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SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V11304)

tel. 501-611-961

(V3310)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

PROMOCJA PROLINE - ROZDAJEMY PREZENTY
PRZY ZAKUPIE NARZÊDZI MARKI PROFIX:
ZA KWOTÊ 75 z³  MIARA 5 m ZA 1 z³
ZA KWOTÊ 150 z³  WKRÊTAKI 5 szt. ZA 1 z³
ZA KWOTÊ 300 z³  WIERTARKA UDAR. 600W ZA 1z³
ZACHÊCAMY DO WZIÊCIA
UDZIA£U W PROMOCJI !!

Tel. (87) 520 44 46

(V14701)

Starosta Olecki
Stanis³aw L. Ramotowski

Z okazji
wi¹t Wielkanocnych
serdeczne ¿yczenia
radosnych chwil
w gronie rodzinnym,
zdrowia i wiosennego nastroju
wszystkim mieszkañcom
gminy Olecko ¿yczy
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Sesja Rady Miejskiej

26 marca odby³a siê XXXVIII sesja Rady Miejskiej. W icie ekspresowym tempie podjêto jednog³onie 14
uchwa³. wiadczy to o dobrej pracy
radnych na komisjach.
W trakcie sesji burmistrz Wac³aw
Olszewski przekaza³ radnym podziêkowania starosty za wspó³pracê: - Pan
starostwa prosi³ mnie, abym podziêkowa³ radnym za pieni¹dze, które przekazalimy powiatowi w ubieg³ym roku
na realizacjê inwestycji. Za ca³¹ wspó³pracê. Mia³ to uczyniæ osobicie, ale
wa¿ne sprawy rodzinne nie pozwoli³y
panu starocie wzi¹æ udzia³u w dzisiejszej sesji.
W trakcie obrad radny Jaros³aw Bagieñski popar³ probê komendanta policji z³o¿on¹ do RM o przekazanie dofinansowania na rzecz jej dzia³alnoci.
Porednio równie¿ popar³ apel starosty
o to, by mieszkañcy powiatu dobrowolnie
opodatkowali siê na rzecz szpitala. Radny
zwróci³ siê jednak do burmistrza, ¿e
ewentualn¹ zgodê Rady na wprowadzenie
takiego podatku powinno poprzedziæ sprawozdanie prezesa Spó³ki Olmedica o
dzia³alnoci szpitala. Mylê, ¿e wiêksza iloæ poradni specjalistycznych i krótsze kolejki sprawi³yby to, ¿eby mieszkañcy pomogli w ukoñczeniu remontu
szpitala. Dlatego te¿ prosi³bym kierownictwo szpitala o przedstawienie informacji, w jaki sposób walczy³o o utworzenie nowych poradni specjalistycznych
i o skrócenie kolejek. Do okulisty czeka siê ponad pó³ roku!  stwierdzi³ radny.
Zabra³ równie¿ g³os w tym temacie
burmistrz Wac³aw Olszewski: Zwróci³em siê do pana starosty Stanis³awa
Ramotowskiego o to, ¿eby przedstawi³
dane dotycz¹ce potrzeb finansowych do
ukoñczenia remontu starego szpitala.
Dokoñczenie na s. 5.

Rynek

3 marca przekazano komisyjnie plac
budowy dla firmy ze Starych Juch. Koszt
inwestycji wyniesie 2 miliony i prawie
915 tysiêcy z³otych. Termin zakoñczenia robót mija dnia 28 czerwca. (WBIiP)

DY¯URY APTEK
* 30.03.2010 r.  ul. 11 Listopada 9
* 31.03.2010 r.  pl. Wolnoci 25
* 1.04.2010 r.  pl. Wolnoci 7B
* 2.04.2010 r.  ul. Sk³adowa 6
* 3.04.2010 r.  ul. Zielona 35
* 4.04.2010 r.  ul. Go³dapska 1
* 5.04.2010 r.  ul. Zielona 37
* 6.04.2010 r.  ul. Kolejowa 15

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Sesja Rady Powiatu

25 marca odby³a siê XXXV Sesja
RP. Jednym z najwa¿niejszych punktów
by³o uchwalenie absolutorium dla zarz¹du
powiatu za wykonanie bud¿etu w 2009
roku. Absolutorium zosta³o uchwalone
przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym (radnego Leszka Ga³czyka). Po zakoñczeniu g³osowania starosta Stanis³aw Ramotowski podziêkowa³ za pomoc w
wykonaniu bud¿etu wszystkim pracownikom starostwa, a szczególnie tym, którzy
mieli szczególny wp³yw na podejmowane decyzje. Podziêkowa³ równie¿ radnym powiatowym oraz radom gmin w
powiecie: miejskiej, z Kowali Oleckich,
ze wiêtajna oraz Wieliczek. Zaznaczy³
w swoim wyst¹pieniu, ¿e tylko dziêki
tej wspó³pracy powiat i gminy mog³y
zrealizowaæ tak wiele zadañ. Podziêkowa³ przys³uchuj¹cemu siê obradom burmistrzowi Wac³awowi Olszewskiemu.
Przedstawi³ wspó³pracê pomiêdzy powiatem i miastem jako modelow¹. Stwierdzi³, ¿e tylko dlatego, ¿e ¿aden z samorz¹dów nie dzieli mieszkañców na powiatowych i gminnych mo¿na by³o osi¹gn¹æ tak wiele.
W tzw. G³osie wolnym, wolnoæ
ubezpieczaj¹cym uchwalenia absolutorium
pogratulowa³ zarz¹dowi powiatu burmistrz
Wac³aw Olszewski.
Ponadto radni poprzez g³osowanie
przyjêli jednog³onie informacje o dzia³alnoci w 2009 roku Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. Równie¿ jednog³onie ocenili,
¿e jest realizowany dobrze program
Razem bezpieczniej w powiecie oleckim.
Podczas obrad podjêto trzy uchwa³y: o zmianie uchwa³y Powiatowego
programu dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych, o wysokoci op³at za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie na
wyznaczonym parkingu oraz w sprawie
zmiany bud¿etu.
(opracowa³ B. Marek Borawski)

Jedyna oferta
odrzucona

Komisja powo³ana przez burmistrza
odrzuci³a jedyn¹ ofertê, jaka wp³ynê³a
na realizacjê inwestycji dotycz¹cej sieci
sanitacyjnej i wodoci¹gowej Jaki  Dobki
 Rosochackie, kanalizacji sanitarnej w
Jakach, wodoci¹gu Dworek Mazurski
 Pieñki  D¹browskie  Babki Oleckie
 Mo¿ne  Raczki Wielkie.
Konsorcjum wywodz¹ce siê z Suwa³k
15 marca odwo³a³o siê od decyzji komisji. Rozpatrzenie protestu nast¹pi
wkrótce.
(WBIiP)

Zdrowych i weso³ych
wi¹t Wielkanocnych
wszystkim czytelnikom TO,
p³etwonurkom
i sympatykom nurkowania
¿yczy
Zarz¹d
Oleckiego
Stowarzyszenia
Nurkowego
AMFIPRION

2 marca

... zosta³ przekazany komisyjnie plac
budowy pod budowê hali widowiskowo-sportowej z p³ywalni¹. (WBIiP)

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

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:

 Monika £odzia
 Mariusz Markowski
 Irena Pêksa
 Iwona Pieñkowska
 Regina Rojek
 Norbert Zdanio
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ GAMED  Ilona Gajewska
√ Fundacja Niewidzialna Rêka
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolnoci 26
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska Polskiego 13
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11

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

!
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OLECKI TERMINARZ

(V12823)

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27103)

MASA¯ KLASYCZNY, RELAKSACYJNY
 wylij sms o treci masa¿, oddzwoniê!
Tel. 604-856-353

WYPRZEDA¯ MEBLI U¯YWANYCH
ul. Kopernika 10 (piwnica)
www.meble-zachodnie.eu

MURDOM

Aleja Zwyciêstwa 6,
tel. 502 494 400

(V9404)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(V8835)

GRÜNLAND

(V9205)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L21605)

PORCELANA

(V7507)

Nowa siedziba sklepu  Plac Wolnoci 14
www.tocada.pl
Du¿y wybór serwisów 12-osobowych, serwisy
6-osobowe, galanteria sto³owa, liczne dodatki.

19-400 Olecko, Kopernika 10 (piêtro), tel. 724-993-906

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON ............................ 4,14 z³
ON Arktik (do -480C) .. 4,14 z³
Pb95......................... 4,55 z³
PB98 ........................ 4,75 z³
LPG .......................... 2,19 z³
Olej opa³owy............ 2,55 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V8905)

NAJTANIEJ W MIECIE

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

WYSTAWY STA£E
 Solidarnoæ  powstanie i historia (teren powiatu oleckiego), wystawa w siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac
Zamkowy
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
 Moja okolica  wystawa prac Ireny Taraszkiewicz (rysunki i akwarele), Galeria Pod skosem, GCK Kowale Oleckie
* Wystawa rzeb Viliusa Archipkinasa i Ignasa trimaitisa z
Litwy, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
29 marca (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
11.00  przetarg na sprzeda¿ drewna, biuro MOSiR (szczegó³y TO 11/635 s. 18)
30 marca (wtorek)
18.00  wernisa¿ wystawy rzeb Viliusa Archipkinasa i Ignasa
trimaitisa z Litwy, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w ROK MG
31 marca (roda)
* mija termin sk³adania wniosków o zwrot czêci podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
* otwarcie wystawy W Ojczyzny duchu m¹drze przedstawia³... z okazji 200. Rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
1 kwietnia (czwartek)
* pocz¹tek przerwy wiosennej w nauce
17.00  wernisa¿ wystawy rysunku satyrycznego Waldemara
Rukcia Kreski Garbate, Galeria K2 w Go³dapi
2 kwietnia (pi¹tek)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
3 kwietnia (sobota)
* VI Turniej z cyklu Grand Prix w tenisie sto³owym, hala ZS
6 kwietnia (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
* koniec przerwy wiosennej w nauce
* VI Turniej z cyklu Grand Prix w tenisie sto³owym, hala ZS
7 kwietnia (roda)
16.00  eliminacje pó³fina³owe Gratki dla nastolatka (kategoria klas V-VI SP oraz I-II gimnazjum), sala kina Mazur
8 kwietnia (czwartek)
* Powiatowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe MOSiR
* Up³ywa termin nadsy³ania zg³oszeñ i prac w konkursie dla
uczniów Maraton energetyczny (szczegó³y TO 9/633 s. 5)
13.00  pierwsze spotkanie  zajêcia plastyczno-literackie
pt.: Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat ksi¹¿ek, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Oddzia³
dla Dzieci
16.00  eliminacje pó³fina³owe Gratki dla nastolatka (kategoria klas I-IV SP i klas III gimnazjum oraz szko³y rednie), sala kina Mazur
9 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Alicja w Krainie Czarów, film, kino Mazur
19.00  Opêtani, film, kino Mazur
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
10 kwietnia (sobota)
17.00  Alicja w Krainie Czarów, film, kino Mazur
19.00  Opêtani, film, kino Mazur
30 kwietnia (pi¹tek) o godz. 17.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku odbêdzie siê spotkanie z GRUP¥ ,,Legary. Bêdzie to impreza z cyklu imprez ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie.

"
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Wykwalifikowany
kierowca
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w
Olecku od 01.09.2009r. realizuje projekt Wykwalifikowany kierowca w ramach Dzia³ania 8.1- Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie, Poddzia³anie 8.1.2 - Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w
regionie. Projekt jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Fundacjê Rozwoju Ziemi
Oleckiej w latach 2004-2008 stwierdzono,
i¿ w ma³ych gospodarstwach rolnych wystêpuj¹ znaczne nadwy¿ki potencja³u
ludzkiego, które z braku alternatywnego przygotowania zawodowego zmuszone
s¹ do pozostawania w rolnictwie. W
obszarze EGO planowane s¹ szeroko
zakrojone inwestycje w zakresie budowy dróg i obiektów u¿ytecznoci publicznej. W zwi¹zku z tym bêd¹ tworzone nowe stanowiska pracy równie¿
kierowcom z pe³nymi kwalifikacjami.
G³ównym celem projektu Wykwalifikowany kierowca jest podniesienie

kwalifikacji zawodowych umo¿liwiaj¹cych podjêcie zatrudnienia poza rolnictwem. Projekt jest skierowany do 20
rolników lub domowników rolników z
terenu powiatów oleckiego i go³dapskiego, którzy w momencie przyst¹pienia
do projektu zadeklarowali chêæ podjêcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym lub zamiar rozpoczêcia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej.
Realizacja projektu zapewnia dostêp do
kompleksowego, a zarazem kosztownego, cyklu szkoleñ osobom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ekonomicznej, których nie by³oby staæ na jego
sfinansowanie. Szkolenie sk³ada siê z
czterech modu³ów, tj. szkolenie na prawo
jazdy kat. C, na prawo jazdy kat. C+E,
kurs kwalifikacji wstêpnej oraz doradztwo
zawodowe.
Szkolenia realizowane s¹ przez Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski. Jednostkê szkol¹c¹ wy³oniono zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Zamówieñ Publicznych.
Dotychczas realizacja projektu prze-

biega bez zastrze¿eñ. W ramach oferowanego wsparcia 20 uczestników ju¿ zdoby³o kwalifikacje w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E, w tym 7 osób
z powiatu go³dapskiego i 13 osób z powiatu oleckiego. Obecnie realizowany jest
trzeci modu³ szkolenia, tj. kurs kwalifikacji wstêpnej dla prawa jazdy kat. C,
C+E , który bêdzie trwa³ do koñca maja
b.r. Po zakoñczeniu kursu kwalifikacji
wstêpnej wszyscy uczestnicy zostan¹ objêci
indywidualnym doradztwem zawodowym.
Zadaniem doradztwa bêdzie ustalenie indywidualnych cie¿ek poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem z wykorzystaniem zdobytych kwalifikacji. Ka¿dej
osobie zostanie ustalony indywidualny plan
dzia³ania. Po zakoñczeniu doradztwa
odbêdzie siê spotkanie uczestników projektu z potencjalnymi pracodawcami.
Wszyscy uczestnicy szkolenia korzystaj¹ z cateringu oraz otrzymuj¹ zwrot
kosztów dojazdu na zajêcia teoretyczne
i praktyczne.
Zakoñczenie projektu planowane jest
na dzieñ 30.07.2010 r.

Projekt Wykwalifikowany kierowca wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Poddzia³ania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Olsztynie

Herb miasta
na studzienkach

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej na
wniosek Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w Olecku podjêto uchwa³ê o umieszczeniu herbu miasta na pokrywach studzienek kanalizacyjnych.
Sfinansowanie przedsiêwziêcia nast¹pi
z funduszy unijnych w ramach projektu
realizowanego przez PWiK.
Poni¿ej publikujemy wzór projektowanej pokrywy studzienki.

Kolizja

W poniedzia³ek 22 marca ok. godz.
13.50 w Olecku na ul. Armii Krajowej dosz³o do kolizji drogowej. Kieruj¹cy samochodem osobowym podczas w³¹czania siê do ruchu nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu nadje¿d¿aj¹cemu od strony ul. Go³dapskiej mo-

torowerzycie.
Obaj kieruj¹cy byli trzewi. W wyniku tego zdarzenia 72-letni motorowerzysta zosta³ odwieziony do szpitala w Olecku.
Sprawcê kolizji ukarano mandatem w
wysokoci 400 z³otych.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

#
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Sesja Rady Miejskiej

C.d. ze s. 2.

Powinnimy wszyscy wiedzieæ jaka to jest kwota i ile
jeszcze bêdziemy wszyscy ³o¿yli na ten cel. Musimy wiedzieæ, ¿e nie jest to studnia bez dna... ale brakuje np. piêæ
milionów, czy dziesiêæ milionów. Powinnimy równie¿ otrzymaæ
wiadomoæ o tym, co Olmedica chce umieciæ w tych pomieszczeniach. Chcemy pe³nej informacji. Wtedy ludzie chêtniej
z³o¿¹ siê na szpital. Mylê, ¿e jest to dobry temat i warto w
t¹ akcjê siê w³¹czyæ.
Zabra³ równie¿ g³os radny Mariusz Mi³un. Zwróci³ siê z
pytaniami do burmistrza. Jedno z nich dotyczy³o odrzucenia
przez UM jedynej oferty na wykonanie inwestycji oraz czy
pieni¹dze z ministerstwa sportu przeznaczone na halê widowiskowo-sportow¹ z p³ywalni¹ zosta³y ju¿ przyznane. Trzeci¹ sprawê skierowa³ do przys³uchuj¹cego siê obradom komendanta policji. Poprosi³ policjê o wiêkszy nadzór nad przejazdem pod wiaduktem kolejowym oraz nad zamontowanymi przed nim bramkami ograniczaj¹cymi dla samochodów
wielkogabarytowych. Proszê pana komendanta, aby zwiêkszyæ kontrole policji w okolicach wiaduktu. Mamy ju¿ dobre
oznakowanie, ale nadal notorycznie ³amane s¹ w tym miejscu przepisy drogowe. Czêstsze kontrole policji zwiêksz¹ w
tym rejonie bezpieczeñstwo mieszkañców  zakoñczy³ wyst¹pienie radny.

Uwaga - na mazurskich
drogach znowu lisko

W dniu 25.03.2010 roku w miejscowoci lepie - gmina
Olecko w odstêpie kilkudziesiêciu minut dosz³o do dwóch
wypadków drogowych. W obydwu zdarzeniach z powodu
liskiej nawierzchni drogi samochody osobowe wpad³y w
polizg i dachowa³y w przydro¿nych rowach. W wyniku
wypadków jedna osoba zosta³a poszkodowana i odwieziona
do szpitala przez ekipê Pogotowia Ratunkowego z Olecka.
Dzia³ania stra¿aków polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
kierowaniu ruchem drogowym, uprz¹tniêciu jezdni z elementów
pojazdu oraz postawieniu samochodów na ko³a. W akcjach
bra³y udzia³ 2 zastêpy po 5 stra¿aków.
kpt Tomasz Jag³owski

fot. kpt Jerzy Go³embiewski

Burmistrz w odpowiedzi Mariuszowi Mi³unowi stwierdzi³: Nie ma zagro¿enia w wykonaniu na czas inwestycji. Z
prawnikami i pracownikami wydzia³u budownictwa analizowa³em sytuacjê. Mylê, ¿e do koñca kwietnia (nie póniej)
odwo³ania konsorcjum zosta³yby definitywnie rozstrzygniête. Wtedy og³osimy nowy przetarg. Nie ma wiêc zagro¿eñ,
¿e inwestycji nie zrealizujemy. ¯al pieniêdzy i nie mo¿emy
tutaj odpuciæ, a wiem, ¿e racja jest po naszej stronie. Bo
je¿eli zaoszczêdzimy na skutek przetargu pó³tora miliona,
czy dwa miliony, to za te pieni¹dze bêdziemy mogli zrobiæ
np. wodoci¹g w Kukowie.
Burmistrz odpowiedzia³ równie¿ na drugie pytanie. Pieni¹dze z Urzêdu Marsza³kowskiego na budowê hali zosta³y
na skutek zmniejszenia kosztów budowy po przetargu procentowo zmniejszone. W ten sam sposób zosta³a zmniejszona kwota z ministerstwa sportu. Jest to teraz oko³o 4 milionów 100 tysiêcy z³otych. Informacjê o zmniejszeniu kwoty
wys³alimy do ministerstwa sportu. 30 marca jestem zaproszony do ministerstwa. Mam nadziejê, ¿e wszystko u³o¿y siê
pomylnie.
Radny Jaros³aw Bagieñski w imieniu komisji zg³osi³ równie¿ wnioski o wygospodarowanie funduszy na zamontowanie monitoringu w miecie (trzy kamery wokó³ placu Wolnoci) oraz na sfinansowanie dodatkowych godzin patrolowania przez policjê w czasie wakacji.
Opracowa³ B. Marek Borawski
(V12303)
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Warszawskie targi Wiatr i Woda s¹ najwiêksz¹ i najstarsz¹ imprez¹ wystawiennicz¹ bran¿y sportów wodnych i rekreacji w Polsce. W tym roku w
dniach 11-14 marca odby³a siê XXI edycja targów. Zbli¿aj¹cy siê sezon przyniós³ ogromne zainteresowanie ofert¹ rynku sportów wodnych i rekreacji.

Delphia Yachts na targach
Wiatr i Woda w Warszawie

Zasilana omioma akumulatorami pozwala na p³ywanie ni¹ bez koniecznoci ich do³adowywania ca³y dzieñ. Nautika
1000 eko to doskona³y kompromis ³¹cz¹cy funkcjonalnoæ, przestronnoæ i
estetykê. Jacht jest cichy i nieskomplikowany w obs³udze. Zgodnie z ide¹
jachtu spacerowego mo¿e byæ prowadzony bez uprawnieñ.

Podczas targów Wiatr i Woda w dniu 11 marca 2010r.
w Warszawie odby³a siê prezentacja nowego jachtu stoczni jachtowej Delphia Yachts  Nautika 1000 eko.
Nautika 1000 eko to nowoczesny jacht spacerowy, przyjazny
rodowisku. Doskona³y do p³ywania zarówno na jeziorach,
kana³ach, jak i rzekach. Ten ekologiczny jacht motorowy
wyposa¿ony jest w silnik elektryczny, dziêki któremu mo¿na
ni¹ p³ywaæ równie¿ w strefach ciszy.

Nautika 1000 eko, zwiedzanie jachtu podczas targów Wiatr i Woda.
Jacht cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem ju¿ pierwszego dnia targów. Odwiedzaj¹cych nie by³o koñca.
Premiera Nautiki 1000 eko okaza³a siê du¿ym sukcesem.
W pi¹tek, 12 marca 2010 roku, na uroczystym bankiecie wystawców w Pa³acu Prymasowskim w Warszawie odby³o siê
Nagroda Gwód targów Wiatr i woda, Nagroda mie- przyznanie nagród Gwód targów  najstarszej nagrody
przyznawanej podczas warszawskich targów.
siêcznika ¯agle, kategoria: Jachty Motorowe, du¿e
Nagroda przyznawana jest w piêciu kategoriach.

Stoisko stoczni jachtowej Delphia Yachts.

%
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Wrêczenie nagród  Gwód targów, Bogdan Skórkiewicz
(drugi od lewej).

Prezentacja jachtu Nautika 1000 eko. Od lewej: Wojciech
Kot  wspó³w³aciciel, Piotr Kot  wspó³w³aciciel, Andrzej Skrzat  architekt, Marzanna Jañczuk  dyrektor
finansowy, Bogdan Skórkiewicz  dyrektor.

Nautika 1000 eko otrzyma³a nagrodê w kategorii Jacht
Motorowy Du¿y, pokonuj¹c tym samym dziesiêæ pozosta³ych
zg³oszonych ³odzi. Nagrodê w imieniu stoczni odebra³ dyrektor Bogdan Skórkiewicz.
Stocznia jachtowa Delphia Yachts podczas targów pokaza³a równie¿ trzy inne modele: Delphia 47  jacht, który w
zesz³ym roku dosta³ nagrodê Gwód targów w kategorii
Jacht ¯aglowy Du¿y oraz nagrodê Croatia Yacht of the Year
2009. Najwiêkszy jacht ¿aglowy podczas warszawskiej wystawy. Delphia 37.2  w wersji trzykabinowej, jacht przeznaczony na tegoroczny czarter na Morzu Ba³tyckim. Delphia
24 one design  ³ód regatowa, ciesz¹ca siê du¿ym uznaniem
w wiecie ¿eglarskim.
Wszystkie jachty prezentowane podczas targów cieszy³y
siê bardzo du¿ym zainteresowaniem.

Oleccy policjanci przeprowadzili wzmo¿one dzia³ania prewencyjne pn. Wagarom  Stop. G³ównym celem prowadzonej akcji by³o zapewnienie bezpieczeñstwa m³odzie¿y szkolnej
oraz ujawnianie nieletnich przebywaj¹cych na wagarach.

Policyjne dzia³ania
Wagarom-Stop
W zwi¹zku z nadejciem pierwszego dnia wiosny, oleccy
policjanci postanowili przeprowadziæ wzmo¿one dzia³ania prewencyjne pod nazw¹ Wagarom  Stop. Niejednokrotnie
bêd¹c na wagarach dzieci przebywaj¹ w miejscach i okolicz-

nociach zagra¿aj¹cych ich bezpieczeñstwu. Ponadto osoby
nieletnie pozbawione opieki mog¹ byæ sprawcami czynów
karalnych oraz sami staæ siê potencjalnymi ofiarami przestêpstw. W dzia³aniach wziêli udzia³ policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego, przewodnicy psów, dzielnicowi oraz
funkcjonariusze ruchu drogowego. W sumie wylegitymowano 44 osoby, w tym 35 nieletnich. Ponadto ujawniono 18
nieletnich przebywaj¹cych na wagarach. Dwóch z nich znajdowa³o siê pod wp³ywem alkoholu i o ich losie zdecyduje
teraz s¹d rodzinny i nieletnich. Policjanci zapowiadaj¹ kolejne dzia³ania porz¹dkowe.
m³. asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

&
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Cz³owiek
i miasto
Jak co roku w dniu 7 kwietnia obchodziæ bêdziemy wiatowy Dzieñ Zdrowia upamiêtniaj¹cy powstanie wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tegoroczne has³o dnia brzmi: Cz³owiek
i miasto (w wersji oryginalnej 1000
CITIES, 1000 LIVES ).
wiatowy Dzieñ Zdrowia w roku 2010
koncentruje siê na problemach zdrowotnych wynikaj¹cych z rozwoju urbanizacji. W nadchodz¹cych 30 latach znacz¹ca czêæ przyrostu liczby ludnoci
bêdzie mia³a miejsce w obszarach miejskich, co oznacza wzrost tempa urbanizacji. Taki stan rzeczy wi¹¿e siê z wieloma wyzwaniami zdrowotnymi, obejmuj¹cymi m. in. dostêp do wody pitnej, stan rodowiska naturalnego, liczbê wypadków oraz zdarzeñ z u¿yciem
przemocy, choroby niezakane i zwi¹zane z tym czynniki ryzyka, takie jak:
u¿ycie tytoniu, nieodpowiedni sposób
od¿ywiania siê, brak aktywnoci fizycznej,
szkodliwy wp³yw nadu¿ywania alkoholu czy ryzyka zwi¹zane z wybuchem
epidemii chorób.
W tej sytuacji najbardziej poszkodowani s¹ ubo¿si mieszkañcy miast, którzy
oprócz licznych chorób borykaj¹ siê tak¿e
z innymi problemami zdrowotnymi, co
mo¿e przek³adaæ siê na wy¿sze ryzyko

wystêpowania przemocy, chorób przewlek³ych, czy niektórych chorób zakanych, takich jak grulica lub HIV/AIDS.
G³ówne czynniki, lub inaczej, determinanty spo³eczne zdrowia w rodowiskach miejskich wykraczaj¹ poza sektor zdrowia i obejmuj¹ infrastrukturê
fizyczn¹, dostêp do us³ug socjalnych i
ochrony zdrowia, sposób realizacji zadañ przez samorz¹d, a tak¿e rozk³ad
przychodów i mo¿liwoci edukacyjnych.
Planowanie przestrzeni miejskich mo¿e
mieæ pozytywny wp³yw na promowanie
zachowañ wspieraj¹cych zdrowie i bezpieczeñstwo poprzez inwestycje w aktywne formy transportu, projektowanie
przestrzeni zachêcaj¹cych do aktywnoci fizycznej, a tak¿e wprowadzanie
przepisów prawa miejscowego dotycz¹cych u¿ycia tytoniu i bezpieczeñstwa ¿ywnoci. Poprawa warunków ¿ycia miejskiego w dziedzinach takich jak budownictwo mieszkaniowe czy dostêp do wody
i odpowiednich warunków sanitarnych
w znacz¹cy sposób przyczyniaj¹ siê do
redukowania ogólnych zagro¿eñ dla
zdrowia. Budowa miast w sposób, który przeciwdzia³a wykluczeniu, gwarantuje dostêpnoæ oraz zachêca do korzystania z przestrzeni miejskich przez osoby
starsze, co z pewnoci¹ odbêdzie siê z

Zespó³ Szkó³ STO w Olecku
prowadzi nabór na rok szkolny 2010/2011
do nastêpuj¹cych typów szkó³:
· Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO
 do klasy I i IV
Klasy mog¹ liczyæ maksymalnie 16 uczniów, o przyjêciu
decyduje kolejnoæ zg³oszeñ. Przyjmujemy tak¿e uczniów
do klasy V (s¹ wolne miejsca).
· Spo³eczne Gimnazjum STO
 do klasy I
Klasa mo¿e liczyæ maksymalnie 16 uczniów, o przyjêciu
decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
· Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO
 do klasy I
Przyjêcie kandydatów do kl. I nastêpuje na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum. Klasa mo¿e liczyæ maksymalnie 16 uczniów.
Wzory podañ oraz szczegó³owe informacje dotycz¹ce naboru znajduj¹ siê na stronie www.spoleczna.olecko.edu pl.
Informacji udziela te¿ sekretariat szko³y: 19-400 Olecko,
ul. M³ynowa 8, tel. 87 5202418

korzyci¹ dla wszystkich mieszkañców
miast.
Dzia³ania takie zazwyczaj nie wymagaj¹ dodatkowego finansowania, lecz zaanga¿owania do przesuniêcia rodków na
interwencje priorytetowe, uzyskuj¹c tym
samym wy¿szy poziom wydajnoci.
Wybrane fakty dotycz¹ce urbanizacji:
 Miasta ca³ego wiata zamieszkiwane
s¹ przez ponad 3 mld ludzi.
 W roku 2007 liczba ludnoci miejskiej przekroczy³a po raz pierwszy w
historii symboliczn¹ granicê 50%.
 Do roku 2030 szeæ na ka¿de dziesiêæ
osób bêdzie mieszka³o w miecie, a
wskanik ten siêgnie siedmiu osób do
roku 2050.
W ramach kampanii na ca³ym wiecie zorganizowane zostan¹ imprezy towarzysz¹ce w tygodniu 7-11 kwietnia.
Cele kampanii to przede wszystkim:
 1000 miast: otwarcie przestrzeni publicznych na zdrowie, na przyk³ad w
formie aktywnoci fizycznej w parkach,
spotkañ w ratuszach, kampanii sprz¹taj¹cych, lub zamkniêcia wydzielonych
czêci ulic dla ruchu ko³owego.
 1000 istnieñ: zebranie 1000 opowieci wyró¿niaj¹cych siê dzia³aczy miejskich na rzecz zdrowia w miecie, którzy
podjêli inicjatywê i w znacz¹cy sposób wp³ynêli na zdrowie mieszkañców miast.
Promocja Zdrowia
i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

NASZE ATUTY:
· szko³a istnieje od 1991 roku,
· wszystkie szko³y posiadaj¹ uprawnienia szko³y publicznej,
· program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
· rozszerzony program nauki jêzyka angielskiego,
· zajêcia fakultatywne rozszerzaj¹ce wiedzê z wybranych
przedmiotów,
· przyjazna, ¿yczliwa atmosfera,
· dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
· bardzo dobra wspó³praca z rodzicami.

'
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Zatrzymaæ czas w obiektywie  architektura zabytkowa
W styczniu 2010 roku grupa m³odzie¿owa (uczniowie gimnazjum w Babkach
Oleckich oraz LO w Olecku) Poszukiwacze Zapomnianych Skarbów przyst¹pi³a
do realizacji projektu Zatrzymaæ czas w obiektywie  architektura zabytkowa.
Napisany przez uczniów projekt uzyska³ pozytywn¹ ocenê Polskiej Fundacji
Dzieci i M³odzie¿y, która przyzna³a na jego realizacjê 4.500 z³. Sponsorem konkursu jest firma NOKIA oraz POLSKA FUNDACJA DZIECI I M£ODZIE¯Y.
Warunkiem otrzymania dotacji by³ udzia³ dwóch osób z grupy w trzydniowym
szkoleniu w Konstancinie-Jeziornej organizowanym przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci
i M³odzie¿y. Na warsztatach zaprezentowano dotychczasowy dorobek, co wywo³a³o wielki aplauz i uznanie organizatorów i uczestników.
Uczniowie postawili sobie za cel wp³yniêcie na zmianê zachowañ ludzi doros³ych i m³odzie¿y, którzy w ra¿¹cy sposób dewastuj¹ historyczne obiekty. W
ramach tego projektu powstaj¹ fotografie artystyczne, które zostan¹ zaprezentowane w rodowisku lokalnym. Mo¿liwe, ¿e w jaki sposób wp³ynie to na poszerzenie wiadomoci u¿ytkowników tych obiektów, ¿e zaczn¹ dostrzegaæ w nich
piêkno i wartoæ narodowego dziedzictwa.

Rys. Waldemar Rukæ

Wszystkie planowane dzia³ania wp³yn¹ tak¿e na rozwój umiejêtnoci spo³ecznych uczestników projektu.
Warsztaty fotograficzne, sesje zdjêciowe oraz plenery organizuje i prowadzi w
ramach wolontariatu nauczycielka ZS w Babkach Oleckich pani Dorota Klewicka. Twierdzi, ¿e fotografowanie jest kapitalnym sposobem na uwra¿liwienie na piêkno
wiata, na g³êbsze i bardziej wnikliwe postrzeganie otoczenia. Prowadzi do pozytywnych zmian w zachowaniu,
gdy¿ zwykle na sta³e ju¿ pog³êbia wra¿liwoæ i sk³ania do
refleksyjnoci. Pani Klewicka uczy m³odzie¿ wykonywania obróbki graficznej zdjêæ i tworzenia fotomonta¿y.
Szczególny nacisk k³adzie na ich wartoæ artystyczn¹ i
uwra¿liwia na ni¹, aby ju¿ na co dzieñ uczniowie dbali o
jakoæ wykonywanych fotografii i potrafili zaistnieæ i wyró¿niæ siê w zalewie bylejakoci i kiczu, np. na ró¿nych
popularnych portalach internetowych, których czêsto s¹
u¿ytkownikami.
Dowozu uczestników projektu na miejsca sesji zdjêciowych podj¹³ siê w ramach wolontariatu pan Zbigniew
Kaczmarek. Dziêki niemu powsta³ i powstaje nadal materia³ z kilkunastu miejscowoci w obrêbie województwa
warmiñsko-mazurskiego i podlaskiego. Pan Kaczmarek odkry³,
¿e mimo, i¿ ¿yje na tym terenie od lat, jedzi po ca³ej
okolicy, zna te miejscowoci, to dopiero wspólne z m³odzie¿¹ wyprawy otworzy³y mu oczy na urok i piêkno szczegó³ów. Bardzo pochwala takie zainteresowanie natur¹, histori¹, architektur¹, podziwia zaanga¿owanie m³odych lu-

dzi w wyj¹tkow¹ i wartociow¹ akcjê,
wiêc uczestniczenie w tych dzia³aniach
sprawi³o mu wielk¹ przyjemnoæ. Uwa¿a
za sukces naszej spo³ecznoci to, ¿e s¹
osoby, którym le¿y na sercu uratowanie chocia¿ w formie wizualnej, metod¹ zatrzymania chwili w obiektywie
aparatu fotograficznego, dla nastêpców
tego, co w naszej ma³ej ojczynie odchodzi powoli w zapomnienie. Wiêcej
takich dzia³añ, a wychowamy m³odzie¿
zaanga¿owan¹ w ¿ycie swego regionu.
Jako by³y nauczyciel cieszy siê, ¿e móg³
byæ pomocny przy realizacji tak ambitnego za³o¿enia oraz z dotychczasowych
sukcesów tej grupy.
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OTWÓRZ OCZY I PATRZ!  na finiszu!
Ju¿ od ponad roku Powiat Olecki
realizuje w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Jana Kochanowskiego projekt  Open
Your Eyes and See  Debating Film
Club, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Trzeba przyznaæ, i¿ by³ to rok wype³niony prac¹, ale i przepe³niony wra¿eniami.
W ramach projektu prowadzone s¹
zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze z

gactwem s³ownictwa i ró¿norodnoci¹
akcentów stosowanych w jêzyku angielskim. Filmy s¹ tak dobierane, aby wzbogaca³y m³odych ludzi nie tylko pod
wzglêdem jêzykowym, ale tak¿e uwiadamia³y jej, jakie wartoci s¹ naprawdê
wa¿ne w ¿yciu.
W trakcie zajêæ dyskusyjnych omawiamy obejrzane filmy, wzbogacamy s³ownictwo a tak¿e, w oparciu o sceny z
filmów DVD, æwiczymy tzw. rozmowy

jêzyka angielskiego w dwóch grupach
po 18 osób ka¿da (dodatkowo mamy
tak¿e 4 wolnych s³uchaczy). Wszyscy
uczniowie otrzymali kompletn¹ wyprawkê
w postaci podrêcznika, æwiczeñ, zeszytu itd. Zajêcia s¹ prowadzone w oparciu o przygotowany plan pracy i harmonogram. Odbywaj¹ siê systematycznie raz w tygodniu w ka¿dej grupie i
trwaj¹ 90 minut. Grupy s¹ podzielone
wg stopnia znajomoci jêzyka i pozwalaj¹ m³odym ludziom uzupe³niæ braki
w znajomoci jêzyka lub te¿ rozszerzyæ
umiejêtnoci niezbêdne do zdawania
matury na poziomie rozszerzonym. Spotkania prowadzi pan Micha³ Kamiñski, nauczyciel LO i wspó³twórca projektu.
Dziêki temu, ¿e projekt jest realizowany we wspó³pracy z Regionalnym
Orodkiem Kultury Mazury Garbate,
co miesi¹c uczniowie maj¹ mo¿liwoæ
ogl¹dania filmów w jêzyku angielskim.
Pozwalaj¹ one na zapoznanie siê z bo-

sterowane, niezwykle przydatne na egzaminie maturalnym. Poznajemy tak¿e
technikê analizy filmów i pisania recenzji
w jêzyku angielskim. Zajêcia prowadzi
pani Lilia Tokarz, nauczyciel LO w
Olecku.
Na zajêciach filmowych zdobywamy umiejêtnoci pisania scenariuszy,
pos³ugiwania siê kamer¹ cyfrow¹, a tak¿e
monta¿u filmów. Do dyspozycji m³o-

dzie¿y jest kamera oraz komputer z
oprogramowaniem niezbêdnym do tworzenia filmów oraz ich udwiêkawiania.
Obecnie trwaj¹ prace nad filmem
ukazuj¹cym historiê Olecka na przestrzeni
wieków. Powstaje on w zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku 450 rocznic¹ za³o¿enia miasta. Efekty pracy m³odzie¿y
bêdzie mo¿na zobaczyæ w kinie Mazur w czerwcu bie¿¹cego roku. Zdjêcia s¹ procesem ¿mudnym, dlatego odbywaj¹ siê w soboty lub niedziele,
co wiadczy o wielkim zaanga¿owaniu
zarówno beneficjentów, jak i prowadz¹cego zajêcia pana Zbigniewa Stefanowskiego.
Projekt to tak¿e liczne wyjazdy. Przez
ten rok bylimy na warsztatach filmowych w Murzasichle, gdzie m³odzie¿
zdoby³a umiejêtnoci tworzenia i monta¿u etiud filmowych.
Zajêcia filmowe prowadzone by³y
przez panów Micha³a Grzebieniaka,
absolwenta Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz
Sabina Kluszczyñskiego, który ukoñczy³ Szko³ê Filmow¹ we Wroc³awiu. To
w³anie dziêki nim m³odzi adepci sztuki filmowej spojrzeli na wiat oczami
scenarzysty, operatora kamery, re¿ysera i uwolnili w³asn¹ wyobraniê, czego
owocem s¹ 2 etiudy filmowe, Kuku
oraz Opiekuj siê mierci¹, nakrêcone
podczas pobytu w górach. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³a mo¿liwoæ nauki jazdy na
nartach i snowboardzie, gdy¿ zajêcia
warsztatowe po³¹czone zosta³y z obozem narciarskim.
W dniach od 1 do 3 lipca 2009 roku
dwudziestu omiu uczniów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, wraz ze opiekunami,
uczestniczy³o w siódmej ju¿ edycji miêdzynarodowego festiwalu filmowego
Tofifest w Toruniu. W trakcie tego
wyjazdu zwiedzilimy tak¿e Malbork,
Pelplin, Zabytki Torunia, a tak¿e Jura
Park w Solcu Kujawskim i zamek w
Golubiu Dobrzyniu.
W trakcie festiwalu obejrzelimy
kilka filmów i mielimy mo¿liwoæ spo-
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tkania siê z twórcami wielkiego kinaKrzysztofem Zanussim, £ukaszem Garlickim i Dariuszem Gajewskim, Borysem Szycem, Mari¹ Strzeleck¹ oraz
Xawerym ¯u³awskim.
Jesieni¹ 2009 roku pojechalimy do
£ódzkiej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im.
Leona Schillera. Tam, oprowadzani przez
jednego z pracowników naukowych tej
wymienitej szko³y, moglimy na w³asne oczy zobaczyæ sale wyk³adowe,
korytarze, studia, w których uczyli siê
sztuki filmowej najwybitniejsi polscy
twórcy kinowi.
Kolejnym, niezwykle interesuj¹cym
punktem naszej wycieczki by³a wizyta
w Muzeum Bajki przy Studiu Filmowym SE-MA-FOR. Mielimy tam okazjê zapoznaæ siê z tajnikami animacji
kukie³kowej, rysunkowej i komputerowej.

Z kolei w Muzeum Kinematografii
obejrzelimy wystawê ROMAN POLAÑSKI. AKTOR. RE¯YSER, prezentacjê dorobku jednego z najwybitniejszych
i najbardziej znanych polskich twórców
filmowych, który s³awê i popularnoæ
w kinie wiatowym zawdziêcza takim
filmom, jak: Nó¿ w wodzie, Matnia, Wstrêt, Dziecko Rosemary, Chi-

natown, Tess czy Pianista.
Zwiedzilimy tak¿e siedzibê ³ódzkiego
Oddzia³u TVP. Mielimy tam okazjê z
bliska przyjrzeæ siê pracy redaktorów i
realizatorów telewizyjnych. Zwiedzilimy nowoczesne studia nagraniowe, a
tak¿e zobaczylimy re¿yserkê, z której
w³anie nadawano program. W jednym
ze studiów mielimy unikatow¹ mo¿liwoæ spróbowania w³asnych si³ w operowaniu kamer¹ telewizyjn¹ i realizowaniu programu na ¿ywo. Przy okazji
poznalimy bardzo bogat¹ i ciekaw¹
historiê najstarszego oddzia³u polskiej
telewizji.
W czerwcu bie¿¹cego roku planujemy wyjazd podsumowuj¹cy nasz projekt. Tym razem m³odzie¿ pojedzie do
Czech do studia filmowego w Barran-

dov i Pragi. Jest tam przecie¿ trasa Samotnych  znany i lubiany w Polsce
film Ondricka  mylê, ¿e swego czasu
najbardziej znany czeski film nad Wis³¹, jest galeria GAMBRA, najwiêkszego surrealisty kina Jana Svankmajera,
Umeleckoprumyslove muzeum, w którym jest ciekawa sekcja filmowa (oryginalny atelier z lat 20. itd.). Ponadto
liczymy na to, ¿e zwiedzimy zabytki stolicy
Czech i zapoznamy siê z technikami
krêcenia filmów dokumentalnych.
Zajêcia pozalekcyjne, realizowane
w ramach projektu, rozwijaj¹ nie tylko
umiejêtnoci jêzykowe i artystyczne
m³odzie¿y, ale tak¿e jej potrzebê obcowania z kultur¹, przygotowuj¹ do pe³nienia w przysz³oci wa¿nych ról spo³ecznych, wykszta³caj¹ umiejêtnoæ
wspó³dzia³ania w zespole, zwiêkszaj¹
poczucie w³asnej wartoci. Mylê, ¿e
stymuluj¹ tak¿e kreatywnoæ oraz kszta³tuj¹ umiejêtnoæ zagospodarowania
wolnego czasu. Chcemy udowodniæ
m³odzie¿y, ¿e nie jest wa¿ne pochodzenie
i sfera materialna, ale ambicje i cele,
do których zawsze trzeba d¹¿yæ.
Wiêcej informacji o projekcie i linki do etiud nakrêconych przez uczestników znajd¹ Pañstwo na stronie: http:/
/filmy.lo.olecko.pl a tak¿e na forum projektu http://openyoureyes.xup.pl. Serdecznie zapraszam do lektury!
Mariusz Piotr Bartnicki
 kierownik projektu
Projekt OPEN YOUR EYES
AND SEE - DEBATING FILM
CLUB wspó³finansowany ze rodków
Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego
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GENIUS LOCI
Jerzy Stankiewicz

U Zygmunta Stankiewicza
na zamku w Muri
27 lutego br. na zamku w Muri ko³o
Berna w Szwajcarii  w wieku 96 lat 
zmar³ Zygmunt Stankiewicz. Znakomity polski artysta rzebiarz, myliciel i
filozof, gor¹cy patriota. W komentarzach
prasowych pisano, ¿e by³ Polakiem formatu Zbigniewa Brzeziñskiego, Jerzego Giedroycia, Jana Nowaka-Jeziorañskiego, przyjani³ siê z O. Józefem Mari¹
Bocheñskim. W 2006 r. otrzyma³ godnoæ honorowego obywatela Miasta Bia³egostoku, niestety Urz¹d Miasta przekaza³ dyplom dopiero na wiadomoæ o
jego mierci.
By³ nestorem rodu Stankiewiczów,
pochodzenie swoje wywodzi³ z XIIIwiecznej polsko-litewskiej szlachty herbu
Mogi³a. Udzia³ dziadka w Powstaniu
Styczniowym zawa¿y³ na losach rodziny, która musia³a uchodziæ z Wileñszczyzny i osiad³a w Bia³ymstoku, gdzie
jego ojciec by³ cz³onkiem Zarz¹du Miasta.
Nad jego dzieciñstwem zawa¿y³y wydarzenia z wojny z bolszewikami 1920r.
Edukacja przebiega³a w Szkole Powszechnej przy ul. Mazowieckiej, a okres dojrzewania pozostawi³ wiele wspomnieñ
zwi¹zanych z Bia³ymstokiem. Wra¿liwoæ plastyczna obudzona zosta³a w
trakcie nauki w Seminarium Nauczycielskim pod kierunkiem Józefa Blicharskiego.
Wybuch wojny i zabór przez sowietów
ziem polskich otworzy³ nowy rozdzia³
w ¿yciu Zygmunta. Po zawierusze wrzeniowej, próbie formowania oporu przeciwko inwazji sowietów, szczêliwie uszed³
z Bia³ostoczyzny przez Kuty i Rumuniê na Zachód, by wzi¹æ udzia³ w kampanii francuskiej. Jej fina³em by³o internowanie w 1940 r. w Szwajcarii wojska
polskiego, 2. Dywizji Strzelców Pieszych
gen. Bronis³awa Prugar-Ketlinga, w której
szeregach walczy³. W ten sposób Zygmunt Stankiewicz znalaz³ siê na ziemi
szwajcarskiej, któr¹ by³ oczarowany. Nie
tylko piêknem alpejskiego krajobrazu,
ale przede wszystkim kultur¹ i uczynnoci¹ ludzi. Jako jeniec wojenny nie
móg³ opuciæ Szwajcarii i tak z tym krajem
splót³ swoje losy.
Pomimo, ¿e by³ internowanym ofi-

³o mu siê za³o¿yæ pracowniê rzebiarsk¹. Jeszcze w czasie wojny wykona³
prace, które sta³y siê podstaw¹ jego dobrej
s³awy jako artysty. W 1942 r. wyrzebi³ drzwi dêbowe i o³tarz w marmurze
do kaplicy w Zuchwil ko³o Solury (polskiego centrum w Szwajcarii), szereg
kamiennych rzeb, jak Myliciel czy
Dziewczyna z kielichem goryczy, a
po wojnie w 1964 r. zaprojektowa³ i
ufundowa³ pomnik gen. Langiewicza w
Grenchen.
Szczêliwy los zbli¿y³ go, a nastêpnie wprowadzi³ do starego berneñskie-

Catherine von Ernst i Zygmunt Stankiewicz na zamku w Muri.
cerem polskim bez ¿adnych praw, uda-

Ryngraf rycerski z herbem
Mogi³a rodu Stankiewiczów.
Ze zbiorów Polskiego Muzeum
Historycznego w Muri.

go rodu von Ernst, dziêki zwi¹zkowi z
najm³odsz¹ córk¹, ksiê¿n¹ Catherin¹ von
Ernst. Zamek von Ernstów w Muri pod
Bernem sta³ siê jego domem, a rych³o
Zygmunt hr. Stankiewicz jego gospodarzem. Jednak¿e, a¿eby pozostaæ niezale¿nym, rozpocz¹³ projektowanie nowoczesnego owietlenia, tzw. sufitów
wietlnych i wkrótce produkcjê na szerok¹ skalê. Rozwój tej ga³êzi sztuki u¿ytkowej sta³ siê podstaw¹ dostatniego bytu
jego licznej rodziny.
Jako artysta ¿y³ swoimi oryginalnymi i bardzo mia³ymi koncepcjami rzeby
przestrzennej. Jednak¿e prawdziw¹ treci¹ jego ¿ycia by³a szeroko pojêta sprawa
polska, myl o miejscu i roli Polski w
wiecie wraz z jej histori¹, kultur¹ i walk¹
o niepodleg³oæ. Wychodzi³ z przekonania, ¿e Naród Polski jest najbardziej
twórczym narodem europejskim pod
wzglêdem rozwoju myli spo³ecznopolitycznej, któr¹ zdo³a³ on wynieæ daleko
ponad osi¹gniêcia innych narodów, a
zw³aszcza naszych s¹siadów.

!
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By³ wielkim znawc¹ i mi³onikiem
sztuki, dyrektorowa³ Muzeum Polskiemu w Rapperswilu (1946-48), kierowa³
odnowieniem Muzeum Kociuszki w
Solurze (1980-84). W 1955 r. za³o¿y³
w³asne Polskie Muzeum Historyczne,
otwarte od 1984 r. w oran¿erii zamku
w Muri, dla którego zabytki i eksponaty zdobywa³ na aukcjach europejskich.
Ta prywatna galeria sztuki i przedmiotów historycznych zwi¹zanych z Polsk¹,

Szwajcarskiej, znalaz³ nie tylko wysokie miejsce dla siebie, ale i dla sprawy
polskiej. Zdumiewa³a amfilada zamkowych komnat na pierwszym piêtrze,
wype³nionych wspania³ymi obrazami,
zegarami, gobelinami, meblami francuskimi z XVIII w. A bezporedni sposób bycia obojga gospodarzy, nasza
serdeczna kresowa gocinnoæ, krzy¿uj¹ca siê na szwajcarskim zamku z kultur¹ francusk¹, budowa³y natychmiast

Logo Instytutu Badañ Zagadnieñ
wiatowych na zamku w Muri.
gie ¿ycie prze¿y³ z przes³aniem: od
wspólnoty rodzinnej i rodowej do wspólnoty wiatowej, a swoim licznym potomkom, Polakom, i ich miêdzynarodowym rodzinom, usadowionym w czterech stronach wiata, czyli wiatowej
Wspólnocie Rodziny Stankiewiczów oraz
potomnym, pozostawi³ Duchowy Testament Rodziny Catherine i Zygmunta
Stankiewicz  von Ernst. Patriarcha rodu
w poruszaj¹cych s³owach wzywa, ¿eby
niez³omnie kontynuowali swe d¹¿enia.
Byæ mo¿e [moje dzieci] bêd¹ mog³y
dojæ jeszcze dalej, ni¿ to mnie by³o
dane. Niech Wszechmog¹cy Twórca
zechce im udzieliæ m¹droci i si³, by
potrafi³y w³aciwie rozwi¹zaæ problemy,
które stan¹ przed nimi. Oby siê przy
tym duchowo ubogaci³y i w tym znalaz³y prawdziwe szczêcie oraz radoæ i
aby potrafi³y je przekazaæ dalej, tak, aby
wizja zjednoczonej ludzkoci zosta³a przybli¿ona swemu spe³nieniu.
Jerzy Stankiewicz
(Olecko-Kraków)

Zygmunt Stankiewicz - Struktura przestrzenna,
rzeba w stali poz³acanej, 1969 r.
by³a jego oczkiem w g³owie, a naj- porozumienie. Mielimy przecie¿ tyle
wiêksz¹ przyjemnoci¹  oprowadzanie wspólnych tematów: sztuka i twórczoæ,
goci i komentowanie zbiorów, co czy- historia i losy naszych rodzin w ni¹
ni³ piêkn¹ polszczyzn¹, pe³n¹ swady i wpisane. Niezapomniane chwile konwerdowcipu. Wydarzeniem w jego ¿yciu by³ sacji, wymiany myli o naszym istniemoment, w którym Jan Pawe³ II prze- niu i wzajemnego obcowania.
Zygmunt Stankiewicz ca³e swe d³ukaza³ w darze sw¹ mitrê, w której celebrowa³ uroczystoci podczas podró¿y na
Kubê.
Jeszcze wiêksz¹ rolê odegra³ Zygmunt Stankiewicz jako inspirator spotkañ i sympozjów intelektualnych. Stanowi³y one istotê dzia³alnoci powo³anego przez niego w 1978 r. Polskiego
Instytutu Badañ Zagadnieñ wiatowych.
Na zamku w Muri podejmowa³ przedstawicieli europejskiej elity intelektualnej, a nonoæ i znaczenie poruszanych
zagadnieñ porównywano do seminariów
organizowanych u Ojca wiêtego w Castel
Gandolfo.
Kiedy do zamku w Muri, na wzgórze, wspina³em siê krêt¹ alej¹ poród
starodrzewia, ogarnia³o mnie zawsze
podnios³e i gor¹ce uczucie, ¿e znowu
zobaczê i spotkam siê z tym wielkim, a
tak mi bliskim i drogim cz³owiekiem,
przedstawicielem rodu Stankiewiczów,
Zygmunt Stankiewicz z Ma³gorzat¹ i Jerzym Stankiewiczem,
który na obczynie, w Konfederacji
ostatnia wizyta, Zamek w Muri, 4 czerwca 2008 r.

"
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V15201

Krupin 14A

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (87) 520-14-98

(V13402)

SERWIS OGUMIENIA

K27003

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097-660 V9035
* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503-804-741 K25107
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K23809
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V14412
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V15211
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 K26106
* daewoo Matis, 1999, 0,8B, tel. 509-746-264
V14432
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V3330
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V14422
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V9025
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V3320
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V9015
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
K25007

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V8006
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V3410
(V7108)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536

(V8106)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 200

* Pub Pod ABC, plac Wolnoci 8c, tel. 509-909-996 L21804

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V13702

L22403
L21505

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1312
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V14901
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049

tel. 503 804 741; 512 217 654
* Odszkodowania komunikacyjne, tel. 604-856-353

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30

L16718

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V12813
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V6608
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V14301

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L22303
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19120c
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V14601

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L21604
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 87-520-31-70 L21704
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

(V13602)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K24907)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88

V70613

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V13302
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V9105

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

NOWA DOSTAWA TOWARU
ozdoby wielkanocne, wazy, wazony

tel. 608-146-978

www.meble-zachodnie.eu

(V8805)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V14402

US£UGI

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V12401

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V3110)

AUTO-MOTO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K23709

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8915
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V7118
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V25606

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V7527

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

(V4009)

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L21206

US£UGI

#
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* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V11324

Sklep DOM

Pl. Wolnoci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2111
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V3340
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V8206)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L21405
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K21813
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L22103
* TRANSPORT: autolaweta do 4 aut, ca³a Europa, tel. 792934-193
K24508

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V9005)

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55;
kom. 509-338-320; 508-097-660
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

(V6908)

(V8605)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (87) 520-27-89 mowych
kom. 660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

(K24108)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

INNE
* oddam ma³ego psa, 5 miesiêcy, suczka, tel. 87-520-26-93

L23106

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756

L22004

SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V11314
* dom wolnostoj¹cy, ¯eromskiego, 140 m.kw., dzia³ka 1409
m.kw. czeka na uprawê, 350 000 z³otych, tel. 507-248171, PILNE
K28401
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V13611
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V8216
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18921
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852
L22502
* gospodarstwo rolne, siedlisko, 22 ha, okolice Olecka, tel.
609-738-204
K27402

SPRZEDAM
NOTEBOOK ASUS +TORBA
+MYSZ JU¯ OD 1599z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C

(V12803)

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V8815
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V3909
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L23001
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V3350
* mieszkanie w Bia³ymstoku, 38 m.kw., 2 pokoje, ul. Piastowska, tel. 508-405-758
K27502
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8925
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V7517
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V8825
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L22602
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K26902
* SIATKAOGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V9215
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V8615
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2111
* wagê elektroniczn¹, tel. 608-262-178
K28301
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V12313
WYNAJEM
* do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym (600
m.kw.), tel. 502-088-402
K24408
* do wynajêcia mieszkania, Kukowo, tel. 721-587-468
K27002

* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
V6618
* kawalerka do wynajêcia, centrum, tel. 695-202-545 K28201
* lokal do wynajêcia, tanio, Kowale Oleckie, od 50 do 400
m.kw. przy krajówce, tel. 504-025-804
V15301
* ³adny s³oneczny pokój, ul. Sembrzyckiego 29, tel. 87520-21-14
K27802
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095 K24208
* Mieszkanie 46,5 m 2  trzy pokoje, do wynajêcia w centrum Olecka. 650 z³ plus liczniki. Tel. 696 080 207.
* pomieszczenia biurowe do wynajêcia, Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053
V11214
* poszukujê gara¿u do wynajêcia, tel. 665-806-613 L21305
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzêt,
integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko w siedzibie klienta.

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
NOWOÆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIE¯ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PE£NE
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

$

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 13 (637)

(K25506)

Fryderyk i Franciszek. Rys. W.B. Bo³tryk.

(V12603)

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

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
12

kwietnia

godz.

1600

tel. 520-23-36

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

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

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

(V11204)

Gorczycê mo¿na wykorzystaæ do sporz¹dzenia
nalewki u¿ywanej do wcierania w miejsca bólów
artretycznych i reumatycznych.
50 g nasion gorczycy sproszkowaæ, dodaæ 50 g kamfory.
Zalaæ 100 g spirytusu. Wszystkie sk³adniki winny siê rozpuciæ. 100 g bia³ka z surowego jajka ubiæ na pianê. Wymieszaæ z przygotowan¹ nalewk¹ spirytusow¹. Wcieraæ solidnie,
ale zawsze delikatnie w bol¹ce stawy wieczorem przed snem.

Pokrzywa znakomicie wzmacnia w³osy. Przy ³ojotoku i
³upie¿u stosuje siê nalewkê z równych iloci korzenia pokrzywy, korzenia ³opianu i lici rozmarynu zalanych wódk¹.
Odstawia siê tê miksturê na 15 dni. Potem odcedza, przelewa do butelek, które nale¿y zakorkowaæ. Stosuje siê do nacierania skóry g³owy.
Zielone licie pokrzywy zebrane w okresie kwitnienia
tego ziela pokroiæ i ubiæ w s³oiku, zalaæ spirytusem (szklanka ziela ubitego + szklanka spirytusu). Postawiæ w ch³odnym, ciemnym miejscu szczelnie zakryty, najlepiej ciemny
s³oik, na 3 tygodnie. Przecedziæ i zlaæ do innego naczynia.
Nacieraæ skórê g³owy co drugi dzieñ.

Kuracja pokrzywowa

Sposoby na bezsennoæ

Nalewki z gorczycy

Kuracja pokrzywowa polega na piciu wiosn¹ codziennie, przynajmniej przez 2 tygodnie, soku z m³odych pokrzyw (3 ³y¿ki). Mo¿na go zrobiæ z pêdów pokrzywy, zmiksowanych w mikserze lub sokowirówce. Oczywicie przed
miksowaniem roliny myjemy. Zmiksowan¹ papkê odcedzamy. Bardzo smaczna jest pokrzywa przyrz¹dzana na jarzynkê.
Danie przyrz¹dzamy tak jak szpinak.

Franciszkanin Ojciec Grzegorz z Rychwa³du poleca przy
bezsennoci wieczorem przed snem wypiæ pó³ szklanki soku
z marchwi. Korzystne bywa tak¿e pijanie mleka kwanego
lub s³odkiego, ciep³ego, os³odzonego ³y¿eczk¹ miodu. Nie
nale¿y piæ mocnej herbaty ani kawy. Unikaæ przemêczenia,
spaæ w spokojnych, dobrze wietrzonych pokojach. Ostatnia rada to unikanie snu w ci¹gu dnia.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Podgardle indyka
z farszem rodzynkowym

10 dag rodzynek, 2 jajka, w¹tróbka z
indyka, 2 ³y¿ki tartej bu³ki, ³y¿ka mas³a,
odrobina cukru, sól, pieprz, ga³ka muszkato³owa, 2 godziki, podgardle indyka.
Rodzynki moczymy w przegotowanej wodzie przez dwie, trzy godziny
W¹tróbkê bardzo drobno siekamy, a
nastêpnie przecieramy przez sito lub
przepuszczamy przez maszynkê. Nawet
kilkakrotnie. Mas³o ucieramy razem z
¿ó³tkami. Dodajemy rodzynki, tart¹ bu³kê,
szczyptê soli, pieprz, utart¹ ga³kê muszkata³ow¹ oraz godziki i ewentualnie do
smaku odrobinê cukru. Bia³ka ubijamy
na sztywn¹ pianê. Wszystkie sk³adniki
mieszamy dok³adnie. Przygotowanym
farszem nadziewamy podgardle indyka.
Pieczemy w nagrzanym piekarniku
w temperaturze 180°C oko³o 45 minut.

Sennik

 Jeli przyni siê aksamit oznacza
to dobrobyt.
 Gdy ni siê nam, ¿e co nawlekamy, oznacza to, ¿e wyjdziemy z trudnego po³o¿enia.
 Gdy nimy wschodz¹ce s³oñce, oznacza to spokojne ¿ycie.

Ortografia

Wpad³e, ledziu, w sieæ?
To teraz w niej sied!

dys³awy
Arona, Eryka, Franciszka, S¹domierza,
Urbana, W³adys³awa
3 kwietnia
Benigny, Iny, Ireny, Renaty, Reny
Antoniego, Cieszygora, Jakuba, Pankracego, 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

Prima aprilis

* 1904 r.; Vevey  Szwajcaria 
1 kwietnia. Onegdaj szala³ tu wielki
orkan. Nastêpnego dnia w gazecie
ukaza³ siê list: Nie szala³em. Z powa¿aniem, W³adys³aw Orkan.
* 1922 r.: Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów pan minister skarbu
wniós³, aby kary wiêzienia powy¿ej
piêciu lat zamieniæ na karê mieci, a
to ze wzglêdu na ró¿nicê w kosztach
tych rodków karnych (...).
* 1925 r.: Na wczorajszym posiedzeniu Sejmu gor¹c¹ dyskusjê wywo³a³
wniesiony przez nowy gabinet pp. Korfantego i Stroñskiego projekt ustawy
o powci¹gliwoci s³owa w mowach
poselskich. Projekt ogranicza iloæ wyzwisk do maksimum piêciu w ci¹gu
kwadransa, przy czym najwy¿ej dwa
mog¹ dotyczyæ rz¹du.



30 marca
Amelii, Anieli, Dobromiry, Emelii, Ernestyny, Erny, Kwiryny
Amadeusza, Czêstobora, Dobromira, Jana,
Kwiryna, Leonarda, Lutobora
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, W³a-

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

Chwile cierpienia wiêcej ³¹cz¹ serca, ani¿eli d³ugie miesi¹ce prze¿yte razem
w spokoju . Urszula Ledóchowska
Dobrego cz³owieka nie mo¿e spotkaæ
nic z³ego: przeciwieñstwa nie chodz¹
ze sob¹ w parze.
Seneka

PRZYS£OWIA
 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.
(V9305)

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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(V13203)

PROJEKTODAWCA
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Olecku
ul. Go³dapska 23
tel. 87 5203430,
fax 87 5204720

PARTNER
POWIATOWY URZ¥D PRACY
w Olecku
ul. Armii Krajowej 30
tel. 87 5202533, 5203078
fax 87 5202746

Mieszkañcy powiatu oleckiego!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w
partnerstwie z Powiatowym Urzêdem Pracy w Olecku, rozpoczê³o realizacjê projektu pn. Bêdê samodzielny wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Poddzia³ania 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i spo³eczna osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. Jest to kontynuacja wczeniejszego projektu partnerskiego pt. Otwarci na wszystko, którego uczestnicy
wskazali swoje oczekiwania w zakresie aktywnoci zawodowej.

Projekt skierowany jest do osób
niepe³nosprawnych z terenu powiatu
oleckiego, którzy nie s¹ zatrudnieni.
Celem g³ównym projektu jest wyposa¿enie w wiedzê
oraz umiejêtnoci spo³eczne i zawodowe niezbêdne do podjêcia
aktywnoci zawodowej 40 osób niepe³nosprawnych z terenu powiatu oleckiego. Cel zostanie osi¹gniêty poprzez
m.in.:
- zmianê postaw osób niepe³nosprawnych,
- przygotowanie osób niepe³nosprawnych do adaptacji na
lokalnym rynku pracy,
- nabycie, uzupe³nienie lub zmianê kwalifikacji zawodowych,
- nabycie dowiadczenia zawodowego.
W ramach projektu zrealizowane zostan¹ nastêpuj¹ce
dzia³ania:
1) wsparcie psychologiczno-terapeutyczne:
- indywidualne wsparcie psychologiczne,
- warsztaty psychologiczno-terapeutyczne,
- spotkanie z instruktorem terapii;
2) utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia;
3) warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania
pracy:
- uprawnienia do korzystania z ró¿nych form wsparcia
rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej;
- podstawowe zagadnienia prawa pracy;
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja,
poszukiwanie ofert pracy;
4) szkolenia:
- opiekun dzieciêcy (5 osób),
- pracownik biurowy z obs³ug¹ komputera (6 osób),
- kucharz (7 osób),
- opiekun osób starszych (7 osób),

BIURO PROJEKTU
ul. Armii Krajowej 30
19-400 Olecko
tel. 87 5202533, 5203078
fax 87 5202746

- pracownik biurowy z elementami archiwizacji (8 osób),
- ogrodnik terenów zielonych z elementami florystyki i
obs³ug¹ kasy fiskalnej (7 osób);
5) sta¿e zawodowe u pracodawców.
Uczestnikom projektu zostanie wyp³acone stypendium
za uczestnictwo w szkoleniach i sta¿ach, dodatkowo osobom spoza Olecka zrefundujemy koszt przejazdów. W
czasie trwania poszczególnych dzia³añ zapewnimy poczêstunek.
W ramach projektu zorganizowany zostanie tak¿e jednodniowy wyjazd integracyjny na terenie naszego regionu.
Wszystkie dzia³ania w ramach projektu s¹ bezp³atne.
Jeli jeste osob¹ niepe³nosprawn¹ i chcesz
skorzystaæ z oferowanego wsparcia w ramach
projektu Bêdê samodzielny zg³o swój udzia³
w projekcie w terminie do 30 kwietnia 2010 r.
ZACHÊCAMY DO UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ poprzez dostarczenie do
Biura Projektu Bêdê samodzielny, które znajduje siê
przy Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku za porednictwem poczty, osobicie lub z pomoc¹ innych osób,
wype³nionego formularza zg³oszeniowego.
Druk formularza dostêpny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Olecku, Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Olecku (formularz mo¿na uzyskaæ tak¿e za pomoc¹ strony internetowej Projektodawcy: www.pcpr.powiat.plecko.pl  zak³adka realizowane projekty EFS).
Bli¿sze informacje na temat mo¿liwoci udzia³u w projekcie mo¿na uzyskaæ w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
ul. Go³dapska 23
tel. 087 520 34 30
www.pcpr.powiat.olecko.pl
oraz
Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku
ul. Armii Krajowej 30
tel. 087 520 25 33, 087 520 30 78
www.pup.olecko.pl

Projekt Bêdê samodzielny wspó³finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Szachy
Po kilku latach przerwy zorganizowano w Olecku Turniej klasyfikacyjnorankingowy juniorów w szachach. Zawody przeprowadzono w dniach 2021.03.2010. Turniej rozgrywany by³
system szwajcarskim na dystansie VII
rund z czasem gry 45 minut na zawodnika. W czasie patii wymagane by³o
prowadzenie zapisu partii szachowej. Do
rywalizacji przyst¹pi³o 15 uczniów oleckich szkó³: z Gimnazjum nr 2  szeæ
osób, Szko³y Podstawowej nr 3  piêæ
osób i Szko³y Podstawowej nr 4  cztery osoby.
W klasyfikacji generalnej (open) pierwsze miejsce zaj¹³ Kamil Gryglas (SP
nr 3), który wyprzedzi³ Konrada Konewko (SP nr 4) i Szymona Bryndê
(Gimnazjum nr 2).
W ramach turnieju prowadzono tak¿e
dodatkowe klasyfikacje: Gimnazjum i
szko³y rednie, szko³y podstawowe: kl.
IV-VI i 0-III. W kategorii Gimnazjum i
szko³y rednie pierwsze miejsce zaj¹³
Szymon Brynda, drugie miejsce Weronika Kisielewska, a trzecie Patryk
Sitkowski (wszyscy Gimnazjum nr 2).
W kategorii kl IV-VI szkó³ podstawowych pierwsze miejsce zaj¹³ Kamil
Gryglas (SP nr 3), drugie Konrad Konewko (SP nr 4), a trzecie Patryk K³e-

czek (SP nr 4). W najm³odszej kategorii  kl. 0-III  triumfowa³a Gabriela
Jegliñska, drugie miejsce zaj¹³ Piotr
Turowski, a trzecie Mateusz Kondracki
(wszyscy SP nr 3).
Jednym z celów turnieju by³o umo¿liwienie zdobycia, b¹d podwy¿szenia,
kategorii szachowej. Normy na najni¿sz¹, pi¹t¹ kategoriê szachow¹, wype³nili: Dominika K³eczek (SP nr 4), Marcin Radzaj i Patryk Sitkowski (obaj
Gimnazjum nr 2). Czwart¹ kategoriê
zdobyli: Weronika Kisielewska oraz
Patryk K³eczek.

Chcia³bym podziêkowaæ nastêpuj¹cym osobom: Pani Annie Siemiatyckiej  dyrektor Gimnazjum nr 2, za udostêpnienie sali na potrzeby turnieju szachowego, Panu Wojciechowi Jegliñskiemu za pomoc w przeprowadzeniu turnieju, Pani Annie £uczko-Staszków,
Prezes OSM w Olecku, za ufundowanie pucharów i medali oraz Panu Leopoldowi Dudanowiczowi za sêdziowanie.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

Pi³ka siatkowa

Tenis sto³owy

Runda II (rewan¿owa) Oleckiej
Ligi Pi³ki Siatkowej ,,PLUS"
(27.03.2010 r., sobota)
I kolejka:
Stra¿ Po¿arna - Huragan - godz. 11.30
Old Boys - wie¿aki - oko³o godz. 12.30
Obroñcy tytu³u - Grot - oko³o godz.
13.30
Prosimy o przybycie na halê Gimnazjum nr 2 w Olecku przed ustalon¹
godzin¹.
Organizatorzy

20.03.2010 r. w Kêtrzynie rozegrane zosta³y M³odzie¿owe Mistrzostwa
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
w Tenisie Sto³owym, w których startowali reprezentanci ,,Czarnych Olecko.
Turniej wygra³ Robert Karniej, pokonuj¹c w finale kolegê klubowego,
Kamila Sad³owskiego 3:2. Obaj zakwa-

lifikowali siê do Mistrzostw Polski, które
odbêd¹ siê w Ostródzie, w dniach 2628.03.10r.
***
W Gi¿ycku 20.03.2010 r. odby³ siê
Wiosenny Turniej Tenisa Sto³owego.
Najm³odsz¹ kategoriê wygra³a Joanna
£uszczyñska. Kamil Sad³owski zaj¹³
pierwsze, a Andrzej Karniej trzecie miejsce
w kategorii Open.
Dariusz Karniej

Pi³ka siatkowa

I w ca³ym kraju te¿. A co tam! Rozwi¹¿emy partie w krajach s¹siednich.
Odwo³amy samego prezydenta £ukaszenkê, a potem zabierzemy siê za Miedwiediewa. Kolega Redaktor ju¿ przygotowuje petycjê w tej sprawie.
Na razie mamy problem z placem w
rodku miasta. Obecnie przekszta³ci³ siê
w wielk¹ pla¿ê. Mo¿e, zamiast tych
wielkich lamp, wkrêciæ zwyk³e kwarcówki lub te nowoczeniejsze z sola-

W najbli¿sz¹ sobotê (3.04.2010 r.),
w hali Gimnazjum nr 2 w Olecku rozegrane zostan¹ ostatnie mecze Oleckiej
Ligi Pi³ki Siatkowej ,,PLUS.
Po zakoñczeniu spotkañ nast¹pi wrêczenie pucharów i nagród najlepszym
dru¿ynom.
Dariusz Karniej

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
Wybory na burmistrza (5)

Dokoñczenie ze s. 20.
riów i bêdzie mo¿na opalaæ siê ca³¹ dobê?
Pomys³ na wielk¹ zagrodê dla koni lub
krów ju¿ odpad³. Podobno bycie kowbojem ju¿ jest niemodne.
Kolega Taksówkarz w³anie meldowa³, ¿e z kampani¹ wyborcz¹ ju¿ przekroczy³ granice naszego powiatu i teraz
bêdzie obje¿d¿a³ ca³e województwo. Musimy wygraæ te wybory na burmistrza...
Nie bêdzie lepiej, ale przynajmniej mieszniej.
PAC

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. 1200-17 00. 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 392

Wybory na burmistrza (5)

Waldemara Rukcia

Wiosna wokó³ ju¿ od tygodnia, a moja
kampania wyborcza trwa na dobre. Do
biura wyborczego przysz³a masa korespondencji z gratulacjami od spo³eczeñstwa. Wszystkie dwa listy zosta³y z³o¿one w archiwum bez ich otwierania i
czytania. W reszcie kraju zakoñczy³y
siê prawybory innych wariatów, którzy
wymylili sobie, ¿e s¹ jedyn¹ grup¹
uprawnion¹ do rz¹dzenia i sprawowania w³adzy. Podobno s¹ namaszczeni przez
samego najwy¿szego. Najwy¿szy od czasu
do czasu pokazuje siê w telewizji, jak
mu ju¿ poka¿¹ wszystkie sonda¿e i wiadomo, czego chce spo³eczeñstwo. Mo¿e
mamy co nie tak z naszymi umys³ami,
ale widaæ, ¿e i reszta naszego spo³eczeñstwa ma co nierówno pod sufitem.
Jak piewa³a kiedy Maryla Rodowicz
z Piotrem Fronczewskim:
Tak czy siak, tak czy siak, wszystkim
pi¹tej klepki brak.
Mu, mu, mu, mu, mu, mu, zaraz dam
kopniaka psu.
Hau, hau, hau, hau, hau, hau, jestem
brytan  pies na schwa³.
Kukuryku, kukuryku, idê jajko znieæ w
kurniku.
Tak czy siak, tak czy siak  wszystkim
pi¹tej klepki brak.
Tak mylê, ¿e ta pieñ powinna staæ
siê hymnem naszej kampanii wyborczej.
Krajowa konkurencja dokona³a w³anie
w swoich prawyborach jedynego s³usznego wyboru, jedynie s³usznego kandy-

data. Przy okazji okaza³o siê prawd¹
to, co kiedy powiedzia³ o internautach
inny by³y premier: tylko siedz¹ przed
monitorami, pij¹ piwo i ogl¹daj¹ filmiki, nie maj¹ zielonego pojêcia, co siê
wokó³ nich dzieje, a reaguj¹ tylko na
proste has³a i okrzyki. Jednak nie bêdziemy zajmowali siê sprawami poza
naszym regionem. Oni maj¹ swoje szpitale,
swoich lekarzy psychiatrów i swoje terapie. U nas trwa ostra i niemal krwawa kampania wyborcza na burmistrza.
Krwawa, bo kolega spod trzynastki
wczoraj schodz¹c po schodach upad³ i
rozbi³ sobie kolano. Krwi by³o tyle, co
kot nap³aka³, ale wrzask i krzyk poruszy³ ca³y szpital. Wezwano pogotowie,
stra¿ po¿arn¹, policjê, pogotowie gazowe, dwóch hydraulików i ksiêdza.
Najbardziej byli zdziwieni ci hydraulicy, bo od razu trafili na salê numer 15.
Tam Ordynator umieszcza przedstawicieli wszystkich zawodów, jakie mog¹
mu siê przydaæ w przysz³oci. Bo wiecie, Pañstwo, jak to jest. Jak potrzebujemy specjalistów, to albo nie maj¹ czasu,
albo s¹ na urlopie, a tak w naszym szpitalu
s¹ zawsze pod rêk¹. Trzeba przyznaæ,
¿e z Ordynatora to praktyczny cz³owiek.
Mia³ nawet kiedy postawione zarzuty
o nielegalne pozbawienie wolnoci, ale
prokurator razem z sêdzi¹ znaleli siê
w ma³ej salce, gdzie kiedy by³ sk³adzik na brudn¹ bieliznê i od tej pory
nie ma k³opotów. Nie ma k³opotów z
prawem i brudn¹ bielizn¹. Sêdzia co
prawda trochê siê burzy³, ale od kiedy
ma dodatkowy klucz do szafy ordynatora z wyrazami szacunku i wdziêcz-

noci od by³ych pacjentów i ich rodzin
to ju¿ nie ma zastrze¿eñ. Brudna bielizna przesta³a byæ problemem od kiedy
w szpitalu zrezygnowano z w³asnej pralni,
a otwarto tam kasyno. Pranie brudnych
pieniêdzy okaza³o siê bardziej op³acalne.
Co do samej kampanii na burmistrza,
to nasza konkurencja nie pi. Aby zwiêkszyæ szansê na wybory, rozwi¹zano miejscow¹ placówkê jedynie s³usznie rz¹dz¹cej. Tak, aby zlikwidowaæ problem...
¯e te¿ my na to nie wpadlimy? My te¿
zrobimy taki sam numer! Rozwi¹¿emy
wszystkie partie w naszym miecie! Jak
bêdzie za ma³o, to za³o¿ymy kolejne i
te¿ je rozwi¹¿emy.
Dokoñczenie na s. 19

PYTANIA POD ADRESEM
OBYWATELA

Dlaczego rano. Obywatelu, wstajecie z ³o¿nicy w kwanym humorze? Dlaczego podoba siê wam to, czego nie ma?
Dlaczego wieszacie psy na rodakach, a
jak wieszacie palto, to wieszak Wam
siê urywa, co ju¿ jest, nieprawda¿, rodzajem idiotycznej katastrofy? Dlaczego
wstydzicie siê wynosiæ osobicie mieci do mietnika i czekacie na cud nad
mietnikiem?
Dlaczego jêzyk rosyjski podoba Warn
siê mniej od angielskiego? Dlaczego, pij¹c
wódkê i myl¹c z w³aciwym Wam rozrzewnieniem o dzieciach, uwa¿acie, ¿e
czekolada jest droga? Dlaczego to s¹dzicie, ¿e na Ksiê¿ycu jest lepiej ni¿ w
Polsce?
Konstanty Ildefons Ga³czyñski
Listy z fio³kiem

