Zyty
Anastazego, Andrzeja, Bo¿ebora, Kastora,
Piotra, Sergiusza, Teodora, Teofila, ¯ywis³awa

Polskie uzdrowiska
- Busko-Zdrój  choroby uk³adu kr¹¿enia, reumatyczne, choroby skóry
- Cieplice  choroby uk³adu moczowego, narz¹du ruchu, reumatyczne
- Duszniki-Zdrój  choroby kobiece, uk³adu oddechowego, pokarmowego
- Iwonicz Zdrój  choroby reumatyczne, uk³adu pokarmowego i oddechowego
- Ko³obrzeg  choroby uk³adu oddechowego, narz¹du ruchu, choroby skóry,
cukrzyca
- Krynica-Zdrój  choroby uk³adu kr¹¿enia, pokarmowego, moczowego
- Po³czyn-Zdrój  choroby narz¹du ruchu, reumatyczne, choroby kobiece
- Rabka-Zdrój  choroby uk³adu oddechowego i kr¹¿enia, choroby dzieciêce

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

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

Cytat na ten tydzieñ
O pewnym mê¿u
Ma swoje zdanie:
„Dobrze, kochanie...”
T. Gicgier

PRZYS£OWIA
 Gdy £ukasza (22 IV) przybêdzie, zielono ju¿ wszêdzie.
 Ile razy przed Wojciechem (23 IV) zagrzmi¹ pola, tyle razy po Wojciechu
zabieli siê rola.
 Deszcz na w. Marek (25 kwietni IV),
to ziemia jak skwarek.
 Kiedy Marek (25 IV) ciep³em darzy mróz
ogrody jeszcze zwarzy.
 Kiedy Marek (25 IV) przypieka  cz³ek
na zi¹b ponarzeka.
 Kiedy zleje nas Marek (25 IV), bêdzie
ziemia jak skwarek.
 wiêtego Marka buchnie ciep³o jak z
garnka.
 Po Marku (25 IV), gdy s³oñce dogrzewa, zwykle potem ubolewa.

Nasz przepis
Babka z kaszy gryczanej

Szklanka kaszy gryczanej, 2 ³y¿ki t³uszczu (mo¿e byæ smalec), 1,5 szklanki
wody do zagotowania kaszy, 15 dag
twarogu, 2 jajka, 10 dag kie³basy,
³y¿ka posiekanej natki pietruszki, sól,
pieprz, ³y¿ka tartej bu³ki
Kaszê gotujemy na sypko. Ser rozcieramy z ¿ó³tkiem, dodajemy posiekan¹ natkê pietruszki, doprawiamy sol¹
i pieprzem. Ugotowan¹ kaszê mieszamy z ca³ym jajkiem i bia³kiem, ³y¿k¹
t³uszczu, sol¹, pieprzem oraz drobno
pokrojon¹ w kostkê kie³bas¹. Do wysmarowanego t³uszczem i wysypanego tart¹ bu³k¹ naczynia wk³adamy
po³owê kaszy, na ni¹ k³adziemy równo masê serow¹ i przykrywamy pozosta³¹ kasz¹. Zapiekamy oko³o 30 minut w dobrze nagrzanym wczeniej
piekarniku.

Pieprz czarny

Pieprz czarny stosowany jest do wszelkich potraw miêsnych, rybnych, warzywnych, pikantnych sosów, pasztetów i
bigosów.

Maluchy

... lubi¹ wyje¿d¿aæ na wakacje do miejsc,
które ju¿ znaj¹. Nowe miejsce wypoczynku
lub trasa objazdowa to wielkie prze¿ycie  ród³o niepokoju, a nawet lêku.

&
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Zarz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego og³osi³ otwarty konkurs wniosków
o zlecenie w 2009r. zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób
niepe³nosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarz¹dowym.

Otwarty konkurs wniosków
Zarz¹d Województwa WarmiñskoMazurskiego og³osi³ otwarty konkurs
wniosków o zlecenie w 2009r. przez Samorz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, ze rodków PFRON, zadañ
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarz¹dowym.
Konkurs wniosków obejmuje wsparcie realizacji, ze rodków PFRON, poni¿szych zadañ publicznych:
1. Organizowanie i prowadzenie szkoleñ,
kursów, warsztatów, grup rodowiskowego wsparcia oraz zespo³ów aktywnoci spo³ecznej dla osób niepe³nosprawnych  aktywizuj¹cych zawodowo i spo³ecznie te osoby.
2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spo³eczno-prawnego oraz
udzielanie informacji na temat przys³uguj¹cych uprawnieñ, dostêpnych us³ug,
sprzêtu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepe³nosprawnych.
3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajêæ, które:
- maj¹ na celu nabywanie, rozwijanie i
podtrzymywanie umiejêtnoci niezbêdnych do samodzielnego funkcjonowania
osób niepe³nosprawnych,

- rozwijaj¹ umiejêtnoci sprawnego komunikowania siê z otoczeniem osób
z uszkodzeniami s³uchu, mowy, z autyzmem i z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹,
- usprawniaj¹ i wspieraj¹ funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w ró¿nych rolach
spo³ecznych i w ró¿nych rodowiskach.
4. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych dzia³añ na rzecz w³¹czania osób
niepe³nosprawnych na rynek pracy, w
szczególnoci przez:
- doradztwo zawodowe,
- przygotowanie i wdro¿enie indywidualnego planu drogi ¿yciowej i zawodowej,
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i porednictwa
pracy, maj¹cych na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób
niepe³nosprawnych.
Planowane do realizacji zadanie powinno mieæ zasiêg regionalny, tzn. byæ
planowane do realizacji na obszarze wiêcej
ni¿ jednego powiatu lub skierowane do
beneficjentów ostatecznych, których
miejsca zamieszkania znajduj¹ siê na te-

Informacja w sprawie planowanego og³oszenia trzeciego konkursu o zlecenie realizacji zadañ w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej (...)

Trzeci konkurs PFRON

W drugiej po³owie kwietnia 2009 roku planowane jest og³oszenie przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych trzeciego konkursu o zlecenie realizacji zadañ w
2009 r. w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych. W ramach trzeciego konkursu bêd¹ mog³y byæ sk³adane wnioski dotycz¹ce realizacji nastêpuj¹cych
zadañ, wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadañ
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarz¹dowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172):
1. Zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepe³nosprawnoci¹ ruchow¹;
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleñ dla t³umaczy jêzyka
migowego oraz t³umaczy-przewodników;
3. Organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepe³nosprawnych wspieraj¹cych ich aktywnoæ w tych dziedzinach;
4. Promowanie aktywnoci osób niepe³nosprawnych w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego i zawodowego;

renie co najmniej 2 powiatów województwa warmiñsko-mazurskiego.
Na realizacjê zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych przez fundacje i organizacje pozarz¹dowe w 2009r. przeznaczono ogó³em kwotê 500 000,00 z³. Podmiotami uprawnionymi do sk³adania
wniosków o zlecenie realizacji zadañ s¹
organizacje pozarz¹dowe, w tym fundacje, okrelone w art. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z pón.
zm.), prowadz¹ce dzia³alnoæ statutow¹
w zakresie rehabilitacji zawodowej i/lub
spo³ecznej osób niepe³nosprawnych.
Wnioski dotycz¹ce wsparcia realizacji zadañ publicznych nale¿y z³o¿yæ do
dnia 15 maja 2009r. w siedzibie Regionalnego Orodka Polityki Spo³ecznej
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-564
Olsztyn lub przes³aæ poczt¹.
Szczegó³owe informacje dostêpne s¹
na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl (zak³adka Polityka spo³eczna/Osoby
niepe³nosprawne) oraz pod nr tel. 089
521-95-17 ; 089 521-95-18, jak równie¿
w siedzibie Regionalnego Orodka Polityki Spo³ecznej Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10564 Olsztyn.
Halina E. Kasicka

5. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji
osób niepe³nosprawnych i przeciwdzia³aniu ich dyskryminacji;
6. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw
ci¹g³ych oraz wydawnictw zwartych, stanowi¹cych zamkniêt¹
ca³oæ, w tym na nonikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotycz¹cych problematyki zwi¹zanej z niepe³nosprawnoci¹,
b) kierowanych do osób niepe³nosprawnych  w tym publikowanych drukiem powiêkszonym, pismem Braillea
lub publikowanych w tekcie ³atwym do czytania.
Konkurs dotyczyæ bêdzie wyboru zadañ do dofinansowania. Uprawniony podmiot bêdzie móg³ z³o¿yæ jeden wniosek, z tym ¿e wniosek ten bêdzie móg³ dotyczyæ kilku zadañ.
Sk³adane w ramach konkursu wnioski bêd¹ mog³y dotyczyæ
wy³¹cznie zadañ o charakterze ponadregionalnym (tzn. zadañ
planowanych do realizacji na obszarze wiêcej ni¿ jednego województwa lub zadañ skierowanych do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajduj¹ siê na terenie co najmniej 2 województw).
Przy rozpatrywaniu wniosków z³o¿onych w ramach trzeciego konkursu stosowane bêd¹ preferencje dla zadañ realizowanych w sposób cykliczny. PFRON chce w ten sposób
zapewniæ realizacjê wa¿nych (z punktu widzenia potrzeb osób
niepe³nosprawnych) dzia³añ, wspieraj¹cych od wielu lat aktywnoæ osób niepe³nosprawnych.
Halina E. Kasicka

'
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Taekwondo
OTWARTE MISTRZOSTWA
MAZOWSZA W TAEKWONDO
OLIMPIJSKIM
W dniu 4.04.2009 w Ciechanowie
rozegrano Otwarte Mistrzostwa Mazowsza
w Taekwondo Olimpijskim Juniorów. W
zawodach udzia³ wziê³o ok. 250 zawodników z 23 klubów z ca³ej Polski, w tym
wielu medalistów niedawnych Mistrzostw
Polski Juniorów. Olecko reprezentowali
podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak
z Uczniowskiego Klubu Sportowego
HIDORI dzia³aj¹cego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku.
Bior¹c pod uwagê mocn¹ obsadê
zawodów, wyniki naszych zawodników
nale¿y oceniæ bardzo wysoko. Pierwsze
miejsca oraz okaza³e puchary i nagrody
rzeczowe zdobyli:
· Daniel Olszewski w kategorii wagowej + 78 kg, który w finale pokona³
wie¿o upieczonego srebrnego medalistê MPJ 2009.
· Aneta Makowska w kategorii wagowej
do 59 kg. Aneta w walce fina³owej
pokona³a medalistkê MPJ.

· Srebrny medal zdoby³a Zuzanna £apanowska /junior m³odszy/ w kategorii
wagowej + 57 kg. W finale uleg³a zawodniczce z Nidzicy.
· Br¹zowy medal zdoby³ Micha³ Snarski w kategorii do 55 kg. W pó³finale

Taekwondo
DOMINIKA
OLSZEWSKA
i MICHA£
GÓRSKI

NA GERMAN OPEN W HAMBURGU W TAEKWONDO
Podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak DOMINIKA OLSZEWSKA oraz wychowanek
MICHA£ GÓRSKI reprezentowali
Polskê na zawodach w Hamburgu. W zawodach wziê³o udzia³ ok.
1000 zawodników z ca³ego wiata. Wiêcej za tydzieñ.
LUKS HIDORI Olecko
przy SP 4 Olecko

Mecze rozgrywane w Olecku
w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009
Czarni - Pogoñ £apy - 26 kwietnia ( niedziela), godz. 15.00
Czarni - MKS Mielnik - 6 maja czerwca ( roda), godz. 17.00
Czarni - Huragan Mor¹g -17 maja (niedziela ), godz. 15.00
Czarni - Concordia Elbl¹g - 24 maja ( niedziela ), godz. 15.00
Czarni - Supralanka Supral - 6 czerwca (niedziela), godz. 17.00

nasz zawodnik uleg³ w koñcówce walki
póniejszemu tryumfatorowi jednym
punktem. W walce o br¹zowy medal
nie da³ szans zawodnikowi z £odzi
gromi¹c go 7:0.
Gratulujemy!

PI£KA NO¯NA
Puchar Polski
Czarni odpadli z Pucharu Polski przegrywaj¹c z Zatok¹ Braniewo 11-0. Czarni grali dru¿yn¹ juniora starszego. Rozwa¿ana by³o mo¿liwoæ rezygnacji z
wyjazdu, ale skoñczy³o siê na tym, ¿e
umo¿liwiono wyjazd juniorom, by ci
nabierali dowiadczenia.
Czarni Justyna Olecko
- Orlêta Reszel  5:0
W rozegranym meczu sparingowym
Czarni Justyna Olecko wygrali z Orlêtami Reszel 5:0. £upem bramkowym podzielili siê Strychalski - 4 i Paszkowski 1. Czarni przez ca³y mecz posiadali przewagê i gdyby skutecznoæ by³a nieco
lepsza, to wynik móg³ byæ jeszcze wy¿szy. Trener nie móg³ skorzystaæ z Szarneckiego i M. Wasilewskiego (szko³a),
Kubasa i Jarmo³owicza (sprawy prywatne).
Sk³ad: G¹siorowski - Sadowski, Ryszkiewicz, Rytwiñski, Witanowski - Paszkowski, Jegliñski, Wyszyñski, Bieræ - Bogdanowicz, Strychalski. Na zmiany wchodzili: Suchaczewski, Tusznio, P. Wasilewski, Krupiñski, Grygo.
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Borawski. Dy¿ur redakcyjny: rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 352

miêci Narodowej za publikacjê wydan¹
przez Uniwersytet Jagieloñski o by³ym
Prezydencie. Nie znam treci tej ksi¹¿ki,
ale zdaje siê, ¿e posz³o o motywy sikania do chrzcielnicy. Poza tym ksi¹¿ka jest
bardzo z³a i fa³szywa w swoich za³o¿eniach. Sk¹d to wiem? Bo tak samo jak
inni nie znam jej treci wiêc mogê z czystym sumieniem napisaæ, ¿e jest z³a i le
napisana... A co! W Polsce mamy tak¹
modê i zwyczaj: mo¿na krytykowaæ i dawaæ
opiniê na temat wszystkiego czego nie
mielimy w rêkach. Jaki czas temu te¿
ukaza³a siê ksi¹¿ka, któr¹ potêpiono zanim poznano jej treæ. I przyk³ad idzie z
góry, do dobrego tonu i jest przejawem
inteligencji skrytykowaæ wszystko to czego
nie mielimy w rêkach. Ale wracaj¹c do
wizyty w naszym szpitalu. Proponujê iæ

jeszcze dalej. Teraz powinni przyjechaæ
po kolei szefowie poszczególnych resortów
i na przyk³ad przeci¹æ wstêgi otwarcia
w s¹dzie, szko³ach, drogach itd. Szef
MSWiA móg³by na przyk³ad przekazaæ
uroczycie samochód policyjny. Nied³ugo
ma pojawiæ siê nasz Pan Prezydent. Mam
cich¹ nadziejê, ¿e podczas swojej wizyty og³osi przyznanie nam samodzielnoci i bêdziemy mogli z czystym sumieniem odci¹æ siê od tego ba³aganu wokó³. Przecie¿ mamy takie samodzielne
miasta-pañstwa w Europie. Na przyk³ad
San Marino, z którym nasza dru¿yna narodowa wygra³a a¿ 10 do zera. My te¿
moglibymy wystawiæ dru¿ynê pi³karsk¹
skutecznie rywalizuj¹c¹ z San Marino.
Tak sobie marzê.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa po kolejnych siedmiu dniach bie¿¹cego roku. Nie jest le!
S³oneczko coraz wy¿ej, spódniczki coraz krótsze, a nogi coraz d³u¿sze. W
zwi¹zku z przesuniêciem czasu do ty³u
o godzinê nie rejestrowano jaki wiêkszych demonstracji czy protestów, a w
sejmie nikt nie zg³osi³ ustawy zabraniaj¹cej manipulowaæ czasem. Przyznam, ¿e
obecne wstawienie o godzinê wczeniej
nie jest tak mêcz¹ce jak po³o¿enie siê
wczeniej spaæ. Ale naukowcy i specjalici wszelkich nauk medycznych stwierdzaj¹, ¿e po jakim czasie organizm cz³owieka sam siê przestawi... Niezale¿nie od
nas. Taka ciekawostka. W chwili obecnej wiosna zapowiada siê niele. W naszym miecie przed paroma dniami by³
Pan Premier z Pani¹ Minister od Zdrowia i Opieki. Premier dokona³ powiêcenia naszego szpitala, choæ nowej tablicy nie wmurowano. Pani Minister mia³a
okazjê pochwaliæ siê planem prywatyzacji szpitali, ¿e jej plan sprzed roku uda³
siê kilka lat temu. W rozpêdzie pochwali³a matkê za urodzenie dziecka i spyta³a, czy jej siê podoba... A co? Mo¿na
by³o wymieniæ? Ca³kiem podoba³a mi siê
ta gospodarska wizyta. Oczywicie, ¿e
by³a niezapowiedziana! A to by inaczej
przyszed³ na tak¹ zapowiedzian¹? Wszystko by³o kwesti¹ przypadku. W ramach
pytañ o szpital i s³u¿bê zdrowia Premier
obieca³, ¿e rozliczy siê z Instytutem Pa-

