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Olecko znowu w czo³ówce miast polskich
Olecko, jako jedno z niewielu, gdy¿ zg³osi³o siê tylko 29. miast z ca³ej Polski, zorganizuje Mistrzostwa Szkó³ w Tenisie Ziemnym. Ta piêkna impreza po raz pierwszy
zorganizowana zosta³a w ubieg³ym roku.
Na oleckich kortach wyst¹pi³o wówczas 64.
tenisistów z oleckich szkó³, w siedmiu kategoriach. Najlepszych trzech tenisistów w
ka¿dej kategorii
otrzyma³o cenne
nagrody ufundowane przez Ogólnopolsk¹ Organizacjê  Amatorski Tenis Polski.
Tegoroczne
mistrzostwa zaplanowane s¹ na
15 maja o godz.
10.00 na kortach
MOSiR Olecko.

Kategorie, w jakich wystartuj¹ tenisici:
* szko³y podstawowe do 10 lat, do 12 lat, i do 14 lat,
* gimnazja i szko³y rednie (osobno ch³opcy i dziewczêta).
Fina³y w poszczególnych kategoriach rozegrane
zostan¹ podczas X Miêdzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet WTA PKO BP S.A. - OLECKO
CUP 2010, który rozgrywany bêdzie w Olecku w
dniach 23-30 maja 2010 r. w Olecku.
Nasze dzieci bêd¹ mog³y graæ w tym samym
czasie co czo³owe zawodniczki na wiecie!
Organizatorami Mistrzostw Szkó³ w tenisie w Olecku
s¹: MOSiR Olecko, Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego i Szko³a Tenisa SMECZ Olecko Andrzeja
Bombera.
Kochani rodzice, przyprowadcie swoje dzieci
15 maja na oleckie korty. Dajcie im szansê na prze¿ycie
piêknej przygody.

WARTO
PRZECZYTAÆ

* Uton¹³ wêdkarz
* Obrady Rady Powiatu
* Zbiórka pieniê¿na na dokoñczenie budowy szpitala
w Olecku
* Obrady Rady Miejskiej
* Powiatowy Konkurs Ortograficzny
* Procedury (cz. 2)
* Budowane na Legarach
 o spotkaniu z legendarn¹
grup¹ Legary
* Dzieñ Przedsiêbiorczoci
* Tydzieñ Bibliotek
* Informacje sportowe

(K29706)

SKUP METALI

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

(V16806)

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

NOWOÆ W OFERCIE
P£YTKI CIENNE KAMIENIOPODOBNE
OBUDOWY KOMINKOWE STYLIZOWANE
NA NATURALNY KAMIEÑ
TWORZ¥CE WYJ¥TKOWY KLIMAT
W KA¯DYM DOMU
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Tel. (87) 520 44 46

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002
Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko - Szpital w Olecku

(V14707)

(V18905)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 31 marca o 20.53 jeden zastêp OSP
Ciche gasi³ w Cichym po¿ar suchej trawy.
 31 marca o 21.28 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla Siejnik.
 31 marca o 23.36 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
pomaga³y jednostkom po¿arniczym z
Go³dapi w gaszeniu po¿aru, do którego dosz³o w Nasutach.
 2 kwietnia o 9.13 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP G¹ski pomaga³y
jednostkom po¿arniczym z E³ku w gaszeniu po¿aru stodo³y, do którego dosz³o w Przytu³ach.
 2 kwietnia o 12.13 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden zastêp OSP Szczecinki gasi³y po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Wiejskiej.
 2 kwietnia o 15.23 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 2 kwietnia o 16.15 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ we Wronkach po¿ar
suchej trawy.
 2 kwietnia o 20.18 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla Siejnik.
 2 kwietnia o 20.32 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ w ¯ydach po¿ar
suchej trawy.
 3 kwietnia o 11.18 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla Jasiek.
 3 kwietnia o 12.41 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Zamostowej.
 3 kwietnia o 12.50 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ w Jurkowie po¿ar suchej trawy.
 3 kwietnia o 14.47 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla Siejnik.
 3 kwietnia o 15.27 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla Siejnik.
 3 kwietnia o 16.55 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 3 kwietnia o 17.27 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla Imionek.
 3 kwietnia o 20.00 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kociuszki po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
 3 kwietnia o 22.40 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP wiêtajno gasi³y
po¿ar suchej trawy w okolicach wiêtajna.
 4 kwietnia o 9.56 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 4 kwietnia o 11.40 jeden zastêp OSP
Cimochy gasi³ w Cimochach po¿ar suchej
trawy.
 4 kwietnia o 14.29 jeden zastêp OSP
Lenarty gasi³ w Lenartach po¿ar suchej trawy.
 4 kwietnia o 15.19 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ w Jab³onowie
po¿ar suchej trawy.
 4 kwietnia o 20.36 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach al. Wojska Polskiego.
 4 kwietnia o 20.55 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Wiejskiej.
 5 kwietnia o 0.25 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Wiejskiej.
 5 kwietnia o 8.52 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Zamostowej.
 5 kwietnia o 11.13 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla Lesk.
 5 kwietnia o 12.12 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 5 kwietnia o 13.45 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ w Zatykach po¿ar suchej
trawy.
 5 kwietnia o 15.13 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
usuwa³y skutki wypadku drogowego
w Lakielach.
 5 kwietnia o 19.54 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
gasi³y po¿ar suchej trawy w okolicach
Szarejek.
 5 kwietnia o 22.06 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ karetce pogotowia ratunkowego w transporcie chorego.
 6 kwietnia o 9.06 jeden zastêp OSP
Wieliczki pomaga³ w Wieliczkach w
otwarciu zatrzaniêtych drzwi.
 7 kwietnia o 14.01 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy alei Wojska polskiego
po¿ar sadzy w kominie budynku wielorodzinnego.
 8 kwietnia o 12.39 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Parkowej po¿ar
suchej trawy.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

Uton¹³ wêdkarz

Policjanci z Olecka wyjaniaj¹ okolicznoci mierci 50-letniego wêdkarza.
Mê¿czyzna wspólnie ze swoim koleg¹
wyp³yn¹³ ³odzi¹ wios³ow¹ na jezioro
Sedranki. W pewnym momencie ³ód
siê wywróci³a i obaj wêdkarze wpadli
do wody. Jeden z nich dop³yn¹³ do brzegu
i powiadomi³ o wypadku s³u¿by ratunkowe.
W dniu 3 maja 2010 r. oko³o godziny 7.10 oficer dy¿urny oleckiej komendy otrzyma³ telefoniczne zg³oszenie o
wywróceniu siê ³odzi na jeziorze Sedrandki. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy wstêpnie ustali-

li, ¿e dwaj mê¿czyni oko³o godziny
7.00 rano wyp³ynêli ³odzi¹ wios³ow¹ na
jezioro Sedranki. W pewnym momencie ³ód siê wywróci³a i mê¿czyni wpadli
do wody. Jeden z nich dop³yn¹³ do brzegu
i powiadomi³ s³u¿by ratunkowe. Niestety, drugi wêdkarz uton¹³. Jego cia³o
zosta³o wydobyte na brzeg, a podjêta
natychmiast akcja reanimacyjna nie przynios³a skutku. Obecny na miejscu lekarz stwierdzi³ zgon 50-letniego mê¿czyzny. Policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci tego wypadku.
KWP Olsztyn

Akcja poboru krwi

Pobór krwi od honorowych dawców
odbywa³ siê bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
od godz. 8.30 do godz. 11.00 w poni¿szych terminach:
- 2 czerwca 2010 r. (roda)
- 1 lipca 2010 r. (czwartek)
- 5 sierpnia 2010 r. (czwartek)
- 2 wrzenia 2010 r. (czwartek)
- 7 padziernika 2010 r. (czwartek)
- 4 listopada 2010 r. (czwartek)
- 2 grudnia 2010 r. (czwartek)

*
*
*
*
*
*
*
*

DY¯URY APTEK

4.05.2010 r.  ul. Go³dapska 1
5.05.2010 r.  ul. Zielona 35
6.05.2010 r.  ul. Sk³adowa 6
7.05.2010 r.  ul. Zielona 37
8.05.2010 r.  ul. Kolejowa 15
9.05.2010r. - ul. Zielona 35
10.05.2010 r.  pl. Wolnoci 25
11.05.2010 r.  pl. Wolnoci 7B

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:

 Anna Aleksandrowska
 Igor B³a¿eñski
 Wojciech Karbowski
 Rados³aw Olszewski
 Regina Rojek
 Dariusz Zajkowski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ 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
√ 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

(V12829)

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27109)

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

(V9409)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(V8840a)

GRÜNLAND

(V2330)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L23601)

PORCELANA

(V20603)

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

ON ............................ 4,29
Pb95 ......................... 4,49
PB98 ........................ 4,69
LPG .......................... 2,05
Olej opa³owy............ 2,79
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

St

(V23401)

NAJTANIEJ W MIECIE

(powy¿ej 1000 litrów)

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

WYSTAWY STA£E
 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 rysunku Miros³awa Kumy, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia, Biblioteka Pedagogiczna,
ul. Armii Krajowej
10 maja (poniedzi³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
12 maja (roda)
* matura pisemna
16.00  Konkurs Piosenki Dzieciêcej, sala kina Mazur
13 maja (czwartek)
* matura pisemna
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca
14 maja (pi¹tek)
* mija termin nadsy³ania prac w konkursie Moje Olecko
(szczegó³y TO 11/635 s. 4)
17.00  Kick-Ass  film, kino Mazur
18.00  wernisa¿ wystawy Miros³awa Kumy, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, ROK MG
19.00  Agora  film, kino Mazur
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
15 maja (sobota)
* Szkolenie Liderów Organizacji Pozarz¹dowych  Hotel
Skarpa (szczegó³y TO 9/633 s. 4)
17.00  Czarni Olecko  Start Dzia³dowo, mecz III ligi pi³ki
no¿nej (stadion treningowy)
17.00  Kick-Ass  film, kino Mazur
19.00  Agora  film, kino Mazur
16 maja (niedziela)
* Szkolenie Liderów Organizacji Pozarz¹dowych  Hotel
Skarpa (szczegó³y TO 9/633 s. 4)
12.00  Czarni II Olecko  Fortuna Wygryny, mecz juniorów pi³ki no¿nej (stadion treningowy)
14.00  SKFIR Kowalak (Kowale Oleckie)  KS Orze³ (Stare Juchy) mecz pi³ki no¿nej (stadion w Kowalach)
15.00  Czarni II Olecko  Start Kruklanki, mecz A klasy
pi³ki no¿nej (stadion treningowy)
17.00  Kick-Ass  film, kino Mazur
19.00  Agora  film, kino Mazur
17 maja (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
20 maja (czwartek)
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca
21 maja (pi¹tek)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
24 maja (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
27 maja (czwartek)
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca
28 maja (pi¹tek)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC

"
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Stypendia sportowe wrêczone

Fot. Archiwum UM w Olecku.
30 kwietnia 2010r. podczas sesji Rady Miejskiej w Olecku przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych wrêczyli cztery stypendia sportowe.

Nietrzewi kieruj¹cy
* 30.04.2010 r. ok. godz. 13.00 w miejscowoci Borawskie 36-letni Zdzis³aw B. kieruj¹c ci¹gnikiem rolniczym z nieustalonej
przyczyny zjecha³ na lew¹ stronê drogi i
uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Obecni na
miejscu policjanci poddali traktorzystê badaniu na alkomacie i okaza³o siê, ¿e ma
ponad 4 promile alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych funkcjonariusze ustalili,
¿e kieruj¹cy posiada aktualny s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów do kwietnia 2013
roku.
* 3.05.2010 r. ok. godz. 1.30 w Olecku na
skrzy¿owaniu ul. Kociuszki i alei Zwyciêstwa dosz³o do zdarzenia drogowego. Ze

Po 1500 z³ otrzymali: Aleksandra
Olszewska, uczennica Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Olecku za
zajêcie IV miejsca na Mistrzostwach
Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe
w Biegach Prze³ajowych oraz Rados³aw Olszewski, uczeñ Szko³y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w Olecku
za zajêcie I miejsca na Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach w Biegach Prze³ajowych.
O przyznanie powy¿szych stypendiów
wyst¹pi³ Roman Wojnowski, trener sekcji
lekkiej atletyki Miêdzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Czarni.
Stypendia sportowe II stopnia i czek
po 1000 z³ otrzymali równie¿: Angelika Rejterada, uczennica Gimnazjum nr
2 im. Miko³aja Kopernika w Olecku oraz
Jakub Smokowski , uczeñ Gimnazjum
w wiêtajnie, za zajêcie III miejsca na
Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach
M³odzików Karate Kyokushin .Osi¹gniêcia
uczniów rekomendowa³ do otrzymania
stypendiów Jan Fabczak, prezes Oleckiej Szko³y Sztuk Walki Karate Kyokushin.
Serdecznie gratulujemy m³odym
sportowcom sukcesów.

wstêpnych ustaleñ wynika, i¿ kieruj¹cy osobowym BMW nie dostosowa³ prêdkoci do
panuj¹cych warunków drogowych, uderzy³
ko³em auta w krawê¿nik, w wyniku czego
wypad³ z drogi i zatrzyma³ w przydro¿nym
rowie. Pojazdem jecha³y 4 osoby bêd¹ce
pod wp³ywem alkoholu. Policjanci zatrzymali do wyjanienia w policyjnym areszcie
wszystkich pasa¿erów w celu ustalenia, kto
kierowa³ pojazdem. Okaza³o siê ¿e by³ to
27-letni Pawe³ R. z Olecka, który mia³ ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Kierowca zosta³ ukarany mandatem w wysokoci 550 z³ za spowodowanie kolizji drogowej. Ponadto odpowie przed s¹dem karnym za jazdê w stanie nietrzewoci. Za ten
czyn grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolnoci oraz utrata prawa jazdy.

Kolizja

30.04.2010 r. o godz.
15.40 w Olecku na drodze
krajowej nr 65 dosz³o do
kolizji drogowej. Kieruj¹cy
samochodem osobowym
marki VW Golf nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci
podczas manewru wyprzedzania, w wyniku czego dosz³o do bocznego zderzenia
z pojazdem marki Seat.
Sprawca zdarzenia, 23-letni Krzysztof £., zosta³ ukarany mandatem karnym w
wysokoci 500 z³.

#
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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

Sesja Rady Powiatu

29 kwietnia odby³a siê XXXVI sesja Rady Powiatu. Najwa¿niejszym z punktów obrad by³o przyznanie absolutorium
zarz¹dowi powiatu za 2009 rok. Absolutorium zosta³o uchwalone przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê radnego Leszka
Ga³czyka. W interpelacjach, jakie z³o¿yli podczas obrad radni,
dominowa³y problemy zwi¹zane z utrzymaniem i remontem
dróg oraz utrzymaniem i dzia³alnoci¹ szpitala. Radni zaaprobowali apel, jaki w imieniu Honorowego Komitetu organizacji zbiórki publicznej na dokoñczenie budowy szpitala
wystosowa³ starosta Stanis³aw Ramotowski. (Apel opublikowalimy w poprzednim nr TO na stronie 7). Pieni¹dze
potrzebne s¹ na adaptacjê piêtra przylegaj¹cego do oddzia³u
wewnêtrznego. Adaptacja polegaæ bêdzie na rozszerzeniu opieki
medycznej tak, aby pacjenci nie le¿eli na korytarzach. Planowane te¿ jest zaadoptowanie ca³oci bry³y starego szpitala na
potrzeby medyczne.
(M)
Krótki komentarz redakcji do uchwalenia absolutorium:
Pomimo kontrowersji, w jakie obfitowa³y obrady prawie ka¿dej
sesji oraz komisji, wszyscy radni nie mieli nic do zarzucenia
zarz¹dowi powiatu w wykonaniu bud¿etu. Dziwne?

Honorowy Komitet organizacji zbiórki publicznej na dokoñczenie budowy szpitala

Komitet zosta³ powo³any w kwietniu. W jego sk³ad weszli:
przewodnicz¹cy  sekretarz powiatu Edward Adamczyk oraz
cz³onkowie: wicestarosta olecki Maria W. Dzienisiewicz, prezes
Fundacji Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi
Oleckiej Zdrowe Olecko Sylwester Kaczor, prezes Olmedica sp. z o.o. Katarzyna Mróz, burmistrz olecka Wac³aw Olszewski,
wójt gminy Kowale Oleckie Helena ¯ukowska, wójt gminy
wiêtajno Janina Trus oraz wójt gminy Wieliczki Jan Jakimowicz. Apel opublikowalimy w poprzednim nr TO na s. 7.
Konto, na które mo¿na wp³acaæ datki, zamieszczamy na pierwszej
stronie Tygodnika Oleckiego.

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.
(V19504)
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Szanowni Pañstwo,
od marca 2010 r. Lokalna Organizacja
Turystyczna Ziemi Oleckiej realizuje projekt
Gospodarstwo przyjazne naturze wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze
rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³ania 9.5. Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Celem projektu jest przekazanie osobom
dzia³aj¹cym w bran¿y agroturystycznej
praktycznej wiedzy z zakresu edukacji
ekologicznej oraz promowanie postawy

odpowiedzialnoci za rodowisko naturalne oraz wypracowanie wspólnej marki Gospodarstwo przyjazne naturze.
W ramach projektu odby³y siê szkolenia: Recykling w agroturystyce, Ekoturystyka szans¹ na sukces oraz warsztaty przyrodnicze. W ramach tych warsztatów 15 uczestników projektu otrzyma³o budki dla ptaków oraz sadzonki drzew
i krzewów.
W najbli¿szym czasie realizowane bêd¹
tak¿e warsztaty ekokulinarne oraz wyjazd studyjny szlakiem ekoturysty. Planowana jest wizyta w Republice ciborskiej i osadzie ekologicznej Biegn¹cy
Wilk, udzia³ w safari w Gospodarstwie
Rodziny Rudziewiczów oraz odwiedzenie Gociñca Hubertus.
Nasz projekt zakoñczy konferencja,

Zbiórka pieniê¿na

na dokoñczenie budowy
szpitala w Olecku

W dniu 16 maja 2010 r. na terenie
Powiatu Oleckiego przy kocio³ach prowadzona bêdzie zbiórka pieniê¿na na
dokoñczenie budowy szpitala w Olecku, tj. modernizacjê pierwszego piêtra
starej bry³y szpitala na oddzia³ internistyczny, pododdzia³ kardiologiczny, pracowniê endoskopow¹ i kaplicê. Zbiórkê
przeprowadzi Fundacja Wspierania
Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi
Oleckiej Zdrowe Olecko przy
wspó³udziale wolontariuszy Caritas.
Olmedica w Olecku Sp. z o.o., chc¹c
podziêkowaæ Darczyñcom, dnia 16 maja
2010 r. organizuje tzw. Bia³¹ Niedzielê, w ramach której w szpitalu wyko-

nywane bêd¹ nastêpuj¹ce bezp³atne badania:
1) Badanie cytologiczne dla kobiet w
Poradni GinekologicznoPo³o¿niczej,
w godz. od 9.00 do 16.00.
2) Wykonanie USG tarczycy w godz.
9.00- 14.00 (dla 25 osób). Osoby

Dni Stra¿aka 2010

2 maja br. w G¹skach odby³ysiê uroczystoci
zwi¹zane z obchodami Dnia Stra¿aka 2010.
Obchody zainaugurowa³a uroczysta Msza wiêta
o godz. 8.30 w kociele w G¹skach. O godz.. 10.00
na placu przy stra¿nicy odby³ siê okolicznociowy apel, podczas którego odczytano okolicznociowe rozkazy i listy. Osiemnastu stra¿aków otrzyma³o
z r¹k wiceprezesa Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP
z Olsztyna odznaczenia resortowe.
O godz. 12.00 przy pla¿y na dzia³ce OSP odby³y
siê pokazy ratownictwa wodnego oraz sprzêtu ekologicznego.
Do udzia³u w uroczystociach zaproszono m.in.
stra¿aków z gminnych jednostek OSP oraz cz³onków m³odzie¿owych dru¿yn OSP.
Uroczystoci zakoñczy³o ognisko integracyjne.
Warto dodaæ, ¿e organizator uroczystoci 
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w G¹skach  w tym
dniu obchodzi³a równie¿ jubileusz 50-lecia powstania
jednostki.

na której beneficjentom projektu zostan¹ wrêczone certyfikaty wraz z pami¹tkow¹ tablic¹ Gospodarstwo przyjazne
naturze informuj¹c¹, ¿e w danym gospodarstwie szanuje siê prawa przyrody.
Serdecznie zapraszamy na nasz¹ stronê
www.lot.olecko.pl w celu uzyskania szczegó³owych informacji na temat realizowanych projektów.
Diana Walendzewicz
biuro@lot.olecko.pl
www.lot.olecko.pl
zainteresowane wykonaniem tego
badania proszone s¹ o wczeniejsz¹
rejestracjê w szpitalu, tel. 520-27-13.
3) Mierzenie cinienia krwi w godz.
9.00-16.00 (przy rejestracji).
4) Oznaczenie poziomu cukru. Materia³ do w/w badania bêdzie pobierany w laboratorium szpitala w godz.
7.30-10.00. Pacjenci do badania proszeni s¹ o zg³aszanie siê na czczo.
5) Morfologia, cholesterol. Materia³ do
w/w badania bêdzie pobierany w
laboratorium szpitala w godz. 7.3010.00. Pacjenci do badania proszeni
s¹ o zg³aszanie siê na czczo.
Wy¿ej wymienione badania przeprowadzone zostan¹ w budynku szpitala
w Olecku przy ul. Go³dapskiej 1.
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

W³ama³ siê do mieszkania s¹siada
po papierosy

Nawet 10 lat mo¿e spêdziæ w wiêzieniu 27-letni Pawe³ Z. Mieszkaniec
gminy Kowale Oleckie odpowie za kradzie¿ z w³amaniem do mieszkania
s¹siada, sk¹d mia³ ukraæ 1300 z³. Zaledwie kilka godzin po kradzie¿y
sprawca trafi³ do policyjnego aresztu. Teraz za pope³nione przestêpstwo
mê¿czyzna odpowie przed s¹dem.
We wtorek 4 maja oko³o godziny 12.00 na telefon oficera dy¿urnego
oleckiej komendy Policji zadzwoni³ mê¿czyzna z informacj¹, ¿e kto w³ama³ siê do jego mieszkania. Na miejsce pojechali policjanci. Funkcjonariusze po rozmowie ze zg³aszaj¹cym ustalili, ¿e pod jego nieobecnoæ do
mieszkaniu kto wszed³ i ukrad³ pieni¹dze - 1300 z³. Policjanci zabezpieczyli lady i przeprowadzili oglêdziny miejsca zdarzenia. Po przes³uchaniu pierwszych wiadków kryminalni zatrzymali do wyjanienia tej sprawy
27-letniego Paw³a Z. Jak ustalili funkcjonariusze, mê¿czyzna kilka godzin
przed w³amaniem pok³óci³ siê z s¹siadem, a nastêpnie mia³ wejæ do jego
mieszkania. Pawe³ Z. pocz¹tkowo nie przyznawa³ siê do winy, jednak w
trakcie przes³uchania potwierdzi³, ¿e to on by³ w³amywaczem. Swoje zachowanie podejrzany t³umaczy³ tym, ¿e by³ pijany i szuka³ u s¹siada papierosów. Teraz 27-latek za ten czyn odpowie przed s¹dem. Za kradzie¿ z
w³amaniem grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolnoci.
Tomasz Jegliñski

%

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 19 (643)

Sesja Rady Miejskiej

30 kwietnia odby³a siê XXXIX sesja Rady Miejskiej. Radni
jednog³onie uchwalili absolutorium dla burmistrza Wac³awa
Olszewskiego za rok 2009. Radni podjêli 14 uchwa³, w tym
tylko jedna z nich by³a kontrowersyjna. Resztê podjêto jednomylnie. Kontrowersja dotyczy³a podwy¿ki cen za pobór
wody i oddawanie cieków.
Dyskusja by³a doæ burzliwa. Przeciw uchwale zag³osowa³o dwoje radnych  Gra¿yna Obuchowska i Romuald
Wojnowski. Wstrzymali siê od g³osu: Jaros³aw Bagieñski,
Renata Dunaj, Jan Grzyb, Mariusz Mi³un, Zdzis³aw Mioduszewski i Alicja Szczodruch.
O zmniejszenie kwoty podwy¿ki apelowa³a Gra¿yna Obuchowska argumentuj¹c to zbyt wielkim obci¹¿eniem bud¿etów domowych (podwy¿ki pr¹du, gazu, paliwa). Pyta³a o zasadnoæ. Jedynym argumentem jest, jak dot¹d, potrzeba sfinansowania przez bud¿et miejski modernizacji istniej¹cej infrastruktury kanalizacyjnej, przy³¹czenia nowych wsi do systemu miejskiego oraz zdobycie rodków na pokrycie wk³adu
w³asnego do dotacji z Unii Europejskiej.

Faktycznie jest to wysoka podwy¿ka  ripostowa³ burmistrz  19% to wysoka podwy¿ka. Je¿eli siê jednak nie ma
pieniêdzy, to siê nie inwestuje. Nie s¹ to nasze zachcianki,
¿e my inwestujemy. Je¿eli nie zrobimy modernizacji oczyszczalni cieków i nie bêd¹ one spe³niaæ okrelonych parametrów, to zosta³yby na³o¿one na nas kary, które p³acilibymy
wszyscy. Poza tym dano by nam termin ¿eby doprowadziæ
oczyszczalniê cieków do takiej technologii, aby cieki spe³nia³y okrelone parametry. By³a mo¿liwoæ pozyskania na
ten cel rodków z Unii i PWiK z tej mo¿liwoci skorzysta³o.
Je¿eli bymy nie skorzystali z pomocy zewnêtrznej to i tak
musielibymy zainwestowaæ z w³asnych rodków. Nie by³oby innego wyjcia.
Bardzo dobrze, ¿e inwestujemy w dobr¹ wodê. Sta³o siê
to dziêki temu, ¿e wczeniej PWiK zainwestowa³o w stacjê
uzdatniania wody. Gdyby siedzia³o i czeka³o na zmi³owanie
boskie, to ta stacja poniemiecka nie zapewni³aby nam nale¿ytej jakoci. Trzeba patrzeæ daleko do przodu, gdy mówimy
o tego rodzaju wydatkach. Gdybymy nie wykorzystali na
ten cel rodków zewnêtrznych to by³oby skandaliczne  zakoñczy³ wypowied burmistrz.
(opracowa³ B. Marek Borawski)

Powiatowy Konkurs Ortograficzny
W dniu 21 kwietnia 2010 roku na
terenie Szko³y Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Olecku ju¿
po raz szósty odby³ siê Powiatowy
Konkurs Ortograficzny. W zmaganiach
o tytu³ Mistrza Ortografii udzia³ wziê³o
15 drugoklasistów delegowanych z nastêpuj¹cych szkó³: Szko³y Podstawowej
w Cimochach, Szko³y Podstawowej w
Wieliczkach, Szko³y Podstawowej z
Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach,
Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku,
Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku oraz
Szko³y Podstawowej nr 1 w Olecku.
Gocie zostali ciep³o przywitani i
pozytywnie nastawieni przez pani¹ dyrektor Eligiê Bañkowsk¹. Takim wydarzeniom z regu³y towarzyszy napiêcie emocjonalne, które skutecznie stara³a siê pomniejszyæ Zosia Maksimowicz z klasy IIIa wystêpuj¹c w roli bociana
(wszak wokó³ wiosna).
Zapoznani z regu³ami konkursu uczniowie przyst¹pili do ortograficznych zmagañ.

Pisz¹c trudne dyktando i rozwi¹zuj¹c
skomplikowany test wszyscy uczestnicy wykazali siê dobr¹ znajomoci¹ zasad i regu³ ortograficznych oraz umiejêtnoci¹ zastosowania ich w praktyce.
Jednak najlepszymi z najlepszych okazali siê:
· Jan Ogonowski (uczeñ ze SP nr 3 w
Olecku)  laureat I miejsca, a jednoczenie Mistrz
Ortografii,
· Gabriela Bernecka (uczennica ze SP
w Wieliczkach) 
laureatka II miejsca,
· Maria G³êbocka
(uczennica ze SP
nr 1 w Olecku) 
laureatka III miejsca,
· El¿bieta Banas
(uczennica ze SP
nr 3 w Olecku) 

laureatka IV miejsca,
· Adrianna Stachelek (uczennica ze SP
1 w Olecku)  laureatka V miejsca.
Ka¿dy uczestnik z r¹k pani wicedyrektor Ewy £apszys otrzyma³ dyplom i
pami¹tkowy gad¿et, a zwyciêzcy  nagrody ksi¹¿kowe. Sympatycznych konkursowiczów podjêto zas³u¿onym s³odkim poczêstunkiem.
Dzieciom i paniom przygotowuj¹cym
je do konkursu serdecznie gratulujemy
i ¿yczymy dalszych sukcesów.
W tym miejscu pragniemy podziêkowaæ Radzie Rodziców dzia³aj¹cej przy
naszej szkole za finansowe wsparcie
organizacji konkursu, któr¹ zajê³y siê:
p. Renata Bogdan, p. Ma³gorzata Szafrankowska, p. Teresa Grzymkowska
oraz p. Maria Ewko.
Renata Bogdan
Fot. Ewa £apszys
i Ma³gorzata Szafrankowska
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PROCEDURY (2)

Adam Andryszczyk

- Wyjmij telefon z mojej kieszeni, tej prawej, z zamkiem 
zwracam siê do dziewczyny która dzwoni³a pod 112. Wybieram lew¹ rêk¹ numer.
- Setny? Wiesz co, nie przyjadê do was... Nie, nie obrazi³em
siê... mia³em wypadek, tzn. kolizjê, a zreszt¹ sam nie wiem,
co to jest, bo z nikim siê nie stukn¹³em... No, po prostu
wylecia³em z trasy... Nie da rady... kierownica zgiêta. No,
mo¿na kombinowaæ, ale z moj¹ rêk¹ co nieciekawie. Dobra,
nie czekajcie na mnie... ja tu zaraz podzwoniê, bo mam w
ubezpieczeniu PZU opcjê pomocy drogowej... dam radê...
No szkoda... Na razie.
- Wyjmij z tej górnej kieszeni moje dokumenty  zwróci³em
siê znowu do dziewczyny.  Poszukaj tam polisy ubezpieczeniowej. Podyktuj telefon z piecz¹tki.
Wybieram numer, zg³asza siê uprzejmy g³os.
- S³ucham, w czym mogê pomóc?
- Moja polisa zawiera pakiet pomocy drogowej, a przed chwil¹
mia³em wypadek i takiej pomocy potrzebujê.
- W jakim oddziale pan zawiera³ polisê i kiedy?
- W Sokó³ce, na wiosnê, jako miesi¹c temu.
- Nazwisko agenta, który z panem zawar³ polisê?
Wytrzeszczam oczy na coraz bardziej rozmazuj¹c¹ siê w
deszczu piecz¹tkê i widniej¹cy na niej podpis.
- Nie wiem, nie mogê przeczytaæ.
- A dok³adny adres oddzia³u, ulica, numer domu?
Tu ju¿ moja cierpliwoæ w³¹czy³a kontrolkê rezerwy.  A
na co to panu?! Nie wystarczy numer polisy?!
- Proszê podaæ numer polisy...
Podyktowa³em numer, bo ten na szczêcie, wydrukowano
farb¹ drukarsk¹, odporn¹ na deszcz.
- Pana nazwisko... imiê... data urodzenia... nazwisko panieñskie matki...
Odpowiadam cierpliwie, choæ iskry sypi¹ mi siê z oczu.
- A ma pan polisê AC?
- Nie mam...
- To muszê pana poinformowaæ, ¿e w tej sytuacji nie mo¿emy panu pomóc.
- Co?! To w jakiej, k...., sytuacji, mo¿ecie pomóc?! Siedzê w
rowie, motocykl niesprawny, nie mogê dalej jechaæ  czego wam jeszcze trzeba?!
- W polisie napisano, ¿e przyje¿d¿amy, naprawiamy, holujemy i odwozimy pojazdy, które uleg³y awarii, a pan mia³
wypadek, nie awariê...
- To co siê, do k.... nêdzy, sta³o z moim motocyklem podczas tego wypadku? Zamieni³ siê w or³a?! Nie! Uleg³ awarii, k....! Powa¿nej awarii! To wy siê reklamujecie, ¿e przyje¿d¿acie nawet w przypadku braku paliwa, przepalonej
¿arówki  a tu, kiedy ja potrzebujê naprawdê pomocy, wy
odwracacie siê dup¹?!
- Gdyby pan mia³ AC, lub kto w pana wjecha³, lub pan by
kogo uszkodzi³  wtedy moglibymy pomóc...
- No tak! Jakbycie mogli z kogo zedrzeæ skórê, to bycie
przylecieli. Po jaki ch.., ja pytam, ten agent taki kit mi
wciska³?!
- Niczego panu nie móg³ wciskaæ. Wszystko jest w regulaminie.
- No jasne, ma³ym druczkiem  a objanienia i s³owniczek
pewnie w Internecie?!
- W Internecie s¹ równie¿ inne szczegó³y i oferty, zapraszamy na stronê...
- Dobra, k....! Mam nadziejê, ¿e ta rozmowa siê nagrywa!
Jeli nie, to proszê przekazaæ swoim zwierzchnikom, ¿e
zrobiê tak¹ reklamê waszej polisy PZU i tego fikcyjnego

pakieciku, ¿e dro¿ej was to wyniesie, ni¿ przys³anie tu
lektyki!
No i siê roz³¹czam. M³odzie¿ patrzy na mnie oniemia³a, z
lekk¹ obaw¹. Zapomnia³em, ¿e w tym rowie nie jestem sam.
- Przepraszam, trochê mnie ponios³o, ale s³yszelicie...
- Dobrze siê pan czuje?  pyta dziewczyna.
- No dobrze, tylko siê zdenerwowa³em...
W oddali rozlega siê sygna³ karetki. Wiêc jednak zg³oszenie przyjêto. Jeszcze kilka chwil i ambulans przyje¿d¿a nad
nasz¹ skarpê.
- To pan?  pyta wysiadaj¹cy sanitariusz.
- Tak, a to moje dzie³o  wskazujê g³ow¹ pokiereszowany
motocykl.
- Co z rêk¹?
- Nie wiem, ale panowie zaraz mi powiedz¹  mimo z³oci,
która jeszcze mnie trzyma, staram siê robiæ przyjazn¹ minê.
- Zapraszamy do rodka.
Wchodzê do ambulansu. ci¹gaj¹ przeciwdeszczowy kombinezon, kurtkê i polar. Zostajê w obcis³ej bielinie termoaktywnej.
- Ci¹æ?  pyta sanitariusz.
- A po co? Dam siê wam pomacaæ przez ciuchy. Cienkie s¹.
- No, tak.
Zaczê³y siê macanki, podnoszenie rêki, uciskanie koci.
Obojczyk na pewno ca³y. Ale rêkê trzeba przewietliæ, bo
w rodku co jest.
W tym momencie dzwoni telefon. Setny. Mówi, ¿e za pó³
godziny zorganizuje przyczepkê i przyjedzie zabraæ mnie z
motocyklem.
- No to wietnie  siê cieszê.  Panowie  zwracam siê do
sanitariuszy  nigdzie nie musicie mnie zabieraæ, zaraz
przyjedzie po mnie kumpel i zabierze do domu.
- Niestety, musimy pana zabraæ na przewietlenie.
- Dlaczego?
- Procedury. By³o zg³oszenie na 112, jest uszkodzenie cia³a.
Niech kolega odbierze pana ze szpitala, jeli pana wypuszcz¹.
- A do którego szpitala mnie zabieracie?
- Do Kêtrzyna.
Po chwili na feralny zakrêt zaje¿d¿a policyjny radiowóz.
Po minie t³ustego policjanta widaæ, ¿e motocyklistów ma za
z³o konieczne, zw³aszcza w tak¹ pogodê. Podchodzi do karetki i przystêpuje bez ¿adnych ceregieli do akcji.
- Dokumenty proszê.
Podajê w³aciwy zestaw.
- Jak to siê sta³o?
- Jecha³em, polizn¹³em siê na tym b³ocie i wyl¹dowa³em w
rowie.
- Obra¿enia s¹?  pytanie kieruje bardziej do sanitariusza,
ni¿ do mnie.
- S¹, ale dok³adnie co jest, powiedz¹ w Kêtrzynie. Zabiera-

'

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 19 (643)

my go do szpitala na przewietlenie.
- Proszê jeszcze chwilê poczekaæ.
Policjant oddala siê w stronê czwórki nastolatków, która
jest wiadkami zajcia. Rozmawia z nimi, idzie do radiowozu,
sprawdza co przez radio, pisze notatkê i podchodzi do nas.
- Proszê, tu dokumenty, a tu podpisze pan owiadczenie.
- Jakie owiadczenie?
- ¯e zostawia pan motor w takim to a takim stanie, z baga¿ami i kluczykiem.
- Ale po co? Zaraz przyjedzie kumpel z przyczepk¹.
- Procedury. By³o zg³oszenie na 112, jest uszczerbek na zdrowiu,
trzeba spisaæ protokó³.
- Przecie¿ w nikogo nie wjecha³em, a uszczerbek zrobi³em
sam sobie...
- Motor zostanie. Odbierze go pan z policyjnego parkingu w
Kêtrzynie.
Wysiadam, przygl¹dam siê dok³adnie motocyklowi (¿aden
pakunek nawet siê nie poluzowa³), po czym wyjmujê z sakwy
aparat i robiê zdjêcia. Dla pewnoci i porównania stanów, w
jakim zostawiam, a w jakim odbiorê Hondê.
- Po co panu te zdjêcia?  pyta z ironi¹ policjant.
- ¯eby mi kto czego nie podrzuci³.
- Dobra, jedziemy  mieje siê sanitariusz w drzwiach karetki.
No to jedziemy. Zawi¹zuj¹ mi z banda¿a temblak i k³ad¹
na pryczy. Uruchamiam aparat, robiê lew¹ rêk¹ fotki nóg w
poszarpanych ochraniaczach. Potem wyci¹gam telefon i dzwoniê
do Setnego.
- Setny... nie jed na miejsce wypadku... No tak... zabierzemy
z policyjnego parkingu. W Kêtrzynie... szpital te¿... dobra,
zadzwoniê ze szpitala... no pewnie, ¿e bêdê czekaæ...
Po kilkunastu minutach wje¿d¿amy na szpitalny podjazd.
Drzwi karetki siê otwieraj¹ i wita mnie para policjantów ubranych na czarno.
- My tu jeszcze kilka formalnoci do pana...  zaczynaj¹
oficjalnie.
Idê bez s³owa do szpitala, oni za mn¹ krok w krok. Tam
przejmuje nas pielêgniarka i prowadzi do niewielkiego pokoju. Na kozetce siedzi delikwent z obdartym nosem i dmucha w
alkomat  nad nim stoi dwóch innych policjantów, tak samo
ubranych w czerñ i tak samo z pistoletami. Widzê jak goæ siê
naprê¿a, dyma w maszynkê, po czym czeka na odczyt.
- No tak  mówi jeden z policjantów, rzuca spojrzenie do
drugiego, a ten zakuwa delikwenta w kajdanki. Wychodz¹
bez s³ów.
- Proszê sprawdziæ opakowanie  policjant podtyka mi pod
nos ustnik do alkomatu.
- W porz¹dku  mówiê i pytam, czy jak dmuchnê, to mnie
te¿ zakuj¹.

W kêtrzyñskim szpitalu.

- Zale¿y od wyniku.
- No dobra, idê na ca³oæ  nabieram powietrza i dmucham
zgodnie z bie¿¹co udzielan¹ instrukcj¹. O wynik jestem
spokojny. Po jedenastu latach trzewoci raczej wszystko
ze mnie wywietrza³o.
- Zero  mówi policjant i jak za dotkniêciem magicznej ró¿d¿ki,
zmienia mu siê ton g³osu.  A jak tam motocykl? Mocno
pobity?
- Jak na tak¹ skarpê, to wyszed³ z tego w miarê ca³o.
- No tak. Mia³ pan szczêcie. Znamy ten zakrêt. Bywa³o, ¿e
gorzej na nim koñczyli.
- Proszê za mn¹  w³¹cza siê do rozmowy starsza pielêgniarka.  A pan niech poczeka na korytarzu  zwraca siê do
policjanta.
Przechodzimy do pokoju zabiegowego. Tam pielêgniarka
wyci¹ga worek i sporych rozmiarów ksiêgê.
- Proszê siê rozbieraæ. Jak by co panu nie sz³o, to pomogê.
Rozbieram siê mozolnie, ale samodzielnie. Pielêgniarka
skrzêtnie pakuje czêci garderoby do wora i zapisuje wszystko
w kajecie.
- A co to jest, jak mam to zapisaæ?  patrzy ze zdziwieniem
na moje nakolanniki.
- Ochraniacze.
- Nie mam czego takiego w wykazie.
- To mo¿e nakolanniki?
- Te¿ nie ma  a na jej twarzy pojawia siê umiech.  Za to
podwi¹zki nam! Zapisujê: dwie podwi¹zki...
Zadowolona umiecha siê pod nosem, a ja zostajê tylko w
skarpetach i bielinie termoaktywnej. Z lewej rêki pobiera mi
krew, a w praw¹ daje zastrzyk. W nagrodê dostajê zaproszenie na inwalidzki wózek.
- Przecie¿ mam co z rêk¹, nie nog¹  próbujê oponowaæ.
- Proszê siadaæ. Takie s¹ procedury.
To ju¿ trzeci raz dzisiejszego dnia s³yszê o procedurach.
Ale siadam potulnie i jadê w kucki wprost do windy. Winda
wiezie nas w dó³. Szpitalne piwnice ponure s¹ jak zwyczajne
piwnice. Po kilku zakrêtach otwieraj¹ siê ciê¿kie drzwi i wje¿d¿am
do sali przewietleñ. Rentgenowskie pomieszczenia, z mrocznym klimatem redniowiecznych rycin; zimne, obskurne, z odrapan¹
farb¹ na cianach, koloru herbaty z mlekiem. Za to pani fotograf równowa¿y to wra¿enie: mi³a, umiechniêta, z profesjonalnym podejciem do swojej roboty.
- Tutaj k³adziemy g³owê, tu plecy, tu zakoñczenie pleców, a
tutaj  nó¿ki.
Zostajê obfotografowany z ka¿dego boku: g³owa, szyja,
klatka piersiowa. Potem krótka podró¿ wózkiem i wind¹ na
parter, do poczekalni.
- Tu proszê zaczekaæ na zdjêcia, potem zawiozê pana do
doktora  oznajmia pielêgniarka  i zostajê w pustym korytarzu.
Wysy³am do Setnych sms o sytuacji i cierpliwie czekam.
Po jakim czasie przychodzi pielêgniarka i zabiera mnie na
trzecie piêtro. Tam mogê wstaæ z wózka. Inna, m³odsza pielêgniarka, wype³nia kartê przyjêæ i kieruje mnie do sali numer
piêæ. Cztery ³ó¿ka, szafki, telewizor na monety i nikogo wiêcej. Kilka minut póniej przychodzi lekarz, starszy goæ, niesie ze sob¹ moje fotki.
- Proszê wstaæ  przystêpuje bez ceregieli do macanek.  No
tak, szyja pana nie boli?
- Nie.
- To dziwne  podnosi do ¿arówki rentgenowskie zdjêcie. Nie mia³ pan nigdy k³opotów z krêgos³upem?
- Nie.
Adam Andryszczyk
C.d.n.
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BUDOWANE NA LEGARACH

Bajki koñcz¹ siê wiadomo jak: ¿yli
d³ugo i szczêliwie. Z legendami bywa
ró¿nie Trzydzieci lat minê³o jak jeden dzieñ i oto 30 kwietnia 2010 r. za
dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki kierowniczki oleckiej Filii Biblioteki Pedagogicznej im. T. Kotarbiñskiego El¿biety Rowiñskiej o¿y³a na jedn¹ noc
legendarna grupa poetycka Legary w
podstarza³ym, ale jarym sk³adzie: Wojciecha Anuszkiewicza, Bogus³awa Marka Borawskiego, Wac³awa Klejmonta i Urszuli So³tysiak. Tylko Gra¿yna
Dobreñko nie dojecha³a z odleg³ego

biesiadowanie do rana. Wprawdzie zaczê³o siê deszczem, ale niebawem niebo siê wygwiedzi³o, a ognisko sypi¹ce snopami iskier podgrzewa³o serca do
zbiorowego piewu przy akompaniamencie El¿biety Ga³aszewskiej i Grzegorza Wasilewskiego. Ci sami wczeniej
dali wspania³y koncert na wype³nionej
do ostatniego miejsca sali bibliotecznej, choæ w tym samym czasie w Regionalnym Orodku Kultury Mazury
Garbate królowa³ Fryderyk Chopin w
wirtuozowskim wykonaniu Andrzeja Jagodziñsiego Trio.

Wojciech Anuszkiewicz

Od lewej: B. Marek Borawski, Krzysztof Jacewicz, Gra¿yna Dobreñko,
Krystyna Dobrowolska, Urszula So³tysiak i Janina Anuszkiewicz.
Krakowa, ale duch jej towarzyszy³ przez
te dwie popo³udniowe godziny pozosta³ym
legarowcom. A i potem, przy ognisku
w Po³omie, gdzie gospodarze gocinnej
leniczówki, Teresa Anuszkiewicz-Myszczyñska i Wojciech Anuszkiewicz przyjmowali po królewsku i przyzwolili na

Cieszy, ¿e entuzjastów s³owa poetyckiego mamy coraz wiêcej. Przyczynia
siê do tego ju¿ prawie 10-letni konkurs
recytatorski pomys³u Doroty Teresy
W³odarskiej i ni¿ej podpisanej p.n. Poeci
Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. St¹d w gronie goci nie za-

brak³o niezmordowanych organizatorów
ruchu literackiego: prezesa Stowarzyszenia
Literackiego w Suwa³kach Zbigniewa
Fa³tynowicza i wiceprezesa oddzia³u Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie Miros³awa S³apika z Go³dapi. Nie
dojecha³ wypróbowany przyjaciel i juror oleckich konkursów prof. Zbigniew
Chojnowski z Olsztyna, bo podobnie
jak Gra¿ynê Dobreñko zatrzyma³y go
sprawy zawodowe. Przes³a³ za to zgromadzonym serdeczne pozdrowienia i wyrazy sympatii. Wizjê legarowej legendy
roztoczy³ przed zgromadzonymi Zbigniew
Fa³tynowicz, zwracaj¹c uwagê na pionierski charakter dzia³añ oleckich poetów, próbuj¹cych na Legarach wznosiæ
kresow¹ literaturê i kulturê, owocuj¹c¹
plonami i twórczymi spotkaniami dwunastu póniejszych Oleckich Czerwców
Poetyckich. Nieco bardziej oszczêdny
w s³owach by³ nasz wypróbowany juror, animator i wydawca, g³ówny wspó³twórca
go³dapskiego Ocalenia przez
Poezjê  Miros³aw S³apik,
ale legarowcy wspominkami i anegdotami skwapliwie
uzupe³niali historiê w myl
g³ównego has³a spotkania Poetyckie Kresy wznoszone na
Lagarach.
Piêknie zaprezentowa³ na
jubileuszowym spotkaniu twórczoæ poszczególnych wspó³twórców grupy Legary zespó³ recytatorów  w przewa¿aj¹cej czêci laureatów
konkursu Poeci Pogranicza
Warmii, Mazur i Suwalszczyzny  Tomasz Szejnoga z
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Drugi od lewej  Wac³aw Klejmont, obok Zbigniew Terepko.
Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika na
przemian z Paw³em Kopiczko recytowali epigramy Wac³awa Klejmonta, a
Krystian Szerel przedstawi³ drukowane w ostatnim ubieg³orocznym numerze bydgoskiego Akantu wiersze z cyklu
Haiku tego¿ autora. Dorota Szpunar
z ZSLiZ wraz z Monik¹ Zubowicz z
LO prezentowa³y malownicze liryki Wojciecha Anuszkiewicza. Gimnazjalici:
Hubert D³u¿niewski i Karolina Wiñska przedstawili dwa wiersze Urszuli
So³tysiak; Jesieñ i liryk bez tytu³u.
Nastêpnie ta sama recytatorka zaprezentowa³a twórczoæ B. Marka Borawskiego.
Wystêpy recytatorów ilustrowali muzyk¹ Ga³aszewska i Wasilewski. Oni te¿
spe³nili koncert ¿yczeñ legarowców,
który i rozrzewni³, i rozbawi³ goci sw¹
osobliw¹ nastrojowoci¹, bo znalaz³ siê
w nim Tomaszów dedykowany Wojciechowi Anuszkiewiczowi, Wspomnienie  Markowi Borawskiemu, Dwa
teatry  Zbigniewowi Terepce, legarowemu grafikowi, W ¿ó³tych p³omie-

niach lici  Gra¿ynie Dobreñko i
Pamelo ¿egnaj Wac³awowi Klejmontowi w wersji powa¿nej, a nie przedrze-

Piotr Kuncewicz, jeden z jurorów
Oleckiego Czerwca Poetyckiego,
nie¿yj¹cy ju¿ wybitny krytyk i historyk literatury wspó³czesnej.

nianej przed laty w jego kabarecie Legalnym. Brawa by³y burzliwe.
Osobne podziêkowania nale¿¹ siê
paniom Joannie Lebiedziñskiej i Agnieszce Makarewicz za wystrój miejsca spotkania z Legarami i urz¹dzenie okolicznociowej wystawy dokumentów, pami¹tek i wydawnictw wspó³za³o¿ycieli
grupy oraz póniejszych dróg rozwoju
ich twórczoci. Kto ciekaw, mo¿e jeszcze w Bibliotece Pedagogicznej naocznie przeledziæ legendê Legarów, na
których budowano przez 30 lat twórczy
wizerunek 450-letniego grodu nad Leg¹
i Jeziorem Oleckim Wielkim.
Romualda Mucha-Marciniak
nauczyciel-bibliotekarz
w ZSLiZ Olecku
Zdjêcia z archiwum Urszuli
So³tysiak oraz Dorota W³odarska
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(12b)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Sydney/Australia, 16 lipca 2008 r.
Gmach opery to per³a wspó³czesnej architektury
Kiedy ogl¹da³em gmach i zachwyca³em siê piêknem, które mnie otacza³o, Darek i inni ksiê¿a stali w bardzo d³ugiej
kolejce po akredytacjê, ¿eby móc wzi¹æ udzia³ w g³ównej
mszy z papie¿em (przy o³tarzu). Zajê³o im to kilka godzin.
Akredytacje wydawano w budynku opery.
Australia kojarzona jest na wiecie w³aciwie z tym budynkiem. A ja mia³em i mam niesamowite szczêcie, ¿e ogl¹dam
w³asnymi oczyma to cudo wspó³czesnej architektury. Autorem tej eleganckiej konstrukcji jest duñski architekt Ultzon.
Prace budowlane rozpoczêto w 1959 roku i trwa³y one 14
lat, a¿ do roku 1973. Uroczyste otwarcie odby³o siê 20 padziernika 1973 r. Specjalnie na tê okazjê do Sydney przylecia³a królowa brytyjska - El¿bieta II. Zagrano wówczas IX
Symfoniê Bethovena, a tak¿e wystawiono Wojnê i Pokój
Prokofiewa.
W rodku gmachu.
bi³o siê coraz ciemniej, przybywa³o ludzi i robi³ siê chaos.
Przed godzin¹ 20. postanowilimy z Darkiem wracaæ do domu.
Uda³o siê nam wsi¹æ do odpowiedniego poci¹gu i po godzinie jazdy bylimy ju¿ w Bankstown. Ledwo znalelimy ulicê Marshall (od stacji na piechotê 15 minut drogi).
W dzieñ wszystko wygl¹da inaczej, w nocy ju¿ gorzej.
Nie obesz³o siê bez pytania przechodniów (jak na lekarstwo)
o drogê.

Widok na Sydney sprzed gmachu opery.
Gmach zajmuje przestrzeñ dwóch hektarów. Dachy opery przypominaj¹ wydête ¿agle, muszle, po³ówki pomarañczy,
a nawet mniszki w bia³ych habitach. Pokryte s¹ milionem
antygrzybiczych niewielkich p³ytek. Nie trzeba ich czyciæ.
W rodku jest ponad tysi¹c pomieszczeñ. W sali koncertowej znajduj¹ siê najwiêksze organy mechaniczne na wiecie.
10500 piszcza³ek! Jest tutaj piêæ scen (w tym trzy teatry),
restauracje, bary, galeria Aborygenów, sklepy z pami¹tkami.
Pierwotnie gmach zosta³ zaprojektowany jako siedziba orkiestry Sydney z sal¹ koncertow¹ na 2690 osób. Ale po zmianie
planów w czterech mniejszych salach mo¿e przebywaæ jednoczenie 5220 mi³oników muzyki, opery i teatru. Wnêtrza
mo¿na zwiedzaæ z przewodnikiem  1 godzina 23 dolary.
Bilet na koncert lub przedstawienie kosztuje do 35 dolarów
australijskich. Opera stoi na przyl¹dku Bennelong Point.
Przy operze ustawione by³y dwa du¿e namioty, w których
rozdawano pielgrzymom obiad na kartki  w kartonach. W
tym samym miejscu trzeba by³o zg³osiæ siê po kolacjê 
obrzydliwy gulasz (nie lubiê takiego jedzenia, przepadam za
kotletami mielonymi i w¹tróbk¹; uwielbiam proste surówki).
Przy gmachu ustawiona by³a du¿a scena, na której wystêpowali australijscy piosenkarze. By³ te¿ ogromny telebim. Ro-

Opera.
Do mieszkania pani Iwony trafilimy bez problemu. Nasza gospodyni ju¿ spa³a. Ale na stole zostawi³a kartkê z informacj¹, ¿e posz³a ju¿ spaæ, bo rano musi wczenie wstaæ,
a wódka i jedzenie jest w lodówce; niadanie mamy zrobiæ
sami. Z tej wódki to siê umia³em, Darek te¿. Przecie¿ my z
daleka od takich rzeczy. Ale pani Iwona chcia³a jak najlepiej. wiadczy to o prawdziwej gocinnoci. Jutro sami musimy dojechaæ do kocio³a i to autobusem, czyli nowe dowiadczenie.
Kurek z zimn¹ wod¹ siê nie odkrêca. Chodzimy na
palcach, ¿eby nie zbudziæ pani Iwony.
C.d.n.

!
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Dzieñ przedsiêbiorczoci

Prawie czterystu uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku 10.03.2010 r. mia³o mo¿liwoæ udania siê do wybranych firm
zarówno w Olecku, jak i jego okolicach.
Do udzia³u w Dniu przedsiêbiorczoci
zg³osi³o siê ponad 60 firm. Uczniowie
mogli zapoznaæ siê z organizacj¹ pracy
w wiêkszoci oleckich przedsiêbiorstw,
ale równie¿ np.: w Jednostce Wojskowej w Go³dapi, Jednostce Stra¿y Granicznej oraz w Radiu 5 w Suwa³kach. W
tym roku, po raz pierwszy, wszyscy uczniowie liceum mieli mo¿liwoæ wziêcia udzia³u
w projekcie.
W naszej szkole Dzieñ przedsiêbiorczoci organizujemy od 4 lat. Szkolnym koordynatorem jest pani Teresa
Woniak, natomiast koordynatorem projektu w Starostwie Powiatowym jest pani
Urszula Nejfert. Projekt I Ty mo¿esz
zrobiæ karierê! Zrealizuj swoje marzenia! jest wspó³finansowany ze rodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Umo¿liwia on
uczestnikom zweryfikowanie swoich
wyobra¿eñ o wymarzonym zawodzie,
zapoznanie siê w praktyce z jego specyfik¹ oraz pozyskanie informacji o wymaganym wykszta³ceniu, umiejêtnociach
czy predyspozycjach niezbêdnych do jego
wykonywania.Uczniowie s¹ zadowoleni
z udzia³u w projekcie, poniewa¿ mieli
mo¿liwoæ przekonania siê o perspektywach zatrudnienia w rejonie, przyjrzenia siê codziennej pracy, co mo¿e pomóc w podjêciu decyzji, dotycz¹cej wyboru
kierunków studiów b¹d pracy.
A oto wypowiedzi uczniów na temat
projektu:
Dnia 5 marca 2010 roku, podczas
Dnia Przedsiêbiorczoci mia³am okazjê
poznaæ warunki pracy w PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Po
mi³ym przyjêciu, pani dyrektor El¿bieta
Domasik przedstawi³a mi, na czym polega praca w poradni oraz szczegó³owo
omówi³a zadania pedagoga, logopedy oraz
doradcy zawodowego. Mia³am okazjê
obejrzeæ zdjêcia z zajêæ oraz ró¿nego
typu akcji prowadzonych przez poradniê. Mog³am zwiedziæ poradniê oraz porozmawiaæ z pani¹ psycholog, pedagog
czy doradc¹ zawodowym. Dowiedzia³am
siê jakiego typu zajêcia s¹ przez nie prowadzone, uczestniczy³am równie¿ w zajêciach. Szczególnie wa¿ne by³o to, ¿e
mia³am okazjê dowiedzieæ siê, jakie preferencje potrzebne s¹ do wykonywania
wszystkich zawodów w poradni. Uwa¿am, ¿e wiedza zdobyta podczas tegorocznego Dnia Przedsiêbiorczoci przyda mi siê w podjêciu decyzji o mojej
przysz³oci. S¹dzê, ¿e dzieñ ten nie zo-

sta³ przeze mnie zmarnowany.
Emilia Zyskowska, kl. II b
W trakcie Dnia przedsiêbiorczoci
w Banku BG¯ mo¿na by³o odczuæ bardzo mi³¹ atmosferê. Zapozna³ymy siê z
funkcjami sprawowanymi przez poszczególnych pracowników oraz dowiedzia³ymy, siê na czym polegaj¹ zadania
nale¿¹ce do ka¿dego z nich. Przywita³a
nas bardzo mi³a p. dyrektor, która przedstawi³a nam tajniki bankowoci. Dziêki
rozmowie z ni¹ dowiedzia³ymy siê wielu
ciekawych informacji zwi¹zanych z ekonomi¹. Jestemy zadowolone z naszego
wyboru, którym by³o pójcie na Dzieñ
przedsiêbiorczoci do banku BG¯.
Ewelina Wróblewska
i Karolina Kostecka, klasa II d
Dzieñ przedsiêbiorczoci spêdzilimy
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na pocz¹tku pani dyrektor El¿bieta
Domasik wywietli³a nam prezentacjê
dotycz¹c¹ pracowników i organizacji pracy
w placówce. Nastêpnie mia³ymy okazjê
zobaczyæ stanowiska pracy i porozmawiaæ z wszystkimi obecnymi pracownikami. Pozna³ymy specyfikê pracy psychologa, pedagoga i logopedy. Podczas
rozmowy uzyska³ymy informacje dotycz¹ce wymaganego wykszta³cenia. S¹dzimy,
¿e ta wizyta mo¿e pomóc nam w wyborze przysz³ego zawodu.
Beata £ukaszewicz
i Sara Jasiñska, klasa II e
Bylimy umówieni na godzinê 10.00
w Placówce Stra¿y Granicznej w Go³dapi z pani¹ chor¹¿y SG Magdalen¹
Kamierczak, która by³a naszym konsultantem i opiekunem. Osobicie zaplanowa³a ca³y przebieg naszej wizyty. Spotkanie zaczê³o siê od ogólnej rozmowy
o Stra¿y Granicznej. Dowiedzielimy siê,
jak funkcjonuje typowa placówka. Przedstawiono nam zadania i uprawnienia pracowników Stra¿y Granicznej. Zapoznalimy siê z charakterystyk¹ ró¿nych stanowisk pracy oraz z zarobkami. Pani
chor¹¿y opowiedzia³a nam równie¿ o
naborze do s³u¿by, jakie wymagania nale¿y spe³niaæ i jak przejæ przez ca³y proces
rekrutacyjny, co jest niezwykle przydatne. Kolejnym punktem by³a prezentacja
sprzêtu u¿ywanego w Stra¿y Granicznej.
G³ównie dotyczy³o to pojazdów, od quadów, przez samochody terenowe, do
pojazdów specjalistycznych. Ka¿dy model by³ dok³adnie omówiony i zaprezentowany przez specjalistê. Ostatnim etapem by³a przeja¿d¿ka na przejcie graniczne jednym z samochodów terenowych
Stra¿y Granicznej, co by³o prawdziwym
zaskoczeniem. Na miejscu ka¿dy z nas
zadawa³ ju¿ ostatnie pytania dotycz¹ce
Stra¿y Granicznej. Nasz ostatni ju¿ Dzieñ

przedsiêbiorczoci podoba³ nam siê
bardziej ni¿ siê tego spodziewalimy.
Wszystko by³o profesjonalnie przygotowane. W krótkim czasie zapoznalimy
siê z prac¹ w Stra¿y Granicznej na ró¿nych stanowiskach. Tego typu przedsiêwziêcia powinny odbywaæ siê czêciej.
Same konsultacje z pracownikami ró¿nych zak³adów s¹ bardzo przydatne. Jest
to du¿¹ pomoc¹ w wybraniu przysz³ego
zawodu.
Kamil Or³owski, klasa III d
Moim zdaniem Dzieñ Przedsiêbiorczoci jest bardzo wa¿nym i potrzebnym
przedsiêwziêciem, poniewa¿ podczas tego
dnia dowiadujemy siê wielu istotnych
informacji o stanowisku i miejscy pracy,
które sami sobie wybieramy. Podczas tych
kilku godzin mo¿emy na zawsze wykluczyæ mo¿liwoæ pracy w tym miejscu lub
wrêcz przeciwnie, utwierdziæ siê w przekonaniu, i¿ te zajêcie jest stworzone dla
nas i zapomnieæ o jakichkolwiek poszukiwaniach drogi w³asnej kariery. Ponadto jest to czas, w którym mo¿emy osobicie poznaæ miejsce, a nie tylko z opisów znajomych, którzy czêsto maj¹ mylne
pojêcie na temat prac wykonywanych w
danym zak³adzie.
Angelina Putra, kl. II e
Wed³ug mnie Dzieñ Przedsiêbiorczoci
jest potrzebny uczniom liceum. Podczas
wyjcia do wybranego zak³adu mo¿na
poznaæ zasady pracy na danym stanowisku, jej plusy i minusy. Dowiadujemy
siê jakie studia trzeba ukoñczyæ i jak
du¿e s¹ perspektywy zatrudnienia w regionie.
Uczeñ klasy II c
Moim zdaniem organizacja Dnia Przedsiêbiorczoci jest bardzo dobrym pomys³em, gdy¿ osoby, które interesuj¹ siê
danym zawodem, maj¹ okazjê poznaæ
warunki pracy i dowiedzieæ siê czego
wiêcej ni¿ to co przeczytaj¹ w prasie,
Internecie. W tym dniu mo¿na poznaæ
opiniê ludzi pracuj¹cych na danym stanowisku i zorientowaæ siê czy odpowiada³by nam ten zawód.
Uczeñ klasy I a
Akcja Dzieñ Przedsiêbiorczoci jest
bardzo fajna i po¿yteczna, gdy¿ na co
dzieñ nie ma mo¿liwoci poznania byæ
mo¿e swojego przysz³ego miejsca pracy. Podczas takich spotkañ mo¿na nauczyæ siê wielu ciekawych rzeczy, np.:
jak wygl¹da praca z dzieæmi, sprzêt w
szpitalu, albo na czym polega opieka nad
zwierzêtami. Taki dzieñ jest bardzo wa¿ny
w rozwoju osobistym ka¿dego ucznia i
jeszcze bardziej zachêca do wybrania danego zawodu.
Uczeñ klasy III d
Izabela Suliñska, Barbara Jachimowicz, Urszula Burzyñska

"
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US£UGI

AUTO-MOTO

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K20403)

V15207

Krupin 14A

tel. 503 804 741; 512 217 654
* Odszkodowania komunikacyjne, tel. 604-856-353
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

K27009

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

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V23131
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K29904
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V14418
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V15217
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V20413
* Daewoo Matis, 1999, 0,8B, tel. 509-746-264
V14438
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V16826
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V23141
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V14428
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V23121
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V16816
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V23111
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V20423

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V21702
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48

KARAOKE w Pub Piwnica,
ka¿dy czwartek, start od 1900

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 10 00-000, pt-so  od 1000 do 2 00

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

(V19704)

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

(V21602)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

L23705

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V13708

L24503

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1318
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V14907
L16724

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30

L23805

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V14307

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego notebooka i komputer. Zapraszamy!
V12819
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L24004
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15409
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V14607
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L24104
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o. tel. 87-520-31-70 L24702
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V13308
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V23501

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

NOWA DOSTAWA TOWARU
ozdoby wielkanocne, wazy, wazony

tel. 608-146-978

V21612

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V17006

PUB PIWNICA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049

(V13408)

SERWIS OGUMIENIA

V70619

(V13608)

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

L24203

www.meble-zachodnie.eu

(V8810a)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V14408

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

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76
V12407

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V16706)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K30304

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23411
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V19714

PORADNIA DIETETYCZNA Urszula Pietraszek
ul. 11 Listopada 23 (przychodnia, gabinet 11)

(V19904)

Tel. 504-663-321; 602-192-452

US£UGI

#
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.
V21502
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 724-993906, www.tocada.pl
V20623
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V18925

Sklep DOM s.c.

Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2117
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V16836
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(K30902)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L25001

Taxi TELETAXI

(V19105)

87-5-200-200

* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K29206
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L24303

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V23101)

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

(V23201)

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)

SPRZEDAM
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K31302
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, Babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V21402
* dziesiêæ uli pszczó³, tel. 505-385-958
K31901
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852
L24602
NOTEBOOK ASUS +TORBA
+MYSZ JU¯ OD 1599z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C

(V12809)

* labladory 7 tygodniowe, ksi¹¿eczka, szczepione, tel. 503085-215
V23701
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V8820a
* mieszkanie dwupokojowe po remoncie, parter, tel. 510970-855
K30403
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V21412
* mieszkanie, Sk³adowa, I piêtro, 78,2 m.kw., z du¿ym tarasem, tel. 603-757-409
K29704
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L24802
* mieszkanie 33 m.kw., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, centrum, tel. 501-514-441
L25101
* mieszkanie 48 m.kw., rodkowa, tel. 510-189-301 V21432
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V16846
* niedrogo mieszkanie 36 m.kw. , IV pietro, centrum, Olecko, tel. 693-868-516, 87-520-36-57
K31801
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23421
* podwójny gara¿, al. Zwyciêstwa, ko³o Tesco, tel. 603757-409
K31501
* porcelana polska, du¿y wybór, plac Wolnoci 14, tel. 724993-906, www.tocada.pl
V20613
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V8830a
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L24901
* SIATKAOGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V23311
* siedlisko Kukowo, dom + zabudowania gospodarskie, tel.
510-189-301
V21422
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V23211
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2117
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V19514

(V19604)

WYNAJEM
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39
INNE
* p³yty winylowe zdecydowanie kupiê, tel. 665-347-300 K31701
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756

*
*
*
*
*

L22705c

SPRZEDAM
deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V18915
dom nad jeziorem, tel. 508-597-554
V18705
domek na dzia³kê, ocieplony, zelektryfikowany, tel. 503085-215
V23711
dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V13618
dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V31002

* na dzia³alnoæ gospodarcz¹ do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 hektara,
tel. 502-088-402
K31202
* pomieszczenia biurowe do wynajêcia, Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053
V11220
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

$
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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

(V11210)

Piwo piekelne. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk.
(K31102)

(V19804)

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

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
31

maja

godz.

1600

tel. 520-23-36

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Wory pod oczyma

Oczy z siñcem i z worami poratuj¹ ok³ady z
herbaty. Robimy je naprzemiennie ze sch³odzonej
esencji z czarnej i zielonej herbaty oraz ciep³ego t³ustego
mleka zmieszanego pó³ na pó³ z wod¹. Ok³ad z herbaty
przygotowujemy w ten sposób, ¿e ³y¿eczkê herbaty dajemy na pó³ szklanki wrz¹tku, gdy przestygnie  przecedzamy i wstawiamy na kwadrans do lodówki. Kompresy
wymieniamy co minutê (5 kompresów z herbaty i 5 z
mleka. Zaczynamy od zimnego i koñczymy ciep³ym.
Od tej kuracji siñce na pewno zbledn¹, a wory zmalej¹.

Maseczka z ziemniaków

... na siñce po oczami. Ok³ady przygotowujemy z utartego
surowego ziemniaka. Masê zawijamy w gazê, nak³adamy
na oczy i trzymamy 20 minut. Po tej kuracji siñce na
pewno zbledn¹.

Mlecz na w¹trobê

Wspó³czeni naturalici podkrelaj¹, i¿ powszechn¹ dolegliwoci¹ nas wszystkich ¿yj¹cych w cywilizowanym wiecie
s¹ niedomagania w¹troby. Ten organ bywa systematycznie
przeci¹¿any, tutaj gromadz¹ siê najrozmaitsze toksyny, trucizny.
A wiêc warto o niego troszczyæ siê szczególnie. Za pomocna ku temu mo¿e byæ kuracja sokiem z mniszka lekarskiego, czyli wszêdobylskiego mlecza. Porasta on najbardziej zatrute miejsca. Zdaniem naturalistów ju¿ to dowodzi jego wielkiej mocy odtruwaj¹cej ziemiê, a przez analogiê leczy równie¿ nasze w¹troby i organizmy.

Aloes dobry na apetyt i trawienie

Jest woele odmian aloesu, ale ¿adna z nich nie wystêpuje
w polsce. W naszym kraju jest on hodowany jako rolina
szklarniowa lub doniczkowa. W czym mo¿e pomóc nam aloes? Jest on dobry na wiele problemów. Mo¿e np. poprawiæ
³aknienie. To w³anie sok ze wie¿ych lici aloesu jest polecany w iloci 1 ³y¿eczki do herbaty, 2-3 razy dziennie, pó³
godziny przed jedzeniem, dla poprawy ³aknienia i trawienia.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Grochówka mazurska

2 szklanki ³upanego ¿ó³tego grochu,
2,5 litra wody, 2 posiekane cebule, starta
marchewka, ma³y kawa³ek drobno posiekanego selera, 2 ³y¿ki posiekanej natki
pietruszki, 2 ³y¿ki posiekanego zielonego koperku, 3 obrane ziemniaki pokrojone w kostkê, 2-2,5 ³y¿eczki soli, pó³
³y¿eczki pieprzu, szklanka przegotowanego mleka, ³y¿ka mas³a, drobne grzanki
(dowolna iloæ).
Groch dok³adnie przebieramy i p³uczemy. Zalewamy wrz¹c¹ wod¹ na pó³
godziny i nastêpnie odcedzamy. Wodê
wlewamy do garnka, dodajemy do nie
groch, cebulê, marchewkê, seler, zieleninê i gotujemy pod przykryciem na ma³ym
ogniu oko³o 1,5 godziny.
Po tym czasie wsypujemy ziemniaki, przyprawiamy sol¹ i pieprzem, gotujemy dalsze 20 minut. Mieszaj¹c zupê
wlewamy mleko, dodajemy mas³o i doprowadzamy do wrzenia.
Podajemy na gor¹co z grzankami. Jest
to porcja dla 8 osób.

Ptactwo i cielêcina

Mo¿na nadaæ miêsom charakterystyczny smak i aromat zanurzaj¹c je na krótko w rozcieñczonym occie winnym. W
occie dodatkowo mo¿emy zamoczyæ zio³a,
które pos³u¿¹ do nadania aromatu.

Ulubionym napojem

... Fryderyka Wielkiego, króla Prus, by³a kawa
z szampanem i z dodatkiem musztardy.

bazylego, Bonifacego, Boñczy, Dobies³awa, Filipa, Jeremiasza, Jeremiego, Macieja, Micha³a, Wiktora, Wiktoriusza,
Wiktoryna
15 maja (wiêto Polskiej Niezapominajki)
Aleksandry, Beaty, Berty, Brendy, Czcibory, Dionizji, Nadziei, Ofki, Zofii
Afanazego, Anastazego, Dionizego, Izydora, Jana, Maksyma, Ruperta, Stanibora, Strze¿ys³awa
16 maja
Diany, Honoraty, Ma³gorzaty, Przemys³awy
Adama, Andrzeja, Jana, Jêdrzeja, Przemys³awa, Szymona, Trzebomira, Trzebomys³awa, Ubalda, Wieñczys³awa
17 maja
Brunony, Miry, Weroniki, Wery, Wrocis³awy
Bruna, Brunona, Chwalimira, Feliksa,
Heraklesa, Herakliusza, Paschalisa, Paschaliusa, S³awomira, S³awosza, Stanis³awa, Torpeta, Wiktora, Wilhelma

Zupa winna
z grzankami

Szklanka roso³u, 1/2 szklanki wina
gronowego, 2 ¿ó³tka, mietana kremówka,
bia³e pieczywo pokrojone w kostkê, cynamon, sól, pieprz.
Wino i rosó³ zagrzewamy razem.
¯ó³tka ucieramy ze mietan¹ i ³¹czymy
z ciep³¹ zup¹. Teraz ca³oæ ubijamy trzepaczk¹ do piany do chwili, a¿ zupa nabierze konsystencji kremu. Przyprawiamy j¹ sol¹, pieprzem oraz cynamonem.
Grzanki przygotowujemy sma¿¹c je
na patelni z bardzo ma³¹ iloci¹ t³uszczu lub najlepiej bez niego, intensywnie mieszaj¹c, by siê zanadto nie przypali³y. Zupê mo¿na te¿ podaæ z groszkiem ptysiowym.



11 maja
Hortensji, Igi, Ignacji, Mirandy, Miry,
W³adys³awy
Alberta, Filipa, Franciszka, Ignacego,
Jakuba, Leoncjusza, Ludomira, Lutogniewa, Lwa, Mamerta, Metodego, ¯egoty
12 maja
Balbiny, Domiceli, Fanny, Imeldy, Joanny, Nawojki, Salwiny
Achillesa, Domicjana, Dominika, Epifaniego, Jana, Jazona, Nereusza, Pankracego, Wszechmi³a, Wszemi³a, Wszemira
13 maja
Agnieszki, Dobies³awy, Glorii, Magdaleny, Marii, Ofelii, Roberty
Andrzeja, Arona, Cichos³awa, Ciechos³awa, Cieszymira, Dobies³awa, Gerwazego, Jana, Mucjusza, Piotra, Roberta,
Rolanda, Serwacego
14 maja
Bonifacji, Bony, Dobies³awy, Izydy, Julity,
Justyny

Cytat na ten tydzieñ

F kupiê

Wszystko powinno siê upraszczaæ na ile to mo¿liwe, ale nie bardziej.
Albert Einstein
Ju¿ czterdziestolatek musi rozstrzygn¹æ, czy przed³u¿aæ sw¹ m³odoæ, czy przed³u¿aæ swe ¿ycie.
Jacques Deval

PRZYS£OWIA

 Jak siê rozsierdzi Serwacy (13 maja),
to wszystko zamrozi i przeinaczy.
 wiêta Zofija (15 maja) k³osy rozwija.
 Ka¿da Zosia (15 maja) dobra gosposia.
 wiêta Zofija, zimna przywodzi ale
k³osom to ju¿ nie szkodzi.
 Gdy maj wilgotny, dodaje otuchy, a
gdy maj suchy, to i rok suchy.
 Rok dobry bêdzie, je¿eli w maju zawi¹¿¹ siê ¿o³êdzie.
 Weso³o w maju ze s³owikiem w gaju.
 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ
mokry, rok nieg³odny.
 Mokry maj, ronie ¿ytko jako gaj.

S³oiki

... do przetworów powinny byæ umyte i
odka¿one przez wygotowanie lub pra¿enie w piekarniku.

Tajemnice udanego
ciasta kruchego

Do ciasta kruchego u¿ywaæ nale¿y
tylko t³uszczu, ¿ó³tek, m¹ki (najlepiej
krupczatki) i cukru pudru. Jeli podanych sk³adników nie mo¿emy w ¿aden
sposób po³¹czyæ, mo¿na dodaæ trochê
mietany lub odrobinê zimnej wody. Nie
wolno dodawaæ mleka ani bia³ek. Ciasto z bia³kiem i mlekiem bêdzie twarde
i niesmaczne.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?
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TYDZIEÑ BIBLIOTEK 8-15 maja
Has³em wiod¹cym w Tygodniu Bibliotek
2010 r. jest: BIBLIOTEKA - S£OWA,
DWIÊKI, OBRAZY. W realizowaniu has³a
jest miejsce zarówno na podkrelenie roli
Internetu, w którym splot tych pojêæ realizuje siê najpe³niej, jak i na odniesienie
do trwaj¹cego Roku Chopinowskiego. Co
roku akcja ma inne has³o wiod¹ce, które
wskazuje jakie obszary dzia³alnoci bibliotek eksponujemy i co chcemy upowszechniæ w wiadomoci spo³ecznej.
Wspó³czesna biblioteka, zw³aszcza biblioteka publiczna, stopniowo przestaje
byæ wy³¹cznie miejscem przechowywanie i udostêpniania ksi¹¿ek. Coraz czêciej biblioteki staj¹ siê mediatekami, gromadz¹cymi treci na ró¿nych nonikach.
Multimedialnoæ naszych ksi¹¿nic sta³a siê
faktem.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Olecku wpisuje siê w obchody Tygodnia Bibliotek miêdzy innymi poprzez
organizacjê zajêæ plastyczno-literackich
Wró¿ki, smoki i Muminki czyli magiczny wiat ksi¹¿ek, w czasie których bêdziemy chcieli ³¹czyæ sztukê s³owa ze
sztukami plastycznymi. Planujemy, ¿e zajêcia
te na sta³e znajd¹ siê w naszej ofercie.
Pierwsze zajêcia odby³y siê na Oddziale
dla Dzieci w sobotê 8 maja. O godzinie
dziesi¹tej zaproszono dzieci w wieku 4-6
lat, a o godzinie dwunastej  dzieci w
wieku 7-10 lat.
Mamy nadziejê, ¿e co sobotê zajêcia
te bêd¹ gromadzi³y du¿o chêtnych i zwiêksz¹
w sposób znacz¹cy atrakcyjnoæ naszej
biblioteki dla dzieci.
Katarzyna Je¿ewska

Biblioteka  s³owa, dwiêki, obrazy
Jak co roku w ca³ej Polsce w maju
obchodzony jest Tydzieñ Bibliotek.
Wspó³czesna biblioteka nie jest ju¿
wy³¹cznie zbiorem ksi¹¿ek i czasopism
drukowanych, staje siê miejscem, gdzie
u¿ytkownik anga¿uje swój s³uch, a wzrok
s³u¿y odbiorowi bogactwa obrazów i zdjêæ.
Coraz czêciej biblioteki staj¹ siê mediatekami, gromadz¹cymi treci na ró¿nych nonikach. St¹d has³o Tygodnia
Bibliotek 2010, które wskazuje nie
tylko kierunek, w jakim zmierzaj¹ placówki biblioteczne, ale te¿ pozwala
pokazaæ konkretne rozwi¹zania stosowane w praktyce.
Splot pojêæ Biblioteka  s³owa, dwiê-

ki, obrazy realizuje siê w dzia³aniach,
które przygotowa³a Biblioteka Pedagogiczna w Olecku, a s¹ nimi:
1. Zajêcia edukacyjne dla dzieci z klas
0-5 szko³y podstawowej S³owa, dwiêki, obrazy, czyli muzyczne spotkania z Panem Chopinem (realizowane
od 8 maja do koñca roku szkolnego).
2. Wystawa z okazji Roku Chopinowskiego W ojczyzny duchu m¹drze
przestawa³ 
3. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa
Kmiecia, Juliusza Szczêsnego Batury oraz prac uczniowskich.
4. Kiermasz Przeczytanych Ksi¹¿ek
(do koñca maja).

Pi³ka no¿na

min. Krzysztof Pietkiewicz), Rafa³ Darda,
Micha³ Wasilewski, Grzegorz Bieræ, Dawid Paszkowski, Adam Wyszyñski (75
min. Daniel Bogdanowicz ), £ukasz
Grzybowski, S³awomir Jarmo³owicz (78
min. Arkadiusz Cichocki), Kamil Szarnecki.

W rozegranym meczu Czarni po wyrównanym meczu przegrali z liderem
Soko³em Sokó³ka 0-1. Bramka zosta³a
zdobyta w drugiej po³owie meczu  po
dorodkowaniu pi³karz Soko³a uderzy³
z bliskiej odleg³oci i G¹siorek nie mia³
szans.
Mecz by³ na remis, dla Soko³a dopisa³o wiêcej szczêcia i by³ o jedn¹
akcjê lepszy. Czarni w drugiej po³owie
równie¿ zdobyli bramkê, ale prawdopodobnie ze spalonego.
Jest to pierwsza przegrana Czarnych
na w³asnym boisku w tym sezonie. Teraz czekamy na pierwsz¹ wygran¹ na
wyjedzie.
Sk³ad Czarnych: Rados³aw G¹siorowski, £ukasz Koz³owski, £ukasz Tomkiewicz (45 min. Pawe³ Sadowski, 88

Wyniki naszych dru¿yn
m³odzik
Czarni 1- 4 Rominta Go³dap
trampkarz
Czarni 2-0 Rominta Go³dap
III liga
Czarni 0- 1 Sokó³ka
junior
Czarni 3-1 Znicz Bia³a Piska
junior m³odszy
Czarni 0-1 P³omieñ
A klasa
Czarni II 7-0 Hetman Baranowo

W zwi¹zku z organizowanym kiermaszem zwracamy siê z prob¹ o przekazywanie naszej placówce zbêdnych,
przeczytanych publikacji. Wzbogac¹ one
ofertê kiermaszow¹. Nie przyjmujemy
ksi¹¿ek nieaktualnych, zniszczonych oraz
podrêczników szkolnych.
Zapraszamy do odwiedzania biblioteki i korzystania z naszej oferty.
El¿bieta Rowiñska
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. T. Kotarbiñskiego
w Olsztynie Filia w Olecku, ul. Armii
Krajowej 30 (tel. 87 523 93 53; e-mail:
olecko@wmbp.olsztyn.pl) zaprasza od
wtorku do pi¹tku w godzinach 900-1800,
w poniedzia³ek i sobotê - 900-1500.

Tabela III ligi
1. Sokó³
2. Huragan
3. Warmia
4. Olimpia
5. Concordia
6. Mr¹govia
7. Motor
8. Czarni
9. Start
10. Pogoñ
11. Promieñ
12. Orze³
13. Vêgoria
14. Mielnik
15. Tur
16. Mazur 1

52-20
36-20
33-20
32-20
32-21
30-20
28-19
27-19
25-20
25-21
22-20
20-20
20-20
20-20
19-20
8-18

'
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Pi³ka no¿na
W dniach 27-29.04.2010 r. na boisku ,,Orlik 2012 odby³ siê Otwarty
Turniej Mini Pi³ki No¿nej ,,Dzikich
Dru¿yn Wiosna 2010. Organizatorem
turnieju by³ MOSiR Olecko, a sêdzi¹
g³ównym zawodów Dariusz Karniej.
Klasyfikacja koñcowa:
Kl. III-IV SP:
1. F.C. Barcelona (kapitan Maciej Famulak)
2. F.C. Barka (kapitan £ukasz Taraszkiewicz)
3. Real Madryt (Piotr P³aziñski)
Kl. V-VI SP:
1. Inter Bramborek (kapitan Mi³osz
Modzolewski)

Lekka atletyka
5.05.2010r. na obiektach SP nr 3 w
Olecku odby³y siê Mistrzostwa Powiatu w czwórboju LA. Organizatorzy:
MOSiR, OTSS, POSS i UKS ,,Trójka.
W zawodach tych uczestniczy³y reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: SP G¹ski,
SP 4 Olecko i SP 3 Olecko. Z ka¿dej
szko³y startowa³o po 6 dziewcz¹t i 6
ch³opców w konkurencjach: bieg na 60
m, skok w dal, rzut pi³eczk¹ palantow¹,
bieg na 600 m (dziewczêta) i bieg na
1000 m (ch³opcy). Wyniki z ka¿dej konkurencji by³y przeliczane na punkty z
tabel LA i nastêpnie sumowane (po odrzuceniu rezultatu najs³abszego zawodnika w dru¿ynie).
WYNIKI:
Dziewczêta(indywidualnie):
1. Adrianna Retel (SP nr 3) - 278 pkt
2. Klaudia Klepacka (SP nr 3  228 pkt
3. Karolina Kowalewska (SP nr 3  210 pkt
4. Aleksandra Wasilewska (SP nr 3) 193 pkt
5.Dominika Dobruch (SP nr 3)  193 pkt
Dziewczêta (zespo³owo):
1. SP nr 3 Olecko (opiekun Anna Baj)
2. SP nr 4 Olecko (opiekun Marzena
Jasiñska)
3. SP G¹ski (opiekun Wies³aw Zalewski)

2. Manchester United (kapitan Jakub
W¹do³owski)
3. F.C. Rambo (kapitan Patryk Urynowicz)
4. F.C. Lions (kapitan Kajetan K³oczko)
5. F.C. Olecko (kapitan Jakub Jasiñski)
Gimnazja:
1. F.C. Kopytko (kapitan Jakub Murawski)
2. Spontan Team (kapitan Mateusz Mielziuk)
Wszystkie dru¿yny bior¹ce udzia³ w
rozgrywkach otrzyma³y pami¹tkowe
dyplomy, a zwyciêskie zespo³y równie¿
statuetki. Ogó³em w rozgrywkach uczestniczy³o 70 zawodników.
Dariusz Karniej
Ch³opcy (indywidualnie):
1. Rados³aw Olszewski (SP nr 3)  229
2. Kamil Dreszliñski (SP nr 3)  201
3.Krzysztof Suchocki (SP G¹ski)  198
4. Marcel Terlecki (SP nr 3)  181
5.Kamil Medycki (SP nr 4)  181
Ch³opcy (dru¿ynowo):
1. SP nr 3 Olecko (opiekunowie: Zbigniew Polakowski i Artur Szarnecki)
 925 pkt
2.SP G¹ski (opiekun Wies³aw Zalewski)  726 pkt
3. SP nr 4 Olecko (opiekun Marzena
Jasiñska)  595 pk
Zwyciêskie dru¿yny uzyska³y awans
do Mistrzostw Województwa SZS w
czwórboju LA oraz otrzyma³y puchary
ufundowane przez prezes POSS, pani¹
Reginê Jakubowsk¹. Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
36 zawodników, w tym 18 dziewcz¹t.
Organizatorzy dziêkuj¹ Dyrekcji i
nauczycielom z katedry w-f w SP nr 3
w Olecku, a w szczególnoci dla pana
Zbigniewa Polakowskiego i Artura Szarneckiego za udostêpnienie obiektów,
przygotowanie i sprawne przeprowadzenie
zawodów sportowych.
Dariusz Karniej

Tenis ziemny
Turniej tenisa ziemnego, który mia³ odbyæ siê w dniu 1
maja, prze³o¿ono na dzieñ nastêpny, czyli 2 maja. Do rozgrywek stanê³o 8 zawodników i po 6 godzinach zmagañ zwyciêzc¹
zosta³ Robert Usarek (Suwa³ki), który wygra³ z Robertem
Pop³awskim (Go³dap) 6:4, 6:2. W meczu o 3. miejsce zwyciêzc¹ zosta³ Wojciech Zalewski z Go³dapi.
**
2.05.2010 r. o godzinie 19.00 rozpocz¹³ siê Nocny Tur-

Pi³ka siatkowa
2.05.2010r. na boisku MOSiR w
Olecku rozegrano Otwarty Turniej Siatkówki Pla¿owej.
WYNIKI:
 P. Jurewicz / A. Bia³ecki - M. Jankowski / A. Bogdan 2:0 (21:15, 21:15)
 A. Paszkowski / S. Typa - A. Reut /
P.J ag³owski 2:0 (21:13, 21:13)
 A. Reut / P. Jag³owski - M. Jankowski / A. Bogdan 2:0 (21:9, 21:12)
 A. Paszkowski / S. Typa - P. Jurewicz
/ A. Bia³ecki 2:0 (21:11, 21:14)
 A. Paszkowski / S. Typa - M. Jankowski / A. Bogdan 2:0 (21:13, 21:12)
 P. Jurewicz / A. Bia³ecki - A. Reut /
P. Jag³owski 2:0 (21:14, 21:12)
KOÑCOWA KOLEJNOÆ:
1. Andrzej Paszkowski / S³awomir Typa
(Go³dap) 6 pkt 6:0
2. Przemys³aw Jurewicz / Adrian Bia³ecki (Go³dap) 5 pkt 4:2
3. Artur Reut / Piotr Jag³owski (Olecko) 4 pkt 2:4
4. Micha³ Jankowski / Arek Bogdan
(Olecko) 3 pkt 0:6
Zwyciêska para otrzyma³a pami¹tkowe statuetki.
Dariusz Karniej

ZAPROSZENIE
Informujê, ¿e w dniu 13.05.2010 r.
(czwartek) o godz. 9.00 na obiektach SP
nr 3 w Olecku odbêd¹ siê Mistrzostwa
Powiatu Oleckiego w Trójboju LA.
W zawodach startuj¹ reprezentacje
szkó³ podstawowych, oddzielnie dziewcz¹t i ch³opców; reprezentacja szko³y sk³ada
siê z 5 dziewcz¹t (ch³opców) ur. w 1999r.
i m³odszych (tj. IV kl. i m³odsi). Szko³a
mo¿e zg³osiæ do zawodów tylko po jednym zespole dziewcz¹t i ch³opców.
Program zawodów:
- bieg na 60 m,
- rzut pi³k¹ palantow¹,
- skok w dal ze strefy lub bieg na 300m.
Na wynik dru¿yny sk³adaj¹ siê wyniki 4 najlepszych dziewcz¹t (ch³opców).
Dariusz Karniej

niej Tenisa Ziemnego w Grze podwójnej. Gra³o 6 par z Olecka, Suwa³k, Go³dapi i Warszawy. Zwyciê¿yli Andrzej Karniej (Olecko) i Kamil Sancakli (Warszawa), pokonuj¹c w finale parê Andrzej Bomber i Patrycja Supronowicz (oboje
Olecko) 6:3, 6:4. Trzeci¹ par¹ zostali Marek Kamiñski i
Kamil Bomber.
**
3.05.2010 r. w turnieju tenisa gra³o 8 zawodników z Olecka i E³ku. Wygra³ Micha³ Karniej, pokonuj¹c w finale Andrzeja Bombera 6:4, 6:4 . Trzeci by³ Tomasz Sitko (E³k).

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 395

Wybory na burmistrza (8)

Waldemara Rukcia

Kampania wyborcza trwa. Jako jedyny kandydat na burmistrza mam ju¿
swoje pomys³y na rz¹dzenie. Lepiej, ¿eby
Pañstwo na razie nie znali moich pomys³ów. Nie ma po co wzbudzaæ paniki.
Pomys³y s¹ bardzo proste. Przecie¿ jako
przysz³y gospodarz naszego miasta muszê mieæ jakie pomys³y na zmiany i ja
je mam. Z wiêksz¹ czêci¹ siê nie zgadzam, bo s¹ g³upie. Jednak kampania
wyborcza ma swoje prawa i trzeba ich
przestrzegaæ. Po pierwsze ludziom trzeba du¿o obiecaæ. A co? Obiecaæ zawsze
mo¿na. Kto potem bêdzie rozlicza³ wariata za jego pomys³y? Niech siê wstydz¹ ci, co takie pomys³y poparli. Chcieli
lecieæ na Ksiê¿yc? Czym? Chyba na
hulajnodze. Nasze spo³eczeñstwo lubi
popieraæ fikcjê. Jedni wierzyli w drug¹
Japoniê, a inni w drug¹ Irlandiê... A to
nas Ordynator trzyma w zak³adzie psychiatrycznym.
Ale... ale! Wokó³ naszego szpitala dziej¹
siê dziwne rzeczy. Na wybiegu dla koni
kto robi przedziwn¹ szachownicê. Zaczyna to wygl¹daæ jak l¹dowisko dla UFO
z dziwnymi znakami. Jak skoñcz¹ to znowu
bêdzie na nas. Kto musi byæ winny. Podobno ma tam byæ wielka ³azienka. To
znaczy: porcelana u¿ytkowa bêdzie w
piêknym budynku, ale prysznice kto
wymyli³ na zewn¹trz. Dla niepoznaki
bêdzie siê to nazywa³o fontann¹. Dobra.
Jak bêdzie siê nazywa³o, tak bêdzie

nazwane. Fontanna fontann¹, a jako prysznic bêdzie mo¿na u¿yæ. W koñcu i to
woda, i to woda. Inna grupa robi drogê
do pryszniców. I po jakie licho wydawaæ kolejne pieni¹dze? Nie taniej by³o
postawiæ nowe znaki drogowe i tablice
ostrzegawcze tam gdzie s¹ dziury? Grecja upada i nied³ugo pojawi siê na jakiej aukcji internetowej pod has³em:
Sprzedam ma³y i przytulny kraj na
po³udniu. Mi³y klimat, ciep³e morze.
Uwaga: posiada lokatorów. Cena wywo³awcza lub Kup Teraz. Nie wiem.
Mo¿e zrobiæ jak¹ sk³adkê czy zrzutkê.
Zawsze to mo¿na ma³ym kosztem powiêkszyæ nasz powiat. I mo¿e wyjæ taniej
ni¿ budowa i naprawianie dróg. Jeden z
kolegów z naszego oddzia³u ju¿ pisze
wniosek o fundusze unijne na ten cel.
My musimy zebraæ tylko jakie 50%.
Sprzedamy butelki, wyposa¿enie kilku
oddzia³ów i meble z pokoju Ordynatora. On nawet wyrazi³ zgodê: po moim
trupie! To poczekamy. W koñcu nam
siê nie spieszy. Wystawilimy nawet na
aukcjê nasz szpital, ale zg³osi³ siê jeden
goæ z propozycj¹ wymiany na kolumnê Zygmunta i Pa³ac Kultury i Nauki.
Zastanowilimy siê... Nie bêdziemy
wymieniaæ na byle co. Zg³osilimy siê
do kogo z Egiptu czy nie da³oby rady
wymieniæ naszego szpitala na jedn¹ z
piramid, czy chocia¿ Sfinksa. Odpowiedzieli nam jakimi wê¿ykami i kropkami. Jacy wêdkarze, czy co? Nie odpowiadamy na propozycje wymiany na
Antarktydê i Atlantydê. Nie mamy w
koñcu pewnoci, co jest tylko zamro¿e-

niem inwestycji, a co jest tylko zalane.
Kampania trwa. Kolega taksówkarz
ju¿ za³atwi³ nam reklamê wyborcz¹ na
pó³ Polski. Telewizja nawet zgodzi³a siê
na nadawanie naszych reklam. Tylko
za¿¹dali wiêcej ni¿ za Grecjê. Mamy
dylemat. Negocjacje trwaj¹. Wybory to
wybory. My te¿ musimy wybieraæ. Nie
daj¹ nam tylko szans na wybór terapii
leczenia. Ordynator powiedzia³, ¿e i tak
nie mamy szans na wybór. Dlaczego? Bo
i tak nie ma z czego wybieraæ  brakuje
lekarzy. Ostatnich dwóch, jakich mia³
Ordynator do dyspozycji, przyst¹pi³o do
mojej kampanii wyborczej. Stwierdzili,
¿e i tak nie maj¹ co robiæ, to przynajmniej nie bêd¹ siê nudziæ, a wybory nowych w³adz miejskich to jaka atrakcja.
Nie mo¿emy tylko namówiæ samego Ordynatora, by przyst¹pi³ do naszej grupy.
Stwierdzi³, ¿e i tak dobrze siê urz¹dzi³,
to nie potrzebuje nic zmieniaæ. Có¿... My
bymy co zmienili. Nie podoba nam siê
kolor lamperii w szpitalu i ubrania pielêgniarek. Mo¿e króliczki Playboya by³yby ciekawsze. Na razie zbieramy podpisy na listach kandydata. Mamy ju¿ prawie dwa miliony. Ma³o? A Pañstwo zastanawiali siê kiedy jak trudno zdobyæ
tyle podpisów, gdy jest nas razem z personelem oko³o stu osób. Proszê spróbowaæ napisaæ sto razy swoje imiê i nazwisko, adres, numer PESEL.
Najwa¿niejsze, ¿e bêdziemy mieli nowe
w³adze w miecie i w miecie bêdzie nowy
szeryf. Z ca³¹ pewnoci¹ nie bêdzie lepiej, ale przynajmniej miesznej.
PAC

