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Nie ma innej drogi by odnaleæ siebie, jak ta, ¿eby choæ raz siê od siebie
ca³kiem uwolniæ.
Edward Spranger
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X Miêdzynrodowy Turniej
Tenisowy Kobiet WTA
PKO Bank Polski
 Olecko CUP 2010
23-30 maja, godz. 10

Szczegó³y na s. 2.

Pierwszy w Polsce
pokaz architektury w 3D...

mo¿na ju¿ ogl¹daæ na www.egoturystyka.pl w Wirtualnym
przewodniku po krainie EGO. Architekturê mo¿na znaleæ
w zak³adce Region EGO 3D lub w zak³adce Budynki 3D
w bocznym panelu nawigacyjnego programu Google Earth.
W powiecie oleckim pokazem objêto: koció³ NMP Królowej Polski w Olecku, pomnik ¿o³nierski (pó³rotunda), molo
ze skoczni¹, koció³ p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w wiêtajnie
i koció³ w Wieliczkach.

TARYFA OP£AT ZA WODÊ
Wysokoæ cen i stawek op³at za dostarczon¹ wodê i odprowadzone cieki dla odbiorców Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w Olecku.
Szczegó³y wewn¹trz numeru

Dwa miesi¹ce aresztu
za napad na oddzia³ bankowy

Oleccy kryminalni pracuj¹cy nad spraw¹ napadu na odzia³
bankowy zatrzymali Krzysztofa R. Mê¿czyzna jest podejrzany o to, ¿e 24 lutego tego roku mia³ wejæ do placówki
jednego z banków, gdzie gro¿¹c kasjerce przedmiotem przypominaj¹cym broñ za¿¹da³ wydania pieniêdzy.
Szczegó³y wewn¹trz numeru

III Olecka Olimpiada Milusiñskich

13 czerwca br. o godzinie 15:00 na sztucznej murawie
Ma³ego Stadionu w Olecku odbêdzie siê III Olecka Olimpiada Milusiñskich. Olimpiada skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2000-2007. Szczegó³y wewn¹trz numeru

(K29707)

SKUP METALI

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

(V16807)

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko
z dopiskiem Szpital w Olecku

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

(V14708)

(V24201)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

8 kwietnia o 15.16 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ w Kowalach
Oleckich po¿ar suchej trawy.
8 kwietnia o 19.15 jeden zastêp OSP Ciche
gasi³ w Niemstach po¿ar suchej trawy.
8 kwietnia o 19.37 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
8 kwietnia o 20.17 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar opon
samochodowych.
9 kwietnia o 9.47 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ drzewo niebezpiecznie pochylona nad jezdn¹ ul. Grunwaldzkiej.
9 kwietnia o 12.49 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Czuktach po¿ar suchej trawy

12 maja z ulicy
11 Listopada zgin¹³
pies York.
Za pomoc w odnalezieniu  nagroda.

Tel. 520-15-11.
(V24501)

oraz folii.
10 kwietnia o 16.43 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ w Dworackich po¿ar
suchej trawy.
11 kwietnia o 13.25 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y w Mo¿nych po¿ar suchej
trawy.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru
*
*
*
*
*
*
*
*

DY¯URY APTEK

18.05.2010 r.  pl. Wolnoci 25
19.05.2010 r.  pl. Wolnoci 7B
20.05.2010 r.  ul. Go³dapska 1
21.05.2010 r.  ul. Zielona 35
22.05.2010 r.  ul. Sk³adowa 6
23.05.2010 r.  ul. Zielona 37
24.05.2010 r.  ul. Kolejowa 15
25.05.2010r. - ul. Kolejowa 15

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

 Marek Brzeziñski
 Mariusz Markowski
 Robert Naszkiewicz
 Iwona Nazarkiewicz
 Irena Pêksa
 Ewa ¯ukowska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska Polskiego 13
√ 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
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11

!

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E

(V12830)

Centrum Rolin Ozdobnych

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
MASA¯ KLASYCZNY, RELAKSACYJNY
 wylij sms o treci masa¿, oddzwoniê!
Tel. 604-856-353

MURDOM

Aleja Zwyciêstwa 6,
tel. 502 494 400

(V9410)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(K27110)

GRÜNLAND

(V23302)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L23602)

PORCELANA

(V20604)

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

ON ............................ 4,45
Pb95 ......................... 4,55
PB98 ........................ 4,75
LPG .......................... 2,05
Olej opa³owy............ 2,89
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
St

(V23402)

NAJTANIEJ W MIECIE

(powy¿ej 1000 litrów)

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

 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
Kreski Garbate  wystawa rysunku satyrycznego Waldemara Rukcia, Galeria K2 Go³dapskiego Centrum Kultury, Go³dap
18 maja (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
9.00  VI Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Muzyczny Poezji Jana Paw³a II  Gimnazjum w Wieliczkach
13.00  wiat organizacji pozarz¹dowych w EGO  konferencja, sala konferencyjna Starostwa
19 maja (roda)
9.00  eliminacje powiatowe do pi³karskiego turnieju ,,Z
podwórka na stadion, stadion MOSiR
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)
18.00  Planeta 51  film, kino w Kowalach Oleckich
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
22 maja (sobota)
9.00 Mistrzostwa Polski Nies³ysz¹cych w Tenisie Sto³owym, hala ZST
18.00  Planeta 51  film, kino w Kowalach Oleckich
23 maja (niedziela)
9.00  Fina³owy Turniej LZS w Tenisie Sto³owym o Puchar
TVP Olsztyn, hala ZST
10.00  X Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  korty
MOSiR
24 maja (poniedzia³ek)
10.00  X Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  korty
MOSiR
25 maja (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
10.00  X Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  korty
MOSiR
26 maja (roda)
10.00  X Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  korty
MOSiR
27 maja (czwartek)
10.00  X Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  korty
MOSiR
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci, biblioteka dzieciêca
28 maja (pi¹tek)
10.00  X Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  korty
MOSiR
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
29 maja (sobota)
10.00  X Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  korty
MOSiR
17.00  Czarni Olecko  Warmia Grajewo, mecz III ligi
pi³ki no¿nej (stadion treningowy)

"
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Oleccy kryminalni pracuj¹cy nad spraw¹ napadu na odzia³ bankowy zatrzymali Krzysztofa R. Mê¿czyzna jest podejrzany o to, ¿e 24 lutego tego roku mia³
wejæ do placówki jednego z banków, gdzie gro¿¹c kasjerce przedmiotem przypominaj¹cym broñ za¿¹da³ wydania pieniêdzy. 22-letni mieszkaniec Olecka przyzna³
siê do winy. Na wniosek policji i prokuratury s¹d zdecydowa³ o jego aresztowaniu na dwa miesi¹ce.

Dwa miesi¹ce aresztu
za napad na oddzia³ bankowy

Przypomnijmy, ¿e do zdarzenia dosz³o 24 lutego br. ok. godz. 10.00 w Olecku
na ul. Aleja Zwyciêstwa. Wtedy to do
punktu kasowego jednego z banków wszed³
m³ody mê¿czyzna w kominiarce i z kapturem na g³owie. Gro¿¹c kasjerce przedmiotem przypominaj¹cym pistolet za¿¹da³ wydania pieniêdzy. Po zabraniu niewielkiej kwoty uciek³. Policjanci wydzia³u
kryminalnego pracuj¹cy nad t¹ spraw¹
przes³uchiwali kolejnych wiadków oraz

typowali osoby podejrzane. W czwartek, 6 maja, ok. gadziny 16.00 ledczy
zatrzymali Krzysztofa R, który by³ w
drodze do pracy. Prosto z ulicy 22latek trafi³ do policyjnego aresztu. Zebrany materia³ dowodowy w tej sprawie pozwoli³ na przedstawienie mu zarzutu rozboju z niebezpiecznym przedmiotem. Krzysztof R. przyzna³ siê do
winy. Na wniosek policji i prokuratury
s¹d zdecydowa³ o jego aresztowaniu

na okres 2 miesiêcy. Za pope³nione przestêpstwo grozi mu kara od 3 do 15 lat
pozbawienia wolnoci.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Akcja na k¹pielisku miejskim
O godzinie 8:06 w dniu 13 maja 2010 r. Powiatowe Stanowisko Kierowania otrzyma³o zg³oszenie o topi¹cej siê osobie na k¹pielisku miejskim w Olecku. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastêpy JRG PSP wraz z ³odzi¹. W ci¹gu 4 minut
stra¿acy byli ju¿ na miejscu i przyst¹pili natychmiast do akcji
ratowniczej. Poszkodowana bez oznak ¿ycia unosi³a siê na
powierzchni wody w odleg³oci oko³o 15 metrów od brzegu.
Dowiadczony p³etwonurek  Dowódca Grupy Ratownictwa
Wodnego  m³. bryg. Adam £apucki z determinacj¹ natychmiast podj¹³ decyzjê i wskoczy³ do wody, dop³yn¹³ do po-

szkodowanej, a nastêpnie zacz¹³ j¹ holowaæ w kierunku
brzegu. W miêdzyczasie drugi ratownik do³¹czy³ do niego
w celu pomocy w jej holowaniu i u³o¿eniu na noszach typu
deska. Po ewakuowaniu poszkodowanej na brzeg wraz z
zespo³em pogotowia ratunkowego przyst¹piono do resuscytacji. Po 35 minutach uda³o siê przywróciæ czynnoci
¿yciowe 19 letniej dziewczynie i przetransportowano j¹ do
karetki pogotowia, która odwioz³a poszkodowan¹ do Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego w E³ku.
Akcja trwa³a 47 minut i bra³o w niej udzia³ 10 stra¿aków, zespó³ pogotowia ratunkowego oraz policja.
kpt. Tomasz Jag³owski
KP PSP Olecko

Msza w. w intencji ofiar
tragedii smoleñskiej

23 maja o godz. 10. w kociele pw. NMP Królowej Polski w Olecku odbêdzie siê msza w. w intencji ofiar tragedii smoleñskiej z 10 kwietnia br. Organizuje j¹ olecki PiS, ktory zaprasza do wziêcia w
niej udzia³u mieszkañców pow. oleckiego. Po mszy
w. cz³onkowie i sympatycy partii oraz pose³ PiS
Jerzy A. Gosiewski zapal¹ znicze pod krzy¿em katyñskim,
D. Josiewicz, BP PiS Olecko

Nowy Gacek

Na pocz¹tku maja ukaza³ siê nowy numer miesiêcznika Gminnego Centrum Kultury z Kowali Oleckich. Uczczono w nim rocznicê
zbrodni katyñskiej, jest relacja z zasadzenia trzech dêbów powiêconych 96 ofiarom katastrofy samolotu pod Smoleñskiem.
Jeden z artyku³ów opowiada o przyst¹pieniu bibliotek z terenu
gminy do Programu Rozwoju Bibliotek, a inny opowiada o spotkaniach przedszkolaków z muzyk¹. S¹ te¿ ¿yczenia dla Mam z
okazji ich wiêta przypadaj¹cego 26 maja. Jest te¿ fotoreporta¿ z
remontu wietlicy wiejskiej w Sto¿nem oraz artyku³ dotycz¹cy historii picia kawy. Ostatnia strona opisuje dokonania ubieg³oroczne Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji Kowalak. (m)

#

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 20 (644)

(B801)

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

III Olecka Olimpiada Milusiñskich
13 czerwca br. o godzinie 15:00 na sztucznej murawie
Ma³ego Stadionu w Olecku odbêdzie siê III Olecka Olimpiada Milusiñskich. Olimpiada skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2000-2007.
Zg³oszenia dzieci 3-6 - letnich przyjmowaæ bêd¹ przedszkola publiczne, niepubliczne lub szko³y, do których dzieci
uczêszczaj¹. Zg³oszenia dzieci, które nie uczêszczaj¹ do ¿adnego
przedszkola, przyjmowane bêd¹ w ka¿dym przedszkolu lub
szkole podstawowej. Termin przyjmowania zg³oszeñ przez
placówki up³ywa 31 maja br.
W sytuacji braku mo¿liwoci zg³oszenia uczestnictwa dziecka
w Olimpiadzie w ustalonym terminie, dopuszcza siê jego
zg³oszenie w dniu Olimpiady.
Podczas tegorocznej Olimpiady dla ka¿dej kategorii wiekowej zorganizowane zostan¹ dwie konkurencje sportowe, w
zwi¹zku z czym ka¿dy uczestnik mo¿e wzi¹æ udzia³ w ka¿dej z proponowanych mu konkurencji.

Zestaw konkurencji dla dzieci 3 - letnich (rok urodzenia 2007)
1. Przejcie po ³aweczce z rodzicem za rêkê (na czas)
2. Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
Zestaw konkurencji dla dzieci 4 - letnich (rok urodzenia 2006)
1. Rzut woreczkiem do celu (kosza lub obrêczy) - 3m
2. Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
Zestaw konkurencji dla dzieci 5 - letnich (rok urodzenia 2005)
1. Samodzielne przejcie po ³aweczce (na czas)
2. Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
Zestaw konkurencji dla dzieci 6 - letnich (rok urodzenia 2004)
1. Rzut woreczkiem do celu (wiadra lub obrêczy) z odleg³oci 5 m  5x
2. Bieg w spodniach taty lub w workach
Zestaw konkurencji dla dzieci 7-8 - letnich (rok urodzenia 2002-2003)
1. Konkurs strza³ów na bramkê (p³otek lekkoatletyczny) 3x z odleg³oci 5m
2. Bieg do mety  30 m
Zestaw konkurencji dla dzieci 9-10 - letnich (rok urodzenia 2000-2001)
1. Przeskoki w workach na odleg³oæ 15-20 m
2. Konkurs strza³ów na bramkê (p³otek lekkoatletyczny) 3x z odleg³oci 5m.

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.
(V19505)

$
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KOMUNIKAT

(24301)

Na podstawie Uchwa³y nr XXXIX/366/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30.04.2010 r. Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku og³asza, ¿e w okresie od 1.06.2010r. do 31.05.2011 r. obowi¹zywaæ bêd¹ nastêpuj¹ce ceny
i stawki op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków dla odbiorców rozliczanych wed³ug
wskazañ wodomierza g³ównego.
TARYFA
Wysokoæ cen i stawek op³at za dostarczon¹ wodê i odprowadzone cieki dla odbiorców Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o. o. w Olecku
I. Wysokoæ cen za dostarczon¹ wodê i odprowadzanie cieków.
L.p.
0
1
2

Taryfowa grupa odbiorców
1
W oda-miasto i gm ina,
wszyscy odbiorcy
ciek i- miasto i g mina,
wszyscy dostawcy

Wyszczególnienie
2

Cena
netto z VAT
3
4

Jednostka
miary
5

Cena za dostarczan¹ wodê

2,64

2,82

z³/m3

Cena za odebrane cieki

4,22

4,52

z³/m3

II. Wysoko æ stawek op³aty abonamentowej.
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

0

1

1

W szysc y odbiorcy wody

2

W szysc y odbiorcy wody

3

W szysc y odbiorcy wody

Wyszczególnienie
2
Op³ata abo namento wa wodomierze o r.15-20 mm,
przepùyw wod omierza 1 ,5 - 2,5 m³/h
Op³ata abo namento wa wodomierze o r. 2 5-5 0 mm, p rzep³yw wo do mierza 3,5- 15 m³/h
Op³ata abo namento wa -wod omierze o r.6 5-10 0
mm, przepùyw wod omierza 25-6 0 m³/h

Cena

Jednostka
miary

netto
3

z VAT
4

1,98

2,12

z³/wo domierz/
miesi¹c

7,40

7,92

z³/wo domierz/
miesi¹c

50,00

53,50

z³/wo domierz/
miesi¹c

5

III. Staw ka op³aty za przy³¹czenie urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych.
Lp.
Rodzaj staw ki
Wysokoæ stawki netto w z³
1.

Za odbiór koñco wy przy³¹cza wodoci¹gowego lu b kanalizacyjnego.

Listy
do redakcji
Drodzy Czytelnicy

Po miesi¹cu od katastrofy prezydenckiego samolotu i rozpoczêciu kampanii
wyborczej nasunê³o mi siê kilka refleksji, którymi siê z Wami podzielê:
1. Telewizja Publiczna
TVP sta³a siê, niestety z nazwy, podobna do innej instytucji, która ma w
nazwie s³owo publiczna. Przede wszystkim programy Jana Pospieszalskiego, np.
Warto Rozmawiaæ. Jest to program
siej¹cy nienawiæ, a przebrany tam w
liturgiczne szaty autor przekracza wszelkie
mo¿liwe granice przyzwoitego dziennikarstwa. Jak siê okazuje, panie Janie, z
panem nie warto rozmawiaæ. Lepiej niech
pan wróci do muzyki, tam przynajmniej
pan nie fa³szowa³.
2. Radio Ojca Dyrektora

S³ucham czasem tego radia i mylê, ¿e ¿yjê w zupe³nie innym kraju.
Kraju zniewolonym przez paskudnych
platforemersów i agentów rosyjskiego
wywiadu, którzy w dodatku w³anie dokonali zamachu na najbardziej zas³u¿onego prezydenta w historii RP. S³yszê tam jeszcze jak to w nadchodz¹cych wyborach bêd¹ przekrêty nie z
tej ziemi , bêd¹ s³u¿by krêci³y, A
ci, którym zale¿y na tym, oni maj¹ media,
s¹ wszêdzie, umacniaj¹ siê coraz bardziej...
Drogi Ojcze, nie wiem, czy wiesz
co mówisz, poniewa¿ media to przede
wszystkim masz TY. Odnoszê dziwne
wra¿enie, ¿e nie tylko odkry³e ród³a
ciep³ej wody, ale i skosztowa³e ognistej.
3. Wizerunek Jaros³awa Kaczñskiego
Jestemy wiadkami nies³ychanej
wrêcz rzeczy  zmiany cz³owieka do
szpiku koci. Ogl¹daj¹c ocieplone wi-

100,00

zerunku brata Jaros³awa mo¿na myleæ,
¿e przez ostatnie dwadziecia lat tego
cz³owieka nie by³o w polskiej polityce.
Natomiast przemówienie do przyjació³
Rosjan to ju¿ szczyt (a mo¿e i nie) hipokryzji tego polityka. Sam chyba nie wierzy w to co mówi i widzi, poniewa¿ na³o¿y³ okulary ¿eby siebie rozpoznaæ. Bracie
Jaros³awie, nie da siê prowadziæ kampanii zza szkie³ka telewizora i w koñcu bêdzie
trzeba wyjæ i powiedzieæ jakie siê ma
zdanie na najwa¿niejsze tematy i odpowiedzieæ na pytania dziennikarzy, którzy po tak pana d³ugiej nieobecnoci bêd¹
mieli sporo, czêsto niewygodnych, pytañ.
Reasumuj¹c, mam nadziejê, ¿e wiêkszoci z nas nie zmyli ta chwilowa przemiana tego kandydata i bêdziemy g³osowaæ rozumem, a nie traum¹ po katastrofie prezydenckiego samolotu.
Z powa¿aniem
Roman D. Jasielun

%
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Budowa
Regularnie co kilka tygodni, lub
wrêcz dni, w mediach lokalnych i
centralnych pojawiaj¹ siê informacje o kolejnych miertelnych wypadkach na budowach. Budownictwo od
lat konkuruje z górnictwem w ponurej rywalizacji o prymat w iloci
wypadków ciê¿kich i miertelnych.
I ma³o kto wie, ¿e z regu³y wygrywa. Niedawno w Suwa³kach zginê³o
na budowie czterech pracowników.
G³ówn¹ przyczyn¹ wypadków jest
niefrasobliwoæ. Brak zabezpieczenia terenu budowy, kasków, sprzêtu ochrony przed upadkiem z wysokoci, niezabezpieczone przejcia, brak odpowiednich szkoleñ i orzeczeñ lekarskich czêsto prowadz¹ do tragedii. Od wielu lat
nie milkn¹ dyskusje wokó³ wypadków
na budowach. Nabieraj¹ si³y przy ka¿dym takim zdarzeniu.. Niestety, nie ma
to ¿adnego prze³o¿enia na zwyczaje
panuj¹ce w firmach i preferencje, jakimi kieruj¹ siê w³aciciele w obliczu parcia
na zysk.
Przyk³ad takiego dzia³ania mamy
obecnie w Olecku. Przy ul. Broniewskiego rozpoczêto budowê. W bezporednim s¹siedztwie budynków mieszkalnych, w tym przedszkola, wykonano
g³êbokie wykopy. Plac budowy jest kompletnie niezabezpieczony. I odnosi siê
wra¿enie ¿e nikogo to nie obchodzi,
zw³aszcza nadzoru budowlanego.
Przepisy mówi¹, zgodnie z art. 435.
§ 1 Kodeksu Cywilnego, ¿e w razie
wypadku to prowadz¹cy odpowiada za
ka¿dego, kto wejdzie na teren budowy,

chyba, ¿e wyst¹pi si³a wy¿sza lub wina
samego poszkodowanego. Rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. nakazuje wrêcz w roz. 3 § 9.1
Teren budowy lub robót nale¿y ogrodziæ albo w inny sposób uniemo¿liwiæ
wejcie osobom nieupowa¿nionym i §
10 Ogrodzenie terenu budowy wykonuje siê w taki sposób, aby nie stwarza³o zagro¿enia dla ludzi. Wysokoæ
ogrodzenia powinna wynosiæ co najmniej
1,5 m. A tu teren budowy jest niezabezpieczony przed dostêpem osób postronnych i stwarza zagro¿enie dla zdrowia
i ¿ycia cz³owieka. Osoby odpowiedzialne
za tê budowê powinny w trybie natychmiastowym zabezpieczyæ teren. Nie czekajmy z dzia³aniem, a¿ zdarzy siê wypadek. Choæ raz b¹dmy m¹drzy przed
szkod¹.
Patrz¹c na takie obrazki zaczynam
w¹tpiæ ¿e jestemy w Unii Europejskiej.
W cywilizowanych europejskich krajach
co takiego nie mia³oby miejsca.
Art. 435. § 1. Prowadz¹cy na w³a-

sny rachunek przedsiêbiorstwo lub zak³ad wprawiany w ruch za pomoc¹ si³
przyrody (pary, gazu, elektrycznoci, paliw
p³ynnych itp.) ponosi odpowiedzialnoæ
za szkodê na osobie lub mieniu, wyrz¹dzon¹ komukolwiek przez ruch przedsiêbiorstwa lub zak³adu, chyba ¿e szkoda nast¹pi³a wskutek si³y wy¿szej albo
wy³¹cznie z winy poszkodowanego lub
osoby trzeciej, za któr¹ nie ponosi odpowiedzialnoci.
§ 2. Przepis powy¿szy stosuje siê
odpowiednio do przedsiêbiorstw lub zak³adów wytwarzaj¹cych rodki wybuchowe
albo pos³uguj¹cych siê takimi rodkami.
Warto zwróciæ uwagê na art. 435.
Wynika z niego, ¿e odpowiedzialnoæ
ponoszona jest na zasadzie ryzyka. Generalnie rysuje mi siê tu bardzo cienka
granica, bo za³ó¿my, ¿e mamy budowê,
na której pracuje pracownik zatrudniony na czarno. Generalnie, zgodnie z wy¿ej
wskazanym przepisem, odpowiadamy za
ka¿dego kto wejdzie na teren takiej
budowy, chyba, ¿e wyst¹pi si³a wy¿sza
lub wina samego poszkodowanego b¹d te¿ osoby trzeciej
za któr¹ nie ponosimy odpowiedzialnoci.
Trochê martwi mnie to, ¿e
w podanym w poprzednim przyk³adzie (kto osoba trzecia 
wchodzi na teren budowy i ³amie
nogê), to inwestor bêdzie musia³ udawadniaæ, ¿e jemu nic
do tego, ¿e nie zna tej osoby i
¿e to ona sama wesz³a na teren budowy bez ¿adnego zezwolenia.Dobrze to rozumiem?
Kierownik budowy jest zobowi¹zany umieciæ w widocznym miejscu tablicê informacyjn¹ i odpowiednio zabezpieczyæ teren budowy. Do inwestora nale¿y zapewnienie objêcia kierownictwa budowy
przez osobê posiadaj¹c¹ uprawnienia budowlane odpowiedniej
specjalnoci.
(KJ)
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PROCEDURY (3)

Adam Andryszczyk

Te ostatnie minuty wlok¹ siê niemi³osiernie. Wreszcie w
drzwiach sali staje Jola z Setnym. Witamy siê. Ni tu miaæ siê,
ni p³akaæ  jako dziwnie tak spotkaæ siê w szpitalu. Pokrótce
opowiadam ca³¹ historiê i wychodzimy na korytarz.
- No to jak ju¿ mamy opanowan¹ sytuacjê i wiemy co robiæ,
to dzwoniê do Krychy  wybieram numer.  Krysia, gdzie
jeste?... Siedzisz?... No to usi¹d... Mia³em ma³y wypadek i jestem w szpitalu, ale poza tym nic siê nie sta³o...
Trochê pot³uczony, motocykl te¿, ale nie nadaje siê do
jazdy... Wszystko dobrze... w Kêtrzynie, ale Setni s¹ tutaj
i zaraz do nich jedziemy... Tak, jutro bêdziemy w Sokó³ce... No, to do jutra...
Roz³¹czamy siê. Idê do pielêgniarki, która ma mnie wypisaæ.
- To ju¿?  dziwi siê.
- Macie tak wietn¹ opiekê, ¿e ju¿ wyzdrowia³em i wychodzê.
- Ale u siebie niech pan koniecznie idzie do lekarza. Zreszt¹,
zapisano to w zaleceniach.
- Dobrze, pójdê na pewno. Gdzie mam podpisaæ?
Podpisujê i zje¿d¿amy na dó³, ju¿ o w³asnych nogach, bez
wózka. Tam znajdujemy pielêgniarkê, która pakowa³a moje
ciuchy.
- A podwi¹zki pan bêdzie zak³adaæ?  pyta z iskierk¹ w oku.
- Tak. I stringi.
- A ja haleczkê na siebie zarzucê i zatañczymy  do³¹cza
Setny. W tak ¿artobliwym tonie ubieram siê i wychodzimy.
Przy wyjciu pytamy ochroniarza o drogê. Wsiadamy do
auta i jedziemy. Jest ju¿ grubo po godz. 21. W wietle ulicznych lamp odnajdujemy parking. Zamkniêty na trzy spusty,
tylko psy czujnie biegaj¹ z pian¹ na pyskach.
- Co teraz?  pyta Setny.
- Jedziemy na policjê.
- Po drodze mijalimy komisariat  dorzuca Jola.  Wiem
jak jechaæ.
Po paru minutach parkujemy nieopodal policyjnego posterunku. Jola zostaje. ¯egnamy siê ustalaj¹c, ¿e jak by co  to
bêdzie nam s³aæ paczki z papierosami, pomimo, ¿e nie palimy.
- Na walutê. I ¿eby ty³ki ocaliæ  wyjania Setny.
Wchodzimy na komisariat. Na szczycie schodów, za okienkiem
dy¿urnego, urzêduje policjant w rednim wieku.
- Dobry wieczór. My w sprawie wypadku, to znaczy ja mia³em wypadek  ucilam. Wylecia³em motocyklem z zakrêtu, pod Srokowem.
- Aaa, to pan... Ju¿ ze szpitala wypucili?
- Sam wyszed³em.
- To o co chodzi?
- Chcemy odebraæ motocykl, ale bylimy na parkingu i tam
go chyba nie ma.
- Tam nikogo nie ma  dorzuca Setny.  Tylko psy... ups,
przepraszam...
- Zaraz sprawdzê  dy¿urny bierze radio i kogo wywo³uje.
- Ty, co tam z tym motocyklem pod Srokowem?... No bo
tu przyszli... Wiem, ¿e sta³e w deszczu... To co robimy?...
Dobra, powiem...  roz³¹cza siê.
- Motocykl jest w drodze, ale go nie dostaniecie.
- Jak to, przecie¿ to mój motocykl.
- Najpierw musi trafiæ tutaj, zrobimy oglêdziny, sporz¹dzimy
protokó³, odstawimy na parking, damy wam zawiadczenie
i potem bêdziecie mogli go odebraæ.
- Czyli dopiero jutro?  rzeczowo pyta Setny.
- Jutro, o ile z³apiemy kogo do oglêdzin.

- Ale po co to wszystko?  dziwiê siê.
- Takie procedury...
No tak, tego siê mog³em spodziewaæ.
- Tylko spokojnie  odzywa siê Setny.  We parê oddechów i atakuj znowu.
Odczekujê chwilê i ponownie zagadujê dy¿urnego.
- Ale tu kolega przyjecha³ z przyczepk¹, motocykl jest mój,
ja wyszed³em ze szpitala, a mieszkam daleko. Czy nie lepiej, bymy go od razu zabrali, ¿eby jutro nikomu nie zawracaæ g³owy?
- To by³ wypadek z uszkodzeniem cia³a, wiêc oglêdziny i
protokó³ bêd¹ potrzebne.
- Przecie¿ sam sobie uszkodzi³em cia³o, nikogo nie bêdê
ci¹gaæ po s¹dach.
W oczach dy¿urnego dostrzegam zrozumienie.
- Zaczekajcie trochê. Zaraz przyjdzie oficer, to zdecyduje.
- A mo¿emy gdzie usi¹æ?  pragmatyczne zapytuje Setny.
- Proszê za kratê  rozlega siê brzêczyk zamka i krata do
g³ównego korytarza staje otworem.
Siadamy na ³awce, obok czekaj¹cej tam dziewczyny.
- Pani tu d³ugo?  pyta Setny.
- Nie, jakie piêtnacie minut. Na kole¿ankê czekam.
- Ooo, my to na d³u¿ej. Pewnie jak¹ dziesionê nam wlepi¹...
Zza drzwi rozlega siê klepniêcie d³oni¹ w stó³ i krzyk:
zamknij siê, k...., bo na do³ku wyl¹dujesz!...
- To mo¿e pani daremnie czeka?  dopytujê.
- Nie, to do kogo innego...
Otwieraj¹ siê drzwi i widzimy tê kole¿ankê... w policyjnym mundurze. W tym samym czasie na schodach pojawia siê
oficer, na którego czekalimy.
- A panowie do kogo?
- Do pana  odzywam siê.  Czekamy na motocykl po wypadku, chcemy go od razu zabraæ.

U Setnych.

'
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- Niemo¿liwe.
- Ale to ja mia³em wypadek, to mój motocykl i nie ma osób
trzecich. Po co dodatkowa robota z oglêdzinami, protoko³em, ci¹ganiem motocykla po parkingach. Zabierzemy go
od razu i bêdzie po sprawie.
- No, z t¹ dodatkow¹ robot¹ to racja. Zaraz zobaczê...  i
ginie w dy¿urce.
Zza drzwi, obok których siedzimy, s³ychaæ jakie mruczenie przerywane krzykiem: Stasiak, k.... jego maæ! Gadaj na
temat, albo siê zamknij!
- A ty co bêdziesz zeznawaæ?  pyta Setny.
- No, przy takim przes³uchaniu to nawet o ci¹ganiu za warkocze w przedszkolu powiem...
Wraca oficer.
- Dobra, zabierzecie motor. Zaraz napiszê notatkê  otwiera
drzwi, za którymi trwa³o przes³uchanie. - Jarek, chod tu.
Wypiszesz panu mandat na piêæset.
W drzwiach staje ros³y policjant w czarnym mundurze.
- Na piêæset?!  oponujê. - Mo¿e tak o jedno zero za du¿o?
- Spowodowanie zagro¿enia w ruchu drogowym  odpowiada twardo oficer. - Piêæset i motor wasz.
- Proszê do rodka  zaprasza policjant Jarek.
Wchodzimy do pokoju przes³uchañ. W rodku stoi biurko,
przy nim puste krzes³o. Rozgl¹dam siê za przes³uchiwanym.
- Dobry wieczór  odzywa siê starszy facet o wygl¹dzie
kloszarda. Siedzi skulony w k¹cie, schowany za wieszakiem.
- Dobry wieczór  odpowiadam.
- Stasiak, tylko nie przeszkadzaj.
- Dobrze, panie oficerze...
Siadam na krzele, przed biurkiem. Policjant naprzeciwko.
- Panie Jarku  zaczynam delikatnie. - To nie przesada z t¹
wysokoci¹ mandatu? Nie doæ, ¿e sam jestem pokiereszowany, motocykl tak samo, nikomu poza sob¹ krzywdy nie
zrobi³em, problemów mam teraz huk  to jeszcze taki mandat!?
- Mo¿e pan nie przyj¹æ. Sprawê skierujemy do s¹du. Wiêc
co?
- Nie twierdzê, ¿e nie nale¿y siê mandat. Chodzi tylko o jego
wysokoæ. Za tê kasê to pewnie bym motocykl przywróci³
do ¿ycia...
- A co to za motor?
- Honda Shadow VT 1100.
- O kurde... Szkoda... Fajny motocykl  widzê jak rysy policjanta ³agodniej¹.  Jak to siê sta³o?
- Mokro dzi, pada³o ca³y dzieñ i na zakrêcie przed Srokowem wylecia³em do rowu. B³ota tam by³o pe³no, nawo¿onego z pola.
- A motocykl mocno pobity?
- Z tego co widzia³em, to kierownica i lampa zgiêta, kierunek urwany. Mo¿na powiedzieæ, ¿e straty ma³e  ale akurat te piêæset z³otych na naprawê by siê przyda³o...
- No tak...  policjant waha siê.  Dobra, pogadam ze starym, mo¿e co wymyli...
Zostajê w pokoju ze Stasiakiem, który siedzi cicho jak
mysz pod miot³¹  a w tym przypadku  za wieszakiem. Po
kilku minutach wraca policjant.
- No dobra, uda³o siê. Bêdzie mandat za niedostosowanie
prêdkoci do warunków atmosferycznych, to leci z ogólnego paragrafu 95 i obêdzie siê bez punktów. Sto z³otych,
pasuje?
- No jasne!
W tym momencie, jak automat, na jednym oddechu, monotonnym g³osem odzywa siê Stasiak: bo ja lubiê policjê i
policja potrzebna jest, a pan komendant to ludzki cz³owiek, i
policji trzeba pomagaæ, bo tych wszystkich skurwysynów pija-

ków, bezdomnych ¿ebraków to bym powywiesza³...
- Stasiak!  przerywa policjant Jarek.  Mówi³em ci, ¿eby
siê zamkn¹³, bo wyl¹dujesz na do³ku!
- Tak jest, panie oficerze, ale prawdê mówiê, policja potrzebna jest na tych wszystkich...
- Stasiak!
- Tak jest, przepraszam.
Dostajê mandat, idê do dy¿urki, gdzie podpisujê dokument
o odbiorze motocykla. Du¿o dzi podpisów muszê z³o¿yæ, a
wszystkie lew¹ rêk¹. Masakra. Wychodzimy z Setnym na ulicê i w naszym aucie odnajdujemy drzemi¹c¹ Jolê.
- Kurcze, myla³am, ¿e was naprawdê zamknêli.
- Niewiele brakowa³o, ale siê wykupilimy. Stów¹  odpowiada Setny.
- To musieli was a¿ dwie godziny trzymaæ?
- Wiesz, jestemy grube ryby, wiêc negocjacje trwa³y...
Jedziemy po raz drugi na parking. Tym razem brama otwarta,
a psy zamkniête w kojcu. Honda stoi jeszcze na pace. Ogl¹dam j¹ ze wszystkich stron. Wszystkie baga¿e na miejscu.
Parkingowy zaprasza do biura. Wchodzimy. Jest grzeczny, a
nawet mi³y. Siadamy. Wypisuje rachunek na 450 z³otych. Biorê go i ogl¹dam.
- No, za te pieni¹dze przynajmniej cukierka od was wezmê 
siêgam do stoj¹cego pojemnika. - Os³odzê sobie ¿ycie...
- Proszê bardzo. Ale i tak panu tanio wysz³o, bo nie liczymy
za parking. Jutro ju¿ by³oby gorzej, a raczej  dro¿ej.
- Domylam siê.
Wychodzimy na dwór. Dochodzi dwudziesta trzecia. Drugi parkingowy z Setnym wci¹gaj¹ motocykl na nasz¹ przyczepkê. Zdejmujemy sakwy i kufer. Wsiadamy. Setny odpala
samochód, przeje¿d¿amy kilka metrów i auto staje.
C.d.n.

Adam Andryszczyk
C.d.n.
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SADZENIE DÊBU KATYÑSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA
Fotoreporta¿ Jerzego Weissa
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Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury+3
... jak krowie
na miedzy

Rzadko zdarza siê, ¿e stajê przed
jakim dzie³em ludzkich r¹k i czujê siê
jakbym wiat odkrywa³ na nowo, albo

jakby wiat, gdzie z mojej podwiadomoci, nagle siê urealni³. Zawsze zastanawia³em siê dlaczego tak siê dzieje.
Przecie¿ te dzie³o nie roztacza feromonów?
Jednak czuje siê tak jakbym stan¹³
oko w oko z kobiet¹ przecudnej urody,
która spojrzawszy na mnie przymru¿y³a jedn¹ z powiek i ... umiechnê³a siê.
wiat rysunków Miros³awa Kumy
w³anie tak mnie urzek³. Urzek³a mnie
zw³aszcza Zaczarowana doro¿ka. Zrobi³a
to detalem, ide¹, maestri¹ wykonania.
Tak jakbym czyta³ Ga³czyñskiego. Ka¿dy
szczegó³ (w³anie szczegó³) dotyczy:
jakiej strofy, jakiego pojêcia, jakiej
metafory... I tak Miros³aw Kuma buduje swoje obrazkowe historie. S¹ one

Zaczarowana doro¿ka. Rys. Miros³aw Kuma.

Uwaga, uwaga!
Dosz³y do nas s³uchy, ¿e wojska
Napoleona zbli¿aj¹ siê do Lidzbarka
Warmiñskiego... Prusacy i Rosjanie buduj¹
umocnienia, by siê broniæ. Ju¿ nied³ugo, bo na pocz¹tku czerwca dojdzie do
wielkiego starcia. Szukujcie siê!
Po raz czwarty zapraszamy na imprezê historyczn¹: BITWA POD HEILSBERGIEM.

4 czerwca 2010 (pi¹tek)
15.00 - Przyjazd rekonstruktorów, rozbijanie obozu (poligon przy ul. Orneckiej)
16.00 - Przegl¹d teatralny amatorskich
inscenizacji historycznych (Pañstwowa Szko³a Muzyczna)
21.00 - Patrole rekonstruktorów w miecie. Og³oszenia o nadchodz¹cych
oddzia³ach francuskich. Alarmy.
5 czerwca 2010 (sobota)
10.30  Przejazd rekonstruktorów wozami drabiniastymi z obozu przez miasto
na strzelnicê przy ul. Olsztyñskiej w
Lidzbarku Warmiñskim

historyczne i
nowoczesne
zarazem. Tak
jak mistrzowie
holenderskiego i italskiego
baroku
umieszcza sceny w sztafa¿u
z naszej wspó³czesnoci
(Laura i Filon, Ukochany k...raj,
Miros³aw Kuma
Ga³czyñski i
Muzy, M³odoci podaj mi skrzyd³a).
Prace artysty wystawione w Galerii
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa to w wiêkszoci mistrzowsko wykonane tempery oraz rysunki tuszem. Ka¿dy
z nich to ca³a historia, któr¹ (trac¹c siê
w szczegó³ach) odkrywaæ mo¿na za ka¿dym razem od nowa. I jeszcze raz podkrelam, ¿e w³anie szczegó³ gra u M.
Kumy zasadnicz¹ rolê. Dba³oæ o detal i mistrzowski warsztat pozwalaj¹ artycie poruszaæ siê z gracj¹ i lekkoci¹
znawcy po zau³kach polskiej i wiatowej kultury. Pozwalaj¹ z odrobin¹ drwiny
j¹ opisywaæ. Zmuszaj¹ do refleksji i
wymiewaj¹ stereotypy. Bo stereotypy,
proszê Drogich Czytelników, wymylono
po to, by nam by³o ³atwiej ¿yæ. wiat
jest jednak bardziej skomplikowany. Gubi¹
siê w nim najczêciej ci, którzy patrz¹
nañ przy pomocy gotowych wzorów.
Miros³aw Kuma pokazuje, ¿e wiat nie
jest prosty jak konstrukcja cepa, a nie
wszystko da siê wyt³umaczyæ jak krowie na miedzy.
Polecam Pañstwu obejrzenie tej znakomitej wystawy, która, mam nadziejê,
na powrót wyprowadzi Galeriê na poziom z najwy¿szej polskiej pó³ki. I mam
nadziejê, ¿e ju¿ nigdy Galeria nie poka¿e takiej sztuki jak wystawa poprzednia  litewskich artystów.

11.00  III Turniej Strzelecki z broni
czarnoprochowej (strzelnica LOK ul.
Olsztyñska)
17.00 - Inscenizacja fragmentów Bitwy pod Heilsbergiem z 1807 roku
(poligon przy ul. Orneckiej)
18.00 - Konkurs plastyczny na wykonanie strojów z epoki napoleoñskiej
* Koncert zespo³ów ludowych i muzyki
dawnej
* Konkurs na najsmaczniejsz¹ napoleonkê
W pobli¿u: targ rêkodzie³a i militariów, punkty gastronomiczne.
Nie mo¿e Ciê to omin¹æ!

http://rekonstrukcje-historyczne.gdzieco.pl/
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(13)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Sydney/Australia, 17 lipca 2008 r.
Syndrom emigranta
Wstalimy o godz. 7.30, chocia¿ ju¿ od godz. 7. nie spalimy. niadanie zrobilimy sami. Zaplanowalimy, ¿e z domu
wyjdziemy wczeniej, ¿eby pójæ, a nie jechaæ do kocio³a 
droga bardzo d³uga. Bylimy na to przygotowani, bynajmniej
psychicznie.

kolorowym pochodzie na du¿y plac Barangaroo. Wejcie 6,
sektor E-2. Doæ du¿o ludzi. Papie¿ przyp³yn¹³ statkiem i
odby³o siê uroczyste powitanie. Nie widzia³em jako entuzjazmu, oznak radoci. Wszystko to by³o zwyczajne i proste.
Jakby codziennoæ. Papie¿ przy o³tarzu, a pielgrzymi w tej
samej chwili jedli kolacjê rozdawan¹ przy sektorach i grali
w karty Relacje w telewizji wygl¹daj¹ znacznie lepiej. To
nie to samo co spotkania z Janem Paw³em II. Ró¿nica ogromna,
zreszt¹ papie¿ nie jest dobrze odbierany w tym kraju. Przy
okazji wizyty Benedykta XVI australijska prasa ujawnia wszelkie
skandale na tle seksualnym z udzia³em ksiê¿y. Ale zwykli
ludzie bardzo ¿yczliwie reaguj¹ na obecnoæ papie¿a i z serdecznoci¹ odnosz¹ siê do katolików. W jednej z miejscowych gazet pod zdjêciem pielgrzymów widnieje napis: Powszechna histeria. Organizacja tego spotkania, jak i wielu
innych, przebiega³a sprawnie. Pracuje mnóstwo wolontariuszy. Zaanga¿owana jest policja i wszystkie s³u¿by.

Dom, w którym mieszka pani Iwona.
Jakimi okrê¿nymi drogami trafilimy do Bankstown (a
mia³o byæ krócej ) i doszlimy do wniosku, ¿e lepiej bêdzie jak pojedziemy autobusem. Tak te¿ zrobilimy. Autobusem linii 905 dojechalimy pod sam koció³ w Georges Hall.
Oczywicie spónilimy siê na katechezê i to pó³ godziny.
Obiad w postaci pakietu, tu, na miejscu. Póniej pojechalimy poci¹giem do centrum Sydney (stacja Circular Quay
Stadion) na spotkanie z papie¿em. Przeszlimy ulicami w
Przemarsz ulicami Sydney.
Do domu wrócilimy doæ póno. Pani Iwona jeszcze nie
spa³a. Kiedy weszlimy do swojego pokoju, na ³ó¿kach sta³y
kangury  du¿e pluszowe maskotki. Pani Iwona zrobi³a nam
mi³¹ niespodziankê. By³ to oczywicie prezent. A cztery dni
temu dostalimy od niej po 50 dolarów. Gospodyni stwierdzi³a, ¿e je¿eli daj¹, to trzeba braæ, wiêc wziêlimy. Okaza³o
siê, ¿e ma w³asny dom w Canberrze  stolicy kraju, a to
znaczy, ¿e nie jest biedna. I chwa³a jej za to.
U Polaków w Australii wystêpuje syndrom emigranta 
lêk zwi¹zany z brakiem zakorzenienia, têsknota za bliskimi.
Dotyka on wszystkich. Tak twierdzi pani Iwona. Jest niekomfortowym uczuciem zwi¹zanym z tymczasowoci¹, byciem tu i teraz; rozliczaniem siebie za to, co uda³o siê osi¹gn¹æ i czego nie. W Australii emigrant im bardziej wykszta³cony, tym jest bardziej po¿¹dany. I wskazane jest, by za³o¿y³ w³asn¹ firmê i da³ pracê innym. W Europie jest inaczej 
gastarbeiterzy wykonuj¹ to, czego miejscowi nie chc¹ robiæ.
W Australii mo¿na chodziæ po trawnikach. Tutejsza zima
jest naprawdê ciep³a. Dzisiaj by³o a¿ 19 stopni.
O³tarz papieski na Barangaroo.

C.d.n.

!
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Kolorowy tydzieñ
w Jedyneczce
Dzieci z Jedyneczki w ramach realizacji programu
Kubusiowi przyjaciele natury obchodzi³y ostatni tydzieñ
kwietnia w kolorach przyrody.
Kolorowy tydzieñ to okazja do spotkania dzieci z barwami, które na co dzieñ nas otaczaj¹, jednak¿e nie zawsze zwracamy
na nie uwagê. Przyzwyczailimy siê do kolorowych, krzykliwych reklam, dlatego czêsto umykaj¹ naszej uwadze kolory
w przyrodzie. W kolorowym tygodniu inspirujemy dzieci literatur¹, wykorzystujemy mo¿liwoci percepcyjne i kreacyjne przedszkolaków oraz udajemy siê z nimi na spotkanie z
kolorami w naturze.
Poniedzia³ek by³ dniem zielonym. Ubiór dzieci, dzia³ania
skierowane by³y ku królowej florze; wtorek - dzieñ niebieski, przebiega³ pod has³em Adoptujemy rzekê Legê; roda
jania³a ¿ó³t¹ barw¹ i wszystkie dzieci rozmawia³y o energii
skumulowanej w przyrodzie; czwartek  czerwony jak serce
 to dzia³ania przedszkolaków na rzecz ochrony przyrody,
wiêc: sprz¹talimy, uczylimy siê segregowaæ mieci, sadzilimy rolinki w naszym przedszkolnym ogródku; pi¹tek by³
ró¿nokolorowy  w tym dniu podsumowalimy swoje ekologiczne dzia³ania i urz¹dzilimy bal przyjació³ natury.
Dzia³ania tego tygodnia, i nie tylko, by³y bardzo owocne
i przynios³y przedszkolakom wiele pozytywnych wra¿eñ.
Przedszkolaki z Jedyneczki to znawcy i przyjaciele natury.
Anna Derencz

Muzyczne spotkania z Panem Chopinem
w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku
Podczas trwania Tygodnia Bibliotek
w dniach 8-15 maja Bibliotekê Pedagogiczn¹ w Olecku odwiedzi³o 160 dzieci z
Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi i Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku.
Okazj¹ by³y zajêcia edukacyjne powiêcone Fryderykowi
Chopinowi w zwi¹zku z Rokiem
Fryderyka Chopina.
Pierwsze spotkanie gocinnie prowadzi³a pani Jolanta Werner, nauczycielka Pañstwowej
Szko³y Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego w Olecku.
Prowadz¹ca ciekawie zaprezentowa³a dzieciñstwo Chopina, opowiedzia³a dzieciom kilka anegdot z ¿ycia ma³ego Fryderyka,
a wszystko zilustrowa³a fragmentami muzyki kompozytora. Pani
Jolanta Werner wykorzysta³a
równie¿ fragmenty ksi¹¿ki
Micha³a Rusinka Ma³y Chopin
i Wandy Chotomskiej Muzyka
Pana Chopina. Pozosta³e zajêcia zgodnie z has³em Tygodnia Bibliotek - s³owa, dwiêki, obrazy prowadzili pracownicy biblioteki. Rok Fryderyka

Chopina trwa. Zajêcia bêd¹ prowadzone do koñca roku szkolnego. Zainteresowanych prosimy o kontakt.
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)

"
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US£UGI

AUTO-MOTO

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

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K20404)

V15208

Krupin 14A

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

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

(V13409)

SERWIS OGUMIENIA

K27010

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V23132
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K29905
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V14419
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V15218
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V20414
* Daewoo Matis, 1999, 0,8B, tel. 509-746-264
V14439
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V16827
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V23142
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V14429
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V23122
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V16817
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V23112
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V20424

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V21703
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48 B301

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

V21613

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-20-59
B401
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V17007

PUB PIWNICA

 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

(V19705)

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

V70620

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L24504
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30 L23806
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1319
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V14908
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049

L25201

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V13709

L16725

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego notebooka i komputer. Zapraszamy!
V12820
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V14308

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L24004
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15410
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V14608
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L24105
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70 L24703
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. V13309
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V23502
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V12408

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23412
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V19715

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

(V19905)

(V21603)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

L24204

(V13609)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V14409

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

(V16707)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K30305

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.
V21503
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 724-993906, www.tocada.pl
V20624
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V24221

Sklep DOM

Pl. Woln oci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2118
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V16837

US£UGI

#
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* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L25002
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12
K29207
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(K30903)
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885

L24304

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V23102)

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

(V19605)

(V23202)

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)

L25401

SPRZEDAM
* BEZPOREDNIO TANIO mieszkanie trzypokojowe 45,5
m.kw. w Olecku na Zyndrama, tel. 606-625-416
K32401
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V24211
* domek na dzia³kê, ocieplony, zelektryfikowany, tel. 503085-215
V23712

Dwie dzia³ki budowlane z prawem zabudowy:
1200 m2, 980 m2, blisko jezioro, las; Borki.
Tel. 669-112-534, 0030-694-69-95-95-9 V24601
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V13619
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V31003
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K31303
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, Babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V21403
* dziesiêæ uli pszczó³, tel. 505-385-958
K31902
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852
L24603
NOTEBOOK ASUS +TORBA
+MYSZ JU¯ OD 1599z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C

(V12810)

* labladory 7 tygodniowe, ksi¹¿eczka, szczepione, tel. 503085-215
V23702
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
B102
* mieszkanie dwupokojowe po remoncie, parter, tel. 510970-855
K30404

SPRZEDAM
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V21413
* mieszkanie, Sk³adowa, I piêtro, 78,2 m.kw., z du¿ym tarasem, tel. 603-757-409
K29705
* mieszkanie w Olecku, 4 pokoje 72,7 m.kw., parter lub
zamieniê na 2 pokoje, tel. 888-215-387
K32001
* mieszkanie 48 m.kw., rodkowa, tel. 510-189-301 V21433
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V16847
* niedrogo mieszkanie 36 m.kw. , IV pietro, centrum, Olecko, tel. 693-868-516, 87-520-36-57
K31802
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23422
* podwójny gara¿, al. Zwyciêstwa, ko³o Tesco, tel. 603757-409
K31502
* porcelana polska, du¿y wybór, plac Wolnoci 14, tel. 724993-906, www.tocada.pl
V20614
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
B201
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L24404
* SIATKA OGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V23312
* siedlisko Kukowo, dom + zabudowania gospodarskie, tel.
510-189-301
V21423
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V23212
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2118
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V19515
WYNAJEM
* do wynajêcia pó³ bliniaka, tel. 605-626-223
K32201
* lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ, Targowa 12, tel. 508945-732
K31602
* mieszkanie do wynajêcia ma³¿eñstwu emerytów, ogródek,
gara¿, okolice Olecka, tel. 603-421-243
K32301
* na dzia³alnoæ gospodarcz¹ do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 hektara,
tel. 502-088-402
K31203

Pomieszczenia biurowe do wynajêcia.
Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053.

(V24111)

* pomieszczenia do wynajêcia na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
Kukowo, tel. 721-587-468
K32501
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
(B501)
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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(K31103)

Nie tylko psom mo¿na
wyæ do ksiê¿yca.
Fot. Jan Mazurski.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

(V19805)

 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

(V24101)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
(B701)

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
31

maja

godz.

1600

tel. 520-23-36

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Jak przechowywaæ ¿ywnoæ?

¯ywnoæ najwygodniej przechowuje siê w opakowaniach z folii plastikowej, nale¿y jednak sprawdziæ,
czy jest ona do tego przystosowana. Zwykle informujê o tym odpowiednie napisy na rulonach czy paczkach z torebkami foliowymi. Amerykañskie badania
dowodz¹ przechodzenia sk³adników chemicznych do
¿ywnoci w przypadku przechowywania w folii potraw t³ustych. Pamiêtajmy wiêc, ¿e chude miêsa i wêdliny
mo¿emy spokojnie przechowywaæ w lodówce lub zamra¿alniku u¿ywaj¹c folii ¿ywnociowej, lekko t³uste (baleron, szynka z t³uszczykiem) tylko wtedy, gdy
czas przechowywania ma wynosiæ 1-2 dni, a produkty t³uste (boczek, ciasta z kremem) bezpieczniej jest
zawijaæ w foliê aluminiow¹. Nie u¿ywamy równie¿

(B601)

pojemników plastikowych, a tylko szklanych lub ceramicznych.

Dieta na cinienie

Niektórzy kardiolodzy s¹ przekonani, ¿e odpowiednio
zmieniaj¹c codzienny tryb ¿ycia (pozbywaj¹c siê nadwagi, regularnie æwicz¹c) mo¿na obni¿yæ cinienie krwi,
inni uwa¿aj¹, ¿e tego typu zmiany nie przynosz¹ rezultatów u wiêkszoci pacjentów. Jednak nawet ci sceptyczni
wydaj¹ siê dostrzegaæ pozytywne strony diety powstrzymuj¹cej nadcinienie - pisze International Herald Tribune. Dieta przewiduje wzbogacenie codziennego jad³ospisu o 8-20 porcji owoców i warzyw oraz trzy szklanki
produktów mlecznych o niskiej zawartoci t³uszczu. Owoce,
warzywa i mleko s¹ bogate w potas, a ten obni¿a cinienie. Tak zbilansowana dieta dostarcza organizmowi
tyle tego minera³u, ile znajduje siê w jedenastu bananach.

%
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Kalendarz imion

Cytat na ten tydzieñ

18 maja
Aleksandry, Aleksy, Ali, Alicji, Eryki,
Iriny, Nataszy, Sandry
Aleksandra, Bohdana, Edwina, Eryka,
Feliksa, Jana, Mylibora, Wenancjusza
19 maja
Celestyny, Emiliany, Iny, Iwony, Iwy,
Patrycji
Augustyna, Celestyna, Emiliana, Iwa,
Iwona, Krzesomira, Lwa, Miko³aja,
Milana, Pêkos³awa, Piotra, Urbana
20 maja
Bernardy, Efrydy, Elfrydy, Krystyny, Sawy,
Wiktorii, Wiktoryny
Aleksandra, Anastazego, Bazylego, Bazylisa, Bernarda, Bernardyna, Bromimierza, Bronimira, Iwona, Teodora
21 maja
Donaty, Gizeli, Konstancji, Moniki,
Przec³awy

Donata, Jana, Juliusza, Konstantyna,
Kryspina, Nepomucena, Przec³awa, Przes³awa, Tymoteusza, Walentego, Wiktora, Wszemira
22 maja
Heleny, Julii, Rity, Roksany, Romy, Ryty,
Wies³awy, Wis³awy
Emila, Emiliusza, Jana, Krzesis³awa,
Krzemis³awa, Romana, Wies³awa
23 maja
Emilii, Flory, Iwony, Iwy, Leontyny,
Renaty
Budziwoja, Chociana, Dezyderego, Dezyderiusza, Jana, Juliana, Kryspina,
Leoncjusza, Micha³a, Wilhelma
24 maja (Dzieñ Dzia³acza Kultury)
Cieszys³awy, Dagmary, Dagny, Estery,
Joanny, Marii, Milany, Mileny, Tomiry, Zofii, Zuli, Zuzanny
Cieszys³awa, Jana, Wincentego, Zdenka

Nasz przepis

Go³êbie w dzikim sosie

2 litry wody, ba¿ant, w³oszczyzna z
kapust¹ w³osk¹, natka pietruszki, cebula, sól, pieprz i przyprawa zio³owa do
smaku.
Oczyszczonego ba¿anta myjemy w
letniej wodzie, a nastêpnie dzielimy na
czêci. Zalewamy zimn¹ wod¹, solimy i
gotujemy na wolnym ogniu pod przykryciem. Pod koniec gotowania dodajemy oczyszczon¹ i op³ukan¹ w³oszczyznê oraz zarumienion¹ na patelni bez
t³uszczu cebulê. W tym momencie dodajemy tak¿e podroby: serce i ¿o³¹dek.
Miêkkie miêso wyjmujemy i rosó³ cedzimy. Doprawiamy do smaku. Podajemy z makaronem, kawa³kami ba¿anta,
posypuj¹c natk¹ pietruszki.

Pamiêtajmy!

Para go³êbi, 6 dag mas³a, 1 cytryna, 1 dag kaparów, 1/2 listka laurowego, 5 ziaren ziela angielskiego, 5 ziaren ja³owca, 2 dag m¹ki, 0,5 szklanki
mietany, 5 dag s³oniny.
Go³êbie czycimy starannie. Patroszymy. Opalamy z resztek piór, a nastêpnie obcinamy szyjki i nó¿ki. Skórê
po obciêciach zszywamy. Teraz trzeba
miêso nasoliæ i pozostawiæ na pó³ godziny. Tak przygotowane szpikujemy piersi
s³onin¹ i wk³adamy do rondla z mas³em.
Skrapiamy cytryn¹ i podlewaj¹c t³uszczem sma¿ymy na ma³ym ogniu.
M¹kê rozbijamy ze mietan¹, dodajemy soku cytrynowego i polewamy tym
usma¿one go³¹bki. Nastêpnie dorzucamy przyprawy i kapary. Podlewamy roso³em lub wod¹ i dusimy pod przykryciem 10 minut. Przed podaniem go³êbie kroimy na po³ówki i polewamy przecedzonym sosem.



Rosó³ z ba¿anta

W produktach zbo¿owych przechowywanych w szczelnych szklanych pojemnikach, do których wrzucimy kilka
ziarenek ziela angielskiego, nie zagnie¿d¿¹
siê robaki.

Ocet

Pozbêdziemy siê nieprzyjemnego
zapachu z lodówki jeli bêdziemy j¹
regularnie przecieraæ rozcieñczonym octem.

Sennik

* Jeli we nie dokonujemy zakupów
oznacza to uporz¹dkowane stosunki
maj¹tkowe.
* Gdy nimy zaæmienie s³oñca oznacza
to przejciow¹ s³aboæ.
* Gdy nimy, ¿e sadzimy nasiona oznacza
to bogactwo.

F kupiê

Dobre kobiety s¹ lepsze ni¿ dobrzy
mê¿czyni. Z³e kobiety s¹ gorsze ni¿
li mê¿czyni.
Marcel Achard
Cisza jest przystani¹ zmêczonego
s³owa.
R. Mleczko

Cholesterol w jajku
niegrony

Badania naukowców wykaza³y, ¿e
¿ó³tko jaj to prawdziwy magazyn wielu
potrzebnych organizmowi sk³adników
m.in. t³uszczy, ¿elaza, fosforu, witamin
A, F, K, B, tak¿e D. ¯ó³tko zajmuje
drugie miejsce za tranem. Inne zalety
to lekkostrawnoæ i niska kalorycznoæ.
Za wadê uznawano do niedawna du¿¹
zawartoæ cholesterolu... By³ nawet nacisk dietetyków, by unikaæ ich jadania
w³anie z tego powodu. Dzisiaj pogl¹dy uleg³y zmianie. Badania dowiod³y,
¿e cholesterol nie jest w jajku grony,
bowiem s¹ tam te¿ ró¿ne substancje
os³abiaj¹ce jego odk³adanie siê w naczyniach krwiononych, m.in. lecytyna.
Dzisiaj ponownie uwa¿a siê, ¿e nie
trzeba siê baæ jadania jajek kurzych w
umiarkowanej iloci. Najlepsze s¹ oczywicie wie¿e od kur ¿yj¹cych na wolnoci i od¿ywianych tradycyjnymi paszami. W by³ej Jugos³awii nawet wykonano swego czasu pracê doktorsk¹,
która udowadnia³a, ¿e jajka od kur wiejskich s¹ znacznie wartociowsze od fermowych. Dzisiaj wiemy, ¿e tam kury
dostaj¹ pasze nasycone ró¿nymi dodatkami. Poza tym stosuje siê do zabarwiania ¿ó³tek ró¿ne sztuczne barwniki.
Jajka formowe s¹ te¿ s³absze biologicznie.

Ortografia

Czy wiesz, co widaæ z tych wie¿?

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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Trwaj¹ Dni Otwartej Stra¿nicy  KP PSP Olecko
W ramach Dni Otwartej Stra¿nicy
nasz¹ komend¹ odwiedzili opiekunowie
i wychowankowie Orodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci G³uchych
w Olecku.
Specjalnie dla nich oleccy stra¿acy
przygotowali pokaz, w którym zaprezentowali metody uwalniania ludzi z wra-

ków pojazdów, pierwsz¹ pomoc na miejscu akcji oraz gaszenie po¿arów przy
u¿yciu piany ganiczej. Ponadto stra¿acy omawiali zasady postêpowania na
wypadek powstania po¿aru lub innego
zagro¿enia oraz zadania jakie stra¿ po¿arna pe³ni w systemie bezpieczeñstwa.
W tym roku od pocz¹tku akcji Dni

Otwartej Stra¿nicy nasz¹ komendê odwiedzi³o ju¿ oko³o 300 dzieci i m³odzie¿y. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania stra¿nicy, chêtnie opowiemy
o naszej s³u¿bie i poka¿emy sprzêt, jakim dysponujemy i dzia³amy na codzieñ.
kpt. Tomasz Jag³owski,
KP PSP Olecko

Fot. Archiwum Komendy
Powiatowej PSP w Olecku.
Iwona Grabek

Przypisani Pó³nocy  Stowarzyszenie otwarte
na wspó³pracê ze spo³ecznoci¹ Kukowa
Grupa Nieformalna z Kukowa we
wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Przypisani Pó³nocy rozpoczê³a
realizacjê kolejnego projektu. Tym razem wziêlimy udzia³ w konkursie
og³oszonym przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci
i M³odzie¿y wietlica  Moje miejsce. Jest to program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i
M³odzie¿y adresowany do dzieci w wieku
8-13 lat. Od roku 2005 w programie
uczestnicz¹ 34 wietlice z województwa podlaskiego, ³ódzkiego i wiêtokrzyskiego. W marcu 2010 roku do programu do³¹czy³o 17 wietlic z terenu województwa warmiñsko-mazurskiego, w tym

tak¿e wietlica wiejska w Kukowie.
G³ównym celem programu jest zapewnienie dzieciom ze szkó³ podstawowych miejsc, w których miêdzy zajêciami szkolnymi, a pobytem w domu
mog³yby uczestniczyæ w zajêciach edukacyjnych i rozwijaæ siê intelektualnie.
Od trzech lat staramy siê zapewniæ
dzieciom i m³odzie¿y uczêszczaj¹cym
do naszej wietlicy optymalne warunki
w pomieszczeniu, w którym przebywaj¹, organizowaæ zajêcia odpowiadaj¹ce
ich potrzebom oraz w miarê mo¿liwoci organizowaæ atrakcyjne wycieczki.
Projekt zak³ada przeprowadzenie zajêæ
malarskich, rzebiarskich, przyrodniczych,

Czarni - III liga

by³ faulowany w obrêbie pola bramkarskiego. Tu¿ po rozpoczêciu drugiej po³owy
bramkê na 2:1 strzeli³ Szarnecki.
Czarni byli dru¿yn¹ lepsz¹ o tê jedn¹ bramkê. Mecz by³ doæ ostry. Z rozbit¹ g³ow¹ od oko³o 20 minuty gra³ do
koñca Karankiewicz (po meczu uda³ siê
do szpitala, rana by³a zszywana). W drugiej
po³owie w 50. minucie boisko opuci³
Jarmo³owicz z urazem pachwiny.
Czarni po tym meczu s¹ bardzo blisko utrzymania siê w III lidze, mimo,
¿e do koñca zosta³o jeszcze 8 meczy.
Sk³ad Czarnych: Rados³aw G¹siorowski, Pawe³ Sadowski, £ukasz Koz³owski, Rafa³ Darda, Adrian Karankiewicz,
Grzegorz Bieræ, Adam Wyszyñski, £ukasz Grzybowski, £ukasz Tomkiewicz,
S³awomir Jarmo³owicz (50' Arkadiusz
Cichocki), Kamil Szarnecki.

W zakoñczonym meczu Czarni pokonali Start Dzia³dowo 2-1 po bramkach Grzybowskiego i Szarneckiego.
Start spotkanie rozpocz¹³ bardzo
dobrze, ju¿ w drugiej minucie meczu
obj¹³ prowadzenie 1:0 po dorodkowaniu i g³ówce zawodnika goci. Nasza
dru¿yna ambitnie d¹¿y³a do wyrównania i uda³o siê to Grzybowskiemu. Bramka
pad³a po rzucie wolnym porednim
wykonywanym z pola karnego. Szarnecki
poda³ lekko pi³kê do Grzegorza Biercia, ten wystawi³ j¹ Grzybowskiemu, który
hukn¹³ pod poprzeczkê, nie daj¹c szans
bramkarzowi.
W pierwszej po³owie wiêcej bramek
nie ogl¹dalimy. Start co prawda strzeli³ bramkê, ale Rados³aw G¹siorowski

sportowych. wietlica wyposa¿ona zostanie w zestawy do eksperymentów, gry, zabawki, sprzêt sportowy oraz funkcjonalne meble. Na szkoleniu zorganizowanym
przez Fundacjê mielimy okazjê skonsultowaæ siê z projektantem wnêtrz w celu efektywnego wykorzystania dostêpnej przestrzeni.
Przy tej okazji pragniemy poszerzyæ
wspó³pracê z rodzicami  wszak to jeden z najwa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na dzia³alnoæ wietlicy. Ich
udzia³ zajêciach, wzajemny kontakt z
innymi rodzicami, daje dzieciom poczucie
bezpieczeñstwa i przyjaznej atmosfery.

Tabela III ligi

1. Sokó³ ......................... 55-22
2. Huragan ..................... 38-22
3. Warmia ...................... 37-22
4. Czarni ....................... 36-22
5. Concordia .................. 36-23
5. Olimpia ...................... 33-22
7. Motor ......................... 32-22
8. Mr¹govia ................... 30-22
9. Pogoñ ......................... 29-23
10. Start ......................... 28-22
11 .Promieñ ................... 28-22
12. Mielnik .................... 24-23
13. Vêgoria .................... 24-22
14. Orze³ ........................ 20-22
15. Tur ........................... 20-23
16. Mazur ...................... 19-21
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Trójbój LA
Mistrzostwa Powiatu
w Trójboju LA

2. Maciej Famulak (SP 3 Olecko) - 127
3. Konrad Barszczewski (SP 3 Olecko) - 125
4. Karol Wójcik (SP G¹ski)
- 112
5. Micha³ Piekielniak (SP G¹ski) - 110
Ch³opcy (zespo³owo):
1.SP 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski i Artur Szarnecki) - 436 pkt.
2.SP G¹ski (opiekun Wies³aw Zalewski)
- 400 pkt.
3.SP Wieliczki (opiekun Pawe³ Rutkowski)
- 364 pkt.
4.SP 4 Olecko (opiekun Marzena Jasiñska)
- 202 pkt.
5.SP wiêtajno (opiekun El¿bieta Rudnik)
- 187 pkt.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, a zwyciêskie zespo³y
otrzyma³y puchary, ufundowane przez
prezes POSS, pani¹ Reginê Jakubowsk¹. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
50 uczestników. Sk³ad zwyciêskich zespo³ów z SP 3 w Olecku: Magda Jachimczuk, Marcela £apiñska, Dominika Jab³oñska, Malwina Taraszkiewicz i
Natalia Czara (dziewczêta) oraz Miko³aj Marczak, Mateusz Sura¿yñski, Konrad Barszczewski, Maciej Famulak i Filip
Grudziñski (ch³opcy).
Organizatorzy dziêkuj¹ Dyrekcji i nauczycielom w-f ze Szko³y Podstawowej
nr 3 w Olecku za udostêpnienie obiektów oraz za pomoc w przygotowaniu i
sprawnym przeprowadzeniu zawodów.
Dariusz Karniej

Tenis ziemny

(LO), 3. Carolin Zapf (LO E³k)
Kategoria ch³opców
* do 10 lat: 1. Marcin Essel (SP Spo³.),
2. Pawe³ Masalski (SP3), 3. Jan Jeleniewicz (SP3)
* do 12 lat: 1. Piotr P³aziñski (SP3), 2.
Kuba Kowalewski (SP1), 3. Pawe³
Charmuszko (SP3)
* do 14 lat: 1. Patryk Maksimowicz
(SP3), 2. Micha³ Maksimowicz (SP1),
3. Rafa³ Supronowicz (Gim. 2).
Na koniec zmagañ zwyciêzcy uhonorowani zostali wartociowymi nagrodami i medalami oraz wszyscy dyplomami. Nagrody wrêczali p. Karol Sobczak
- przewodnicz¹cy RM, Ireneusz Szymañski - prezes klubu Czarni Olecko oraz dyrektor MOSiR Olecko Andrzej Kamiñski. Uczestnikom, rodzicom i kibicom podziêkowa³ sêdzia
naczelny Mistrzostw p. Andrzej Bomber. Szczególne podziêkowania otrzymali sêdziowie g³ówni: Monika Maksimowicz, Klaudia Mikielska, Patrycja
Supronowicz, Karol Gajdemski oraz
Kamil Bomber.
Do zobaczenia na III Mistrzostwach
Szkó³ w Tenisie Ziemnym.

Termin i miejsce: 13.05.2010r., obiekty SP nr 3 w Olecku. Organizatorzy:
MOSiR, POSS, OTSS i UKS ,,Trójka.
Sêdzia g³ówny: Dariusz Karniej. Do zawodów przyst¹pi³y reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: SP G¹ski, SP wiêtajno, SP Wieliczki, SP 4 Olecko i SP 3
Olecko. Ponadto SP Kowale Oleckie i
SP Babki Oleckie wyst¹pi³y poza konkursem.
WYNIKI:
Dziewczêta (indywidualnie):
1. Natalia Czara (SP 3 Olecko) - 118
2. Malwina Taraszkiewicz (SP 3 Olecko) - 108
3. Wiktoria Krzyków (SP 4 Olecko) - 90
4. Magda Rapczyñska (SP G¹ski) - 88
5. Julia Koz³owska (SP 4 Olecko) - 83
Dziewczêta (zespo³owo):
1. SP 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski i Artur Szarnecki)  375 pkt.
2. SP 4 Olecko (opiekun Marzena Jasiñska)
- 320 pkt.
3. SP G¹ski (opiekun Wies³aw Zalewski)
- 241 pkt.
4. SP wiêtajno (opiekun El¿bieta Rudnik)
- 241 pkt.
Ch³opcy (indywidualnie):
1. Hubert Ignatowicz (SP Wieliczki)- 144

W dniu 15 maja 2010 r. na kortach
MOSiR Olecko odby³y siê po raz drugi
Mistrzostwa Szkó³ w Tenisie Ziemnym.
Nocne opady deszczu trochê wystraszy³y
zawodników i zawodniczki oleckich szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i rednich.
Ale najwytrwalsi sprawili siê na 6. Do
rywalizacji stanê³o 42. zawodniczek i
zawodników z oleckich szkó³. Dziewczêta i ch³opcy grali w oddzielnych
kategoriach.
Oto
wyniki:
Kategoria dziewcz¹t
* do 10 lat: 1. Martyna Sobczak (SP3
Olecko), 2. Magda Muster (SP3), 3.
Kamila Sienica (SP3)
* do 12 lat: 1. Sylwia Sad³owska (SP1),
2. Zuzanna Bubrowska (SP3), 3. Ania
Napiórkowska (SP1)
* do 14 lat: 1. Roksana Zajkowska (SP1),
2. Ania Zieliñska (SP1), 3. Magda Essel
(Gim. Spo³.)
* gimnazja: 1. Magda Essel (Gim. Spo³.),
2.Weronika Kisielewska (Gim. 2), 3.
Klaudia Mikielska (Gim. 2)
* szko³y rednie: 1. Monika Maksimowicz (LO), 2. Patrycja Supronowicz

Biegi
Zwyciêstwa biegaczy na Ogólnopolskich Biegach Wilka

Tradycyjnie, du¿ym zainteresowaniem
cieszy³y siê tegoroczne XII Ogólnopolskie Biegu Wilka. W Grajewie wystartowa³o ponad 800 uczestników w ró¿nych
kategoriach wiekowych.
Tegoroczna edycja pokaza³a, ¿e popularnoæ Wilczego biegania nie s³abnie. Najliczniejsze grupy biega³y w kategoriach szkó³ podstawowych oraz gimnazjalistów. Nie zabrak³o poród nich (te¿
tradycyjnie) biegaczy z grodu nad Leg¹.
Olecczanie nie pojechali wilkom na po¿arcie, odnosz¹c spektakularne sukcesy
indywidualne.
Radek Olszewski mia³ do pokonania
dystans 700 m i ponad 70 rywali w kategorii szkó³ podstawowych klas V-VI. W
po³owie dystansu wyszed³ na prowadzenie i nie pozwoli³ wyprzedziæ siê rywalom, zwyciê¿aj¹c zdecydowanie. Reprezentant SP3 w Olecku w roku ubieg³ym
otar³ siê o podium, zajmuj¹c 5. miejsce.
Ubieg³oroczny sukces powtórzy³a w
roku bie¿¹cym gimnazjalistka z oleckiego Kopernika Aleksandra Olszewska.
zwyciê¿aj¹c po emocjonuj¹cej walce na
finiszu na dystansie 800 metrów.
Niespodziank¹ by³a druga lokata Anny
Szpunar wród rywalek na dystansie 1600
metrów w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych.
Oprócz podopiecznych Romualda
Wojnowskiego biega³y w Grajewie reprezentantki SP w G¹skach (nauczyciel Wies³aw
Zalewski). Wród najm³odszych (kategoria klas I-II) wygra³a Martyna Dzierzyk.
Na podium stanê³a równie¿ Dominika Bobruch, która biega³a na dystansie 700 m
(kl. V-VI). Gratulujemy wspania³ej postawy i oczekujemy na mi³e informacje z
tras biegowych i bie¿ni.

W najbli¿szym czasie odbêd¹ siê w Olecku nastêpuj¹ce imprezy sportowe:

- 19.05.2010 r. (roda) o godz. 9.00 na
stadionie MOSiR  eliminacje powiatowe do pi³karskiego turnieju ,,Z podwórka na stadion;
- 22.05.2010 r. (sobota) o godz. 9.00 w
hali ZST w Olecku  Mistrzostwa Polski
Nies³ysz¹cych w Tenisie Sto³owym;
- 23.05.2010 r. (niedziela) o godz. 9.00
w hali ZST w Olecku  Fina³owy Turniej
LZS w Tenisie Sto³owym o Puchar
TVP Olsztyn.

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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KAPRYNY DZIEÑ

Waldemara Rukcia

Obudzi³ siê dzieñ z samego rana i
zanim jeszcze zd¹¿y³ co pomyleæ, id¹c
do strumyka przemyæ oczy, potkn¹³ siê
o kamyk i a¿ sykn¹³ z bólu.
- O, rety, kto ma odwagê podstawiaæ mi nogê?!
Skrzywi³ siê i pe³en by³ pretensji do
wszystkich. Najpierw zaczepi³ Nockê:
- Hej, Nocko, nie za wczenie dzisiaj sobie posz³a? Mog³a jeszcze pochodziæ po wiecie, bo siê nie wyspa³em.
- Panie kolego  rzek³a Nocka  przecie¿ wiesz, ¿e jestem punktualna i nie
spóni³am siê ani minutki.
Dzieñ nie by³ zadowolony z tej odpowiedzi, bo wiedzia³ dok³adnie, ¿e pani
Nocka ma racjê, ale nie by³ dla niej
uprzejmy.
- A mo¿e to i dobrze, bo przecie¿
pani siê boj¹?
- Mnie? Co te¿ pan wygaduje? 
ze ³zami w oczach powiedzia³a pani
Nocka.
- Oczywicie, ¿e pani. A kto ma
godzinê duchów? A kiedy najwiêcej
grasuje z³odziei? Nawet dzieci siê pani
boj¹...
- Oj, panie kolego, bo siê pogniewamy  powiedzia³a zdecydowanie ale
smutno pani Nocka. Niech pan lepiej
zabierze siê do pracy.
Dzieñ rzeczywicie poczu³, ¿e przeholowa³, wiêc odwróci³ siê na piêcie i
bez s³owa po¿egnania odszed³.
A pracy mia³ wiele. Musia³ przecie¿

zajrzeæ w tysi¹ce okien i
budziæ wiele
osób do pracy.
- Jaki dzisiaj mam ciê¿ki dzieñ od samego rana  us³ysza³, kiedy zajrza³ w
okno na siódmym piêtrze.
- Ju¿ trzeba wstawaæ?  kaprysi³y
dzieci - Jeszcze nie!  i chowa³y g³owy pod ko³dry.
Nie by³ zadowolony dzieñ z tego,
co us³ysza³. Machn¹³ rêk¹ i poszed³
do drzew, by budziæ listki. Wiedzia³,
¿e one nie bêd¹ kaprysiæ, bo s³ysza³,
jak narzeka³y, ¿e im ciasno w p¹czkach, ¿e chcia³yby ujrzeæ wiat. Potem
wskoczy³ na jedno podwórko, ale nikogo tam jeszcze nie by³o. Zacz¹³ budziæ ptaki. Od nich zawsze s³ysza³ same
komplementy, bo go bardzo lubi³y.
- Obudzi³em wszystkich i teraz mogê
sobie zjeæ niadanie.
Rzeczywicie, jasno by³o wszêdzie.
Ludzie spieszyli siê do pracy.
- I ju¿ jestem spóniona!
- Jak ja siê wyrobiê? Tyle zamówieñ a ja sam, nie zd¹¿ê!
- To mia³o byæ zrobione wczoraj!
Dzisiaj ju¿ mnie nie interesuje!
Wykrzykiwali ludzie to tu, to tam.
Oj, nie by³ zadowolony Dzieñ z tego,
co s³ysza³. Nawet uczniowie mieli pretensjê, ¿e dostali jedynki tego dnia: Jakby
to by³a moja wina  mówi³ do siebie
Dzieñ.

- Jaki mam dzisiaj pechowy dzieñ.
Nic mi siê ni udaje  powiedzia³ mê¿czyzna.
Zdenerwowa³ siê Dzieñ na te narzekania, bo stara³ siê od samego rana, a
kiedy us³ysza³ od pewnej starszej pani:
A niech siê ten dzieñ wreszcie skoñczy, bo ju¿ nie mam si³y, to przerazi³
siê.
- Pani Nocko? Pani Nocko, gdzie pani
jest?  zacz¹³ wo³aæ. - Pani Nocko, niech
Pani ju¿ przyjdzie.
S³ysza³a dok³adnie pani Nocka nawo³ywania Dnia.
- Jestem, jestem. A co siê sta³o? Czy¿by
znudzi³o siê panu rz¹dzenie wiatem?
- Niech siê Pani ju¿ na mnie nie
gniewa... Wiem, ¿e rano by³em dla Pani
zbyt surowy, ale odwo³ujê wszystko, co
powiedzia³em. Niech pani zmieni mnie...
Narzekaj¹ tylko na mnie dzisiaj i narzekaj¹, ju¿ nie mogê tego s³uchaæ  b³aga³ Dzieñ.
- No dobrze, ju¿ dobrze. Trochê mia³
Pan te¿ racji z t¹ godzin¹ duchów. Ale
niech pan zwa¿a na swoje s³owa.
- Wiêc siê pani na mnie nie gniewa?
 pyta³ z niedowierzaniem pan dzieñ.
- Jak siê cieszê i bêdê uwa¿a³. Obiecujê.
I od tego dnia wszystko by³o jak
dawniej: pani Nocka usypia³a wszystkich i czasami trochê straszy³a godzin¹
duchów i ciemnociami, a pan Dzieñ budzi³
wszystkich i mobilizowa³ do pracy. No
i uwa¿a³ na swoje s³owa, bo  powiem
w wam w sekrecie  ba³ siê trochê pani
Nocki.
Marusia

