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SKUP METALI

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

(V16808)

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

(V25504)

Zau³ki kultury

(V24202)

Polemika z G³osem Olecka  s. 13

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

Serwis Powiatowy
W czawrtym numerze:
- Promocja Krainy EGO na
Gdañskich Targach Turystycznych
- Wirtualna podró¿ w 3D po Krainie EGO
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Jana Kochanowskiego w Olecku.

Zbiórka
na dokoñczenie
budowy szpitala
w Olecku

18 maja 2010 r. komisyjnie zosta³y przeliczone zebrane do puszek rodki finansowe.
Szczegó³y w numerze

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
12 kwietnia o 9.54 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Jakach po¿ar suchej trawy.
12 kwietnia o 10.53 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy przy ul.
Wiejskiej.
12 kwietnia o 16.00 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie zabezpiecza³ w Kowalach Oleckich l¹dowanie mig³owca ratowniczego.
12 kwietnia o 16.40 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Staczach.
12 kwietnia o 19.05 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w £êgowie po¿ar suchej
trawy.

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

Tel. 520-15-11.
(V24502)

12 kwietnia o 19.56 jeden zastêp OSP
Ciche i jeden OSP Mazury gasi³y w
Cichej Wólce po¿ar suchej trawy.
12 kwietnia o 19.58 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Babkach Oleckich po¿ar
sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru
*
*
*
*
*
*
*
*

DY¯URY APTEK

25.05.2010r. - ul. Kolejowa 15
26.05.2010 r.  pl. Wolnoci 25
27.05.2010 r.  pl. Wolnoci 7B
28.05.2010 r.  ul. Go³dapska 1
29.05.2010 r.  ul. Zielona 35
30.05.2010 r.  ul. Sk³adowa 6
31.05.2010 r.  ul. Zielona 37
1.06.2010 r.  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:

 Jakub Ba³ucki
 Jan Dzbyñski
 Paulina Jab³onowska
 Wojciech Karbowski
 Jerzy Makal
 Milena Sienkiewicz
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, ul. Jeziorna 1A

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

!
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Granitowe p³yty pami¹tkowe

W powierzchnie remontowanego obecnie oleckiego Rynku zostan¹ wmontowane dwie granitowe p³yty. Na jednej
kwadratowej o boku 160 centymetrów bêdzie wyryty herb
Olecka, druga za bêdzie upamiêtnia³a pobyt w Olecku w
2009 roku prezydenta Lecha Kaczyñskiego.
(m)

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

(V23303)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L23603)

PORCELANA

(V20605)

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

(V23403)

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

OLECKI TERMINARZ

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
 Kreski Garbate  wystawa rysunku satyrycznego Waldemara Rukcia, Galeria K2 Go³dapskiego Centrum Kultury, Go³dap
25 maja (wtorek)
wydanie Tygodnika oleckiego
26 maja (roda)
10.00  X Miêdzynarodowy Turnie Tenisowy Kobiet  korty MOSiR
27 maja (czwartek)
10.00  X Miêdzynarodowy Turnie Tenisowy Kobiet  korty MOSiR
12.00  Sesja Rady Miejskiej
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 Turnie Tenisowy Kobiet  korty MOSiR
17.00  Ksiê¿niczka i ¯aba  film, kino Mazur
19.00  Ondine  film, kino Mazur
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
29 maja (sobota)
10.00  X Miêdzynarodowy Turnie Tenisowy Kobiet  korty MOSiR
14.00  M³odzi animatorzy dzia³aj¹  fina³ projektów realizowanych przez m³odzie¿ w ramach Akademii Animacji (program na s. 10)
17.00  Czarni Olecko  Warmia Grajewo, mecz III ligi
pi³ki no¿nej (stadion treningowy)
17.00  Ksiê¿niczka i ¯aba  film, kino Mazur
19.00  Ondine  film, kino Mazur
30 maja (niedziela)
10.00  X Miêdzynarodowy Turnie Tenisowy Kobiet  korty MOSiR
12.00  Czarni II Olecko  Mazur Wydminy, mecz juniorów
pi³ki no¿nej (stadion treningowy)
16.00  Czarni II Olecko  Wilczek Wilczkowo, mecz A
klasy pi³ki no¿nej (stadion treningowy)
17.00  Ksiê¿niczka i ¯aba  film, kino Mazur
19.00  Ondine  film, kino Mazur
1 czerwca (wtorek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
17.00  Planeta 51  film z okazji Dnia Dziecka, kino
Mazur
2 czerwca (roda)
12.00  otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzêdu Pracy, ul. Armii Krajowej 30
4 czerwca (pi¹tek)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
5 czerwca (sobota)
17.00  Czarni Olecko  MKS Mielnik, mecz III ligi pi³ki
no¿nej (stadion treningowy)
6 czerwca (niedziela)
14.00  SKFIR Kowalak (Kowale Oleckie)  KS £abêdnik,
mecz pi³ki no¿nej (stadion w Kowalach)

"
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Zbiórka na dokoñczenie
budowy szpitala w Olecku
16 maja 2010 r. w szpitalu oraz przy kocio³ach na terenie
Powiatu Oleckiego Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej
Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko przy wspó³udziale wolontariuszy Parafialnego Zespo³u Caritas przy parafii
NMP Królowej Polski w Olecku przeprowadzi³a zbiórkê pieniê¿n¹ na dokoñczenie budowy szpitala w Olecku, tj. modernizacjê pierwszego piêtra starej bry³y szpitala na oddzia³ internistyczny, pododdzia³ kardiologiczny, pracowniê endoskopow¹ i kaplicê. Udzia³ w niej wziê³o 36 wolontariuszy z Ca-

ritas (nauczyciele, uczniowie, m.in. ze Szko³y Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 2, Zespó³ Szkó³ Os. Siejnik).
18 maja 2010 r. komisyjnie zosta³y przeliczone zebrane
do puszek rodki finansowe. Kwestuj¹cy do 21 puszek zebrali ogó³em 12.702,57z³ (s³ownie: dwanacie tysiêcy siedemset dwa z³ote piêædziesi¹t siedem groszy). Zebrane rodki
finansowe przesz³y nasze najmielsze oczekiwania. Darczyñcy
bardzo chêtnie wrzucali pieni¹dze do puszek.
Wszystkim ks. Proboszczom Parafii, Wolontariuszom, którzy
zaanga¿owali siê w organizacjê i prawid³owy przebieg zbiórki,
a tak¿e Darczyñcom, którzy wsparli finansowo planowan¹
modernizacjê szpitala serdecznie dziêkujemy.

Starosta Stanis³aw L. Ramotowski
Wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz

Oleccy kryminalni zatrzymali 22-letniego mê¿czyznê poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Rados³aw A. mieszkaniec gminy wiêtajno jest
podejrzany o usi³owanie rozboju w ramach grupy przestêpczej, który mia³ miejsce na terenie Niemiec. Zatrzymany jeszcze dzi zostanie przekazany do dyspozycji prokuratury okrêgowej w Olsztynie.

Zatrzymali poszukiwanego
europejskim nakazem aresztowania
W pi¹tek 23 maja oleccy kryminalni
pojechali do jednej z miejscowoci na

terenie gminy wiêtajno. ledczy mieli
za zadanie zatrzymaæ Rados³awa A po-

Oleccy policjanci zatrzymali 23-letniego mê¿czyznê. Mieszkaniec gminy Olecko jest podejrzany o dokonanie kradzie¿y
wentylatora z silnikiem z gospodarstwa nale¿¹cego do jednej z firm. Adrian M. przyzna³ siê do winy. Za kradzie¿ grozi
mu kara do 5 lat pozbawienia wolnoci.

Zatrzymany za kradzie¿ wentylatora

W pi¹tek oko³o godziny 19.00 oficer dy¿urny oleckiej policji
otrzyma³ informacjê o kradzie¿y wentylatora wraz z silnikiem
elektrycznym z budynku suszarni nale¿¹cej do jednej z firm.
Na miejsce pojechali policjanci Wydzia³u Kryminalnego, którzy przyjêli zawiadomienie o przestêpstwie. Wartoæ skradzionych
przedmiotów oszacowano na 2500 z³otych. Funkcjonariusze
wytypowali i przes³uchali wiadków zdarzenia, którzy twierdzili, ¿e w miejscu gdzie dosz³o do przestêpstwa widziany by³
23-letni Adrian M. Policjanci zatrzymali podejrzanego, który
w trakcie przes³uchania przyzna³ siê do winy. Wyjani³, ¿e
skradzione przedmioty ukry³ w zarolach, gdzie rozebra³ silnik na czêci. Nastêpnie poprosi³ kolegê o zawiezienie miedzianych elementów na skup z³omu. Policjanci odzyskali czeæ
skradzionych elementów silnika, za które podejrzany otrzyma³ na skupie 200 z³otych.
23-letniemu Adrianowi M. za kradzie¿ grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolnoci.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

szukiwanego europejskim nakazem aresztowania. 22-latek podejrzany jest o usi³owanie rozboju na terenie Niemiec w
padzierniku ubieg³ego roku. Mê¿czyzna dzia³a³ w ramach grupy przestêpczej. Zatrzymany trafi³ do policyjnego
aresztu i dzi zostanie przekazany do
dyspozycji prokuratury okrêgowej w
Olsztynie.
m³. asp. Tomasz Jegliñski,
KPP Olecko

Oleccy policjanci zabezpieczyli samochód osobowy, w którym znajdowa³o siê ponad 3 tysi¹ce paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Kierowca jad¹c ulica Go³dapsk¹ na widok radiowozu gwa³townie przyspieszy³ i odjecha³ w
stronê Gi¿ycka. Policjanci pojechali za autem, które wjecha³o w
boczn¹ drogê. Funkcjonariusze zajmuj¹cy siê przestêpczoci¹
gospodarcz¹ wyjaniaj¹ okolicznoci tego zdarzenia.

Zabezpieczyli ponad 3 tysi¹ce
paczek nielegalnych papierosów

24 maja, kilka minut po pó³nocy, oleccy policjanci patroluj¹cy miasto zauwa¿yli jad¹cego osobowym Audi. Kierowca auta na widok radiowozu gwa³townie przyspieszy³ i
odjecha³ w kierunku Gi¿ycka. Policjanci pojechali za samochodem, który nastêpnie skrêci³ w boczn¹ bramê. Gdy
funkcjonariusze podjechali do auta, w rodku nie by³o ju¿
nikogo, a pojazd mia³ rozbity przód. Dodatkowo okaza³o
siê, ¿e w aucie znajdowa³o siê 3 tysi¹ce paczek papierosów
bez polskich znaków akcyzy. Policjanci ustalaj¹ teraz, do
kogo nale¿y porzucone audi. Dodatkowo funkcjonariusze z
Wydzia³u do Walki z Przestêpczoci¹ Gospodarcz¹ wyjaniaj¹ okolicznoci tego zdarzenia.
Policjanci przypominaj¹, ¿e za pope³nienie przestêpstwa
karno-skarbowego grozi kara pozbawienia wolnoci do 2 lat.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

#
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(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.
(V25401)

$
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 4/2010

Promocja Krainy EGO na Gdañskich Targach Turystycznych

W dniach 7-9 maja 2010 r. odby³y siê po raz trzynasty
Gdañskie Targi Turystyczne. Odwiedzi³o je ponad 10 tysiêcy osób z kraju i zagranicy. Wród ponad 350 wystawców z
Polski i wielu pañstw wiata znalaz³y siê narodowe i regionalne organizacje promocji turystycznej, touroperatorzy, biura
podró¿y, agencje turystyczne, przewonicy.
Na targach nie zabrak³o realizatorów projektu egoturystyka.pl  produkt turystyczny Krainy EGO oraz pracowników Starostwa Powiatowego z E³ku, Go³dapi i Olecka.

Podczas targów promowalimy atrakcje turystyczne i walory
przyrodnicze Krainy EGO, a tak¿e bazê noclegow¹, gastronomiczn¹ oraz agroturystyczn¹  mówi Maria Dzienisiewicz, Wicestarosta Olecki. Odwiedzaj¹cy nasze stoisko mieli okazjê zapoznaæ siê z portalem turystycznym www.egoturystyka.pl oraz skosztowaæ wielu potraw i smako³yków, takich jak: sery, miód, wiejski chleb, konfitury i marynaty,
smalec, sêkacz czy oleckie krówki. Stoisko Krainy EGO cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem. Odwiedzaj¹cy nas gocie chêtnie siêgali po orzechy laskowe i maskotkê promuj¹c¹ nasz region  sympatyczn¹ wiewiórkê.
Na targach nie zabrak³o atrakcji w postaci ró¿norodnych
festynów, pokazów, konkursów czy smako³yków kuchni regionalnych. Warto przypomnieæ, ¿e Gdañskie Targi Turystycz-

ne to jedne z trójki najlepszych targów turystycznych w Polsce.
Tegoroczne targi nastawione by³y g³ównie na promocjê
turystyki aktywnej. Ich uczestnicy mogli wzi¹æ udzia³ debacie na temat polityki rowerowej jako szansy zrównowa¿onego rozwoju b¹d w spotkaniach dotycz¹cych kajakarstwa
morskiego i górskiego.
Mamy nadziejê, ¿e na efekty promocji Krainy EGO nie
bêdziemy musieli d³ugo czekaæ. Z pewnoci¹ osoby odwiedzaj¹ce gdañskie targi maj¹ ju¿ ciekawe pomys³y na spêdzenie urlopu w Krainie EGO.
Targi turystyczne w Gdañsku zosta³y zrealizowane w ramach projektu egoturystyka.pl  produkt turystyczny Krainy
EGO, wspó³finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
Anna Turowska
www.egoturystyka.pl

Wirtualna podró¿ w 3D po Krainie EGO
Zapraszamy do obejrzenia na stronie www.egoturystyka.pl w zak³adce
Region EGO 3D dwunastu obiektów
znajduj¹cych siê na terenie trzech mazurskich powiatów: e³ckiego, go³dapskiego
i oleckiego, tworz¹cych Krainê EGO.
Na wirtualnej wycieczce w trzech wymiarach mo¿na zwiedziæ:
1) budynek Starostwa Powiatowego w
E³ku, Szko³ê Artystyczn¹ w E³ku, drewniany koció³ w Ostrymkole,
2) koció³ NMP Matki Kocio³a w Go³dapi, Muzeum Ziemi Go³dapskiej,
piramidê w Rapie, mosty w Stañczykach,
3) Koció³ Najwiêtszej Marii Panny
Królowej Polski w Olecku, pomnik

¿o³nierski w Olecku, molo ze skoczni¹
w Olecku, koció³ p.w. Matki Bo¿ej Szkaplerznej w wiêtajnie, koció³ w Wieliczkach.
Od roku obiekty te mo¿na ogl¹daæ na portalu lub ci¹gn¹æ plik *kmz
z za³¹cznika do³¹czonego do opisu
obiektu i uruchomiæ go w programie
Google Earth.
Od niedawna zespó³ Google Earth zaakceptowa³ grafiki i mo¿na je otwieraæ przy pomocy zak³adki Budynki
3D w bocznym panelu nawigacyjnym
programu Google Earth.
Od kwietnia tego roku jest jeszcze
³atwiej. Wystarczy wpisaæ w przegl¹darkê internetow¹ maps.google.pl, na-

stêpnie wybraæ opcjê Earth i po wyszukaniu, np. Olecko, obejrzeæ obiekty
w grafice trójwymiarowej.
Grafika powsta³a w ramach projektu
Wirtualny przewodnik po krainie EGO
realizowanego przy wsparciu Norwegii
poprzez dofinansowanie ze rodków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Jana Kochanowskiego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kociuszki 29,
tel./fax: 87 523 41 83
e-mail: lo@lo.olecko.pl
www.lo.olecko.pl

Historia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku siêga 1946 r. Powsta³a wtedy szko³a nosi³a nazwê Pañstwowe Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokszta³c¹ce.
Obecnie dyrektorem Liceum Ogólnokszta³c¹cego jest mgr
Leszek Olszewski, wicedyrektorem  mgr Nina Grodzka.
Szko³a dysponuje: hal¹ sportow¹, bogato wyposa¿on¹
si³owni¹, zasobn¹ i stale uzupe³niaj¹c¹ ksiêgozbiór bibliotek¹, multimedialn¹ czytelni¹, nowoczesn¹ pracowni¹ informatyczn¹ oraz laboratorium jêzyków obcych.
LO kszta³ci w klasach, w których realizowane s¹ w zakresie rozszerzonym nastêpuj¹ce przedmioty: jêzyki obce 
jêzyk angielski, jêzyk niemiecki, jêzyk rosyjski, jêzyk francuski, matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia,
geografia, historia, jêzyk polski oraz zwiêkszona jest liczba
godzin wychowania fizycznego. Wszyscy uczniowie mog¹
przygotowywaæ siê do zdawania egzaminu maturalnego na
poziomie rozszerzonym z dowolnie wybranego przedmiotu.
Oleckie LO posiada Certyfikat Jakoci Szko³a Przedsiêbiorczoci przyznawany przez Fundacjê M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci. W województwie warmiñsko-mazurskim certyfikat ten otrzyma³y tylko trzy szko³y ponadgimnazjalne.
Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach przedmiotowych od wielu lat wyró¿nia uczniów LO. Najchêtniej m³odzie¿ wybiera olimpiadê ekologiczn¹, biologiczn¹, geograficzn¹, historyczn¹, jêzyka rosyjskiego, francuskiego, konkursy poetyckie, poprawnej polszczyzny, recytatorskie oraz
miêdzynarodowy konkurs matematyczny Kangur.

W szkole realizowane s¹ projekty finansowane ze rodków Unii Europejskiej. Dziêki nim m³odzie¿ mo¿e uczestniczyæ w wielu ciekawych, bezp³atnych zajêciach pozalekcyjnych: z jêzyków obcych w ramach projektu Jêzyk obcy
coraz mniej obcy; w Szkolnym Orodku Kariery pozwalaj¹ce wybraæ kierunek studiów i zaplanowaæ swoj¹ karierê.
Ciekaw¹ i unikaln¹ form¹ zajêæ pozalekcyjnych jest anglojêzyczny klub filmowy Open Your Eyes, który pozwala

poznaæ etapy powstawania dzie³a filmowego na warsztatach.
Nowym typem zajêæ pozalekcyjnych jest Akademia Kompetencji Kluczowych. Uczniowie uczestnicz¹ w zajêciach z
zakresu kompleksowego wykorzystania komputera, przedsiêbiorczoci i jêzyka angielskiego. Dodatkowo maj¹ szansê zdobycia
miêdzynarodowych certyfikatów ECDL.

W szkole prowadzone s¹ tak¿e dodatkowe zajêcia sportowe, miêdzy innymi sekcje koszykówki i siatkówki. Licealici
startuj¹ w ró¿norodnych dyscyplinach sportowych, np. tenisie
sto³owym i taekwondo.
Wa¿nym elementem edukacji w liceum jest kszta³towanie
postaw obywatelskich, patriotycznych i szacunku wobec tradycji. Uczniowie mog¹ realizowaæ swoje pasje i kszta³towaæ
osobowoæ podejmuj¹c dzia³ania w Oleckiej Radzie M³odzie¿owej
i Samorz¹dzie Szkolnym, uczestnicz¹c w akcjach charytatywnych i zbiórkach ¿ywnoci na rzecz Caritas, oleckiego stowarzyszenia Otwarte Drzwi, Domu im. Janusza Korczaka w
Olecku.
Ci, którzy chc¹ rozwijaæ swoje talenty artystyczne, maj¹
okazjê braæ udzia³ w licznych przedstawianych przez szko³ê
prezentacjach. Koncerty i spektakle teatralne wystawiane przez
m³odzie¿ licealn¹ sta³y siê tradycyjnymi w miecie wydarzeniami. Spo³ecznoæ uczniowska wiele razy w roku szkolnym
przygotowuje apele i imprezy szkolne: jase³ka, stoiska na targach
edukacyjnych i bawi siê podczas Dnia Jêzyków, Pierwszego
Dnia Wiosny, Dnia Patrona Szko³y po³¹czonego z symbolicznym przyjêciem w poczet braci szkolnej uczniów klas
pierwszych, czyli otrzêsinami.
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanowskiego w Olecku
to szko³a, która przygotowuje do kariery.
Katarzyna Kamiñska
www.lo.olecko.pl

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

Iwona Grabek

We czwartek, 13 maja m³odsi uczniowie Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami
Integracyjnymi im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w G¹skach mieli okazjê obejrzeæ
spektakl Przygody Sindbada ¯eglarza
w Olsztyñskim Teatrze Lalek. Nastêpnie podziwialimy zabytki starego miasta. Ka¿dy uczestnik wycieczki obowi¹zkowo potar³ za nos Kopernika, by, jak
g³osi legenda, zapewniæ sobie szczêcie
w mi³oci. Po pysznych lodach na starówce czeka³a nas jeszcze jedna atrakcja  seans Ziemia w kosmosie w
Planetarium.
Wycieczka do Olsztyna jest czêci¹
projektu Wielka sztuka  dobra zabawa Stowarzyszenia Kulturalnego Przy-

pisani Pó³nocy koordynowanego przez
Iwonê Grabek. Stowarzyszenie otrzyma³o
dotacjê ze rodków publicznych Gminy
Olecko na realizacjê zadania publicznego w zakresie kultury poprzez wspieranie wszelkich form edukacji dzieci,

które realizowane jest we wspó³pracy
ze Szko³¹ Podstawow¹ z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w G¹skach w okresie od 12
kwietnia 2010 r.do 12 listopada 2010 r.
Celem tego zadania jest upowszech-

V POWIATOWY KONKURS POETYCKI
Z DEDYKACJ¥ BO NIEBA


21 maja 2010 r. odby³ siê II etap V
Powiatowego Konkursu Poetyckiego Z
dedykacj¹ do Nieba, zorganizowanego przez Zespó³ Szkó³ w Olecku oraz
Szko³ê Podstawow¹ im. I. Krasickiego
w wietajnie. Konkurs, powiêcony pamiêci papie¿a Jana Pawia II, odby³ siê
w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate w Olecku. Swoje wiersze zaprezentowa³o 16

uczniów ze szkó³ podstawowych powiatu
oleckiego.
Komisja konkursowa w sk³adzie:
l . Krystyna Karczewska
2. Wac³aw Klejmont
3. Dariusz Josiewicz
4. Marek Borawski
uzgodni³a nastêpuj¹cy werdykt:
* w kategorii klas IV:
1. Weronika Gabru (SP wiêtajno)

nianie ró¿nych form edukacji kulturalnej wród dzieci w m³odszym wieku
szkolnym i ich rodziców, wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci, szczególnie poprzez kontakt z teatrem, sztuk¹, lokaln¹, a tak¿e wzbogacanie s³ownika aktywnego i wiedzy o otaczaj¹cym
wiecie.
W ramach projektu odbywaj¹ siê
warsztaty teatralne prowadzone przez
Beatê Grzêdê oraz warsztaty plastyczne i zajêcia historyczne prowadzone przez
Iwonê Grabek. Zdobytymi umiejêtnociami a tak¿e pracami plastycznymi dzieci
bêd¹ mia³y okazjê pochwaliæ siê podczas szkolnego wiêta Dni Rodziny
ju¿ 26 maja, na które serdecznie zapraszamy rodziców, spo³ecznoæ szkoln¹
oraz zainteresowanych.
Przy tej okazji chcielibymy z³o¿yæ
podziêkowania prezes Marii W. Dzienisiewicz i Stowarzyszeniu Przypisani
Pó³nocy za pomoc i wsparcie przy realizacji kolejnego projektu.
2. Barbara Kamiñska (SP1 Olecko)
3. Wiktoria Wasilewska (SP1 Olecko)
Wyró¿nienie - Urszula Kwiatkowska (SP1
Olecko)
* w kategorii klas V:
1. Dorota Kondratowicz (SP4 Olecko)
2. Zuzanna Adamska (SP3 Olecko)
3. Maciej Fieæko (SP4 Olecko)
* w kategorii klas VI:
1. £ucja Szwejser (SP 4 Olecko)
2. Kinga Tez (SP4 Olecko)
3. Klaudia £abêdzka (SP Judziki)
Wyró¿nienie: Oliwia Pojawis i Izabela
Sakowska (SP wiêtajno).

'

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 21 (645)

PROCEDURY (4) Adam Andryszczyk
- No kurde, nie doæ ju¿ na dzisiaj?  retorycznie pyta Jola.
- Zaraz naprawiê. Gumka od gazu  Setny wysiada, zagl¹da
pod maskê i po chwili ruszamy.
Grubo po pó³nocy docieramy do Lidzbarka. Szybka kolacja. Rêka i ca³e ramiê boli coraz bardziej. Zmêczeni i z mieszanymi uczuciami k³adziemy siê spaæ.
DZIEÑ TRZECI
niadanie spo¿ywamy ju¿ w lepszych humorach ni¿ kolacjê. Mo¿e to wp³yw s³onecznej pogody? Tylko rêka zawieszona na temblaku daje znaæ o sobie coraz bardziej znaæ. Wyci¹gam rentgenowskie fotki, ogl¹damy z Setnym. Zwo³ujemy konsylium.
- Doktorze Andryszek, proszê zerkn¹æ na to zdjêcie...
- Faktycznie, doktorze Setny. Go³ym okiem widaæ, ¿e z³amanie.
- Tak. Z³amanie na sto procent. Tylko co to za koæ?
- No có¿, doktorze Setny. Zawieziemy te zdjêcia do Sokó³ki.
Niech tam rozstrzygn¹.
A tak naprawdê jestemy zdziwieni, poniewa¿ w medycznej dokumentacji, któr¹ dosta³em przy wyjciu ze szpitala napisano,
¿e mam tylko ogólne pot³uczenia.
- Widaæ tamten lekarz z Kêtrzyna pok³ócony ze swoim koleg¹ okulist¹  podsumowuje Setny i koñczymy niadanie.
Powypadkowa Honda, stoj¹ca na przyczepce w s³onecznym wietle, przedstawia smutny widok. Jak ranny koñ wieziony do ubojni. Ca³a w b³ocie i strzêpkach trawy. Setny bierze ogrodowy w¹¿ i odkrêca wodê.
- To¿ to wstyd dla maszyny i dla nas  objania.
Po kilku minutach motocykl odzyskuje przynajmniej czêæ
swojej krasy.
- No, teraz nawet jak staniemy na wiat³ach, to pomyl¹, ¿e
maszynê z salonu wieziemy.
Pakujemy siê we troje do auta i zmierzamy do Sokó³ki.
Podró¿ mija bez przygód, w raczej dobrych humorach. Siedz¹c wygodnie z ty³u od czasu do czasu ogl¹dam siê na Shadówkê i wtedy mina trochê mi rzednie.
Po po³udniu wje¿d¿amy na nasze podwórko w Sokó³ce.
Mina Krychy wygl¹daj¹cej przez okno nie wró¿y niczego dobrego.
- No, kurde, powrót bohatera...  takie s¹ pierwsze, powitalne s³owa mojej ¿ony.
EPILOG
Nastêpnego dnia Krysi przechodzi z³oæ, a raczej strach.
Razem udajemy siê do szpitala, gdzie ortopeda potwierdza
nasz¹ diagnozê, a nawet j¹ ucila: z³amana ³opatka. Idziemy
do szpitalnej gipsowni, gdzie ka¿¹ mi wejæ do czarnego worka. Stoj¹c w nim poddajê siê zabiegowi, a w tym czasie Krysia jedzie taksówk¹ do apteki po zalecony ko³nierz ortopedyczny.
Gips noszê przez dwa tygodnie, potem zdejmuj¹ go z zaleceniem, bym nie forsowa³ prawej rêki. Miesi¹c po wypadku
przyje¿d¿a Gadek z Jarkiem73 i za pomoc¹ czêci przywiezionych od Saimona i Jojka reanimuj¹ mój motocykl. Korzystaj¹c z okazji, ¿e Krysia wychodzi na chwilê do miasta, wsiadam na o¿ywion¹ Hondê i robiê ma³¹ rundkê wokó³ domu.
Krysia wraca, patrzy w oczy i pyta:
- Jedzi³e?!
- No co ty...
- Przecie¿ widzê, ¿e jedzi³e...
- Tylko trochê, parê metrów.
- No, kurde, nie bêdê ciê drugi raz niañczyæ!  ale widzê, ¿e

te¿ siê cieszy.
Dwa tygodnie póniej ju¿ jedzimy oboje. Umawiamy siê
z grupk¹ znajomych na spotkanie w E³ku. O umówionej godzinie zje¿d¿aj¹ siê prawie wszyscy, oprócz Setnych. Kiedy
zsiadam z motocykla, rozlega siê dzwonek mojego telefonu.
- Setny? Ju¿ jestemy na miejscu, czekamy... Co?... K...., nie
¿artuj... Gdzie?... To parê kilometrów st¹d, zaraz bêdziemy... A gdzie was zabieraj¹?... Dobra, motorem siê nie
martw, biorê to na siebie... Potem zadzwoniê do was, do
szpitala...
Koñczê rozmowê i z niedowierzaniem patrzê po twarzach.
- Co siê sta³o?  pyta Bart.
Ale o tym mo¿e opowie Setny...
Koniec

Dla lubi¹cych mora³y...
Niebagatelny wk³ad w wyprawê mia³o Oleckie Centrum
Szkolenia Kierowców Jurka Miliszewskiego, który finansowo
wspar³ tê eskapadê.
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Akademia Animacji
od Pestki do Pomarañczy
od Inspiracji do Dzia³ania
Akademia Animacji powsta³a z myl¹ o m³odzie¿y z ma³ych
miast i wsi, która ma pomys³ na wydarzenie kulturalne w
swojej miejscowoci, takie jak: przegl¹d filmów, wernisa¿
fotografii, happening, zaproszenie ciekawych artystów. M³odzi ludzie czêsto nie wiedz¹, od czego zacz¹æ, zastanawiaj¹
siê: Kto mo¿e im pomóc? Gdzie szukaæ na to pieniêdzy?
Jak napisaæ wniosek? Jak zrealizowaæ projekt?
Odpowiadaj¹c na ich potrzeby, w ramach Akademii, prowadzimy warsztaty, podczas których inspirujemy do aktywnoci twórczej, definiowania swoich potrzeb, realizowania
w³asnych pomys³ów metod¹ projektu. Co wa¿ne, dajemy
m³odzie¿y wsparcie merytoryczne, finansowe i konsultacje z
lokalnymi animatorami kultury. Podczas pierwszej edycji
Akademii Animacji dofinansowalimy szeæ projektów m³odzie¿owych z Olecka i okolic.
Projekty m³odzie¿y realizowane w ramach Akademii Animacji
Projekt: Ocaliæ od zapomnienia
Troje m³odych ludzi  dwie dziewczyny i jeden ch³opak, wspólna pasja  fotografia. Joanna, Klaudia i £ukasz postanowili skorzystaæ ze swojego dotychczasowego dowiadczenia w dziedzinie obróbki
oraz wytwarzania zdjêæ i zrobiæ co dla
gminy Olecko. Doskonal¹c swój warsztat
fotograficzny, zapragnêli udokumentowaæ
obiekty z terenu gminy, z którymi w wielu
przypadkach czas nie obszed³ siê ³askawie. Projekt zwieñczy³a wystawa, na której ka¿dy z mieszkañców móg³ na nowo odkryæ najciekawsze i najpiêkniejsze zak¹tki gminy.
Projekt: Z wizyt¹ u pradziadków
We wspó³czesnej
szybko zmieniaj¹cej siê
rzeczywistoci coraz
rzadziej m³odzie¿ chce
poznawaæ swoje korzenie. Dlatego tym bardziej cieszy inicjatywa dzieci, rodziców
i prowadz¹cej z zespo³u Pokolenie. Przez
trzy miesi¹ce m³odzie¿
bada³a tradycje rodzinne, codziennoæ i obyczaje pradziadków, a tak¿e popularne w ich m³odoci zajêcia, takie jak:
wyplatanie koszyków, wyszywanie haftem krzy¿ykowym czy
pieczenie chleba i sêkacza. Dokumentacjê z projektu stanowi kronika zespo³u dostêpna miêdzy innymi na stronie internetowej Fundacji Przystanek Twórczoæ.
Projekt: Kalendarz wspomnieñ
Cudze chwalicie, swego nie znacie to
nie tylko stare polskie powiedzenie, ale te¿
tytu³ wystawy, jak¹ zrealizowa³y cztery m³ode
dziewczyny i pasjonatki sztuki. Mimo ¿e
Sandra, Joanna, Ewa i El¿bieta nie pochodz¹ z Olecka, postanowi³y zag³êbiæ siê w
historiê tego miasta. Poprzez wywiady z
jego mieszkañcami, gromadzenie archiwum
historycznego miasta oraz fotografowanie
wyj¹tkowych miejsc gminy dziewczyny stworzy³y prezentacjê i wystawê, która dotar³a
do m³odzie¿y a jednoczenie przywo³a wspomnienia osób

starszych. W ramach projektu powsta³ równie¿ folder streszczaj¹cy historie miejsc ukazanych na wystawie.
Projekt: Grupa Kabaretowa Tiramisu
Nie jest ³atwo sprawiæ, by na
twarzach innych zagoci³ umiech.
Ale kiedy wspóln¹ pasj¹ jest rozmieszanie, nic ne stoi na przeszkodzie, by za³o¿yæ kabaret! Szecioro m³odych ludzi postanowi³o spróbowaæ swoich si³ i, po przejciu odpowiednich warsztatów z
artystami z kabaretu wierszczychrz¹szcz, stworzyli w³asne, autorskie skecze. Potem pokazali je mieszkañcom gminy Olecko, seniorom z Domu Spokojnej Staroci oraz wychowankom Domu Dziecka. Zabawa z Tiramisu gwarantowana!
Projekt: Stop Klatka Fest
Brygida, Dastin, Micha³,
Maciek, Adam i Daniel to dowiadczeni, jak na swój m³ody wiek, dzia³acze spo³eczni. Postanowili stworzyæ festiwal filmowy Stop Klatka
Fest  projekt, którego uczestnicy oprócz zdobycia warsztatu filmowego stworzyli w³asne etiudy i zaprezentowali m³odzie¿y podczas Przegl¹du
Filmowego. W przedsiêwziêciu udzia³ wziêli nie tylko jego
pomys³odawcy, ale przede wszystkim uczniowie szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy sami zg³osili siê do
udzia³u w projekcie.
Projekt: Grupa plastyczna O³ówkiem w lustrze (06)
Sztuka czêsto idzie w parze z dobroczynnoci¹. Wiedz¹
o tym nie tylko doroli. M³odzie¿ postanowi³a zorganizowaæ
warsztaty plastyczne, podczas których pozna³a techniki szkicu rysunku twarzy. Zdobyte umiejêtnoci pos³u¿y³y do stworzeniu prac plastycznych, zaprezentowanych mieszkañcom
gminy na przygotowanej wystawie. To jednak nie wszystko.
Szkice zostan¹ zlicytowane na specjalnej aukcji, z której ca³y
dochód bêdzie przekazany na Samodzielny Publiczny Zespó³
Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Jakach.
Zbli¿a siê fina³ projektów realizowanych przez m³odzie¿
w ramach Akademia Animacji. Zapraszamy na wernisa¿e,
pokazy plenerowe, przegl¹d etiud filmowych i wystêp kabaretowy. Kiedy? 29 maja (sobota)!
Co siê bêdzie dzia³o?
14.00  wernisa¿ fotografii grupy Ocaliæ od zapomnienia
 hol kina
14.00  wystawa plenerowa Kalendarz wspomnieñ  przed
kinem
14.30  prezentacja multimedialna projektu Z wizyt¹ u pradziadków  hol kina
15. 00  pokaz plenerowy portretów i karykatur O³ówkiem
w lustrze - park
16.30  wystêp grupy kabaretowej Tiramisu  sala AGT
17.00  pokaz etiud filmowych Stop Klatka Fest  sala
AGT
19.00  Ultrashow Nieformalna Grupa Dzia³ania (gocinnie)  sala AGT
* Na wszystkie wydarzenia wstêp wolny !
Organizator: Fundacja Przystanek Twórczoæ, wspó³praca ROK MG Olecko, finansowanie: projekt realizowany i
finansowany w ramach programu Akademia Orange, dofinansowany przez Burmistrza Miasta Olecko
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By³ drogowskazem
wród krêtych dróg
Ju¿ po raz szósty Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wieliczkach
goci³o uczniów powiatu oleckiego na
konkursie recytatorsko-muzycznym poezji swojego patrona.
18 maja  w 90. rocznicê urodzin
Jana Paw³a II  m³odzie¿ i ich opiekunowie z gimnazjów w Olecku, Kijewie,
wiêtajnie oraz Wieliczek przyjêli zaproszenie organizatorek  Jolanty Motulewicz i Bo¿eny Dobrzyñ, by zaprezentowaæ twórczoæ Papie¿a Polaka.
Zanim 26 uczniów przyst¹pi³o do konkursu, wszystkich zebranych przywita³
dyrektor placówki  Stanis³aw Bucki,
który nastêpnie odda³ g³os m³odym gospodarzom. Przedstawili oni krótk¹ czêæ
artystyczn¹, odwo³uj¹c siê do ponadczasowych wartoci ukrytych w nie³atwej,

ale piêknej i prawdziwej poezji Jana Paw³a II, w której m³odzi mog¹ odnaleæ
wskazówki, jak byæ dobrym, wra¿liwym cz³owiekiem. Po pe³nym refleksji
wprowadzeniu uczestnicy konkursu przyst¹pili do interpretacji utworów patrona Gimnazjum w Wieliczkach. Komisja w sk³adzie: Ewa Ciechanowska, Izabela Czapuryn, Krystyna Siwko oraz
s. Barbara Pillar by³a pod wra¿eniem
wra¿liwoci i dojrza³oci m³odych recytatorów i wykonawców poezji piewanej. Po doæ d³ugich obradach postanowi³a wyró¿niæ :
w kategorii klas I
I miejsce  Adrianna Jañczuk (Gim.
nr 2 w Olecku)
II miejsce  Magdalena Essel (Gim.
STO w Olecku) oraz Klaudia Wój-

cik (Gim. w Kijewie)
III miejsce  Magdalena Burzyñska
(Gim. nr 2 w Olecku)
w kategorii klas II i III
I miejsce  Daniela Szczytowska (Gim.
w Wieliczkach)
II miejsce  Karolina Milewska (Gim.
w Wieliczkach) i Karina widerska
(Gim. w wiêtajnie)
III miejsce  Aleksandra Steckiewicz
(Gim. w Wieliczkach)
wyró¿nienia  Ola Chodkiewicz (Gim.
nr 2 w Olecku) oraz Martyna Siemiatycka (Gim. nr 1 w Olecku)
poezja piewana  wystêp solo
I miejsce  Aleksandra Steckiewicz (Gim.
w Wieliczkach)
II miejsce  Teresa Borowska (Gim.
nr 1 w Olecku)
III miejsce  Alicja Jarz¹bska (Gim.
w Wieliczkach) oraz Aneta Wijas (Gim.
nr 2 w Olecku)
poezja piewana  zespo³y
I miejsce  Teresa Borowska, Paulina Koz³owska, Maria Milewska (Gim.
nr 1 w Olecku)
wyró¿nienie  Adrianna wiêczkowska, Agnieszka Jankowska, Maja
Burba, Magdalena Micha³owska,
Anna Pojawis, Emilia Retel, Magdalena Domel (Gim. nr 2 w Olecku)
-Nie spodziewa³am siê tak du¿ego
osi¹gniêcia, chcia³am po prostu sprawdziæ
swoje umiejêtnoci recytatorskie. Zosta³am
bardzo mile zaskoczona. Jestem dumna
ze swojego sukcesu.  mówi Daniela
Szczytowska, laureatka I miejsca w
kategori klas II i III.
Wyró¿niona m³odzie¿ zosta³a nagrodzona piêknymi albumami powiêconymi
¿yciu i dzia³alnoci Jana Paw³a II. Nie
zapomniano tak¿e o pozosta³ych uczestnikach, o ich zaanga¿owaniu i pracy 
wszyscy otrzymali ksi¹¿ki, co by³o
mo¿liwe dziêki niezawodnym od lat sponsorom: Wójtowi Gminy Wieliczki  Janowi Jakimowiczowi oraz dyrektorowi Biura Obs³ugi Szkó³  Markowi
Dobrzyniowi.
jm
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(14)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Sydney/Australia, 18 lipca 2008 r.
By³em na s³ynnym mocie Harbour
Uczestniczy³em we mszy na Barangaroo, w tym samym
sektorze co wczoraj. Dzisiaj by³a te¿ droga krzy¿owa w postaci widowiska teatralnego. W ró¿nych czêciach Sydney
rozmieszczono kolejne stacje. ¯eby tam byæ, trzeba okazaæ
karty wstêpu. Mam otarte palce lewej stopy. Chodzê w nowych butach, st¹d taka sytuacja. Boli niesamowicie. Ale nie
przeszkodzi³o mi to w wyprawie na s³ynny most Harbour.
Rozci¹ga siê z niego wspania³y widok na miasto, a szczególnie na gmach opery. Jest specjalna k³adka dla przechodniów. Niestety, jest tak g³ono, ¿e nawet w³asnych myli nie
s³ychaæ. Po mocie ka¿dego dnia przeje¿d¿a ponad 160 tysiêcy samochodów. Dla nich przeznaczono osiem pasów. S¹
te¿ 2 tory kolejowe i pas rowerowy. Wszystko to na szerokoci 50 metrów.

punkt znajduje siê 134 metrów nad poziomem zatoki.
Sydney jest ciekawym miastem, ale piêkniejszym wydaje

Harbour Bridge.
mi siê Melbourne. Zreszt¹ te dwa miasta rywalizuj¹ ze sob¹
w tym wzglêdzie. Chodzi im te¿ o wie¿owce. W Melbourne
jest ich wiêcej (26). Nowo powstaj¹ce drapacze chmur maj¹

Na tle opery.
Harbour Bridge to jeden z najwy¿szych i najd³u¿szych
jednoprzês³owych mostów na wiecie, rozci¹gniêty nad zatok¹ Port Jackson. £¹czy czêæ pó³nocn¹ i po³udniow¹ Sydney. Jego jedyne przês³o jest zawieszone na wysokoci 52
metrów nad wod¹, dziêki czemu nawet najwiêksze statki oceaniczne mog¹ swobodnie pod nim przep³yn¹æ. Zosta³ oddany do u¿ytkowania w 1932 roku (budowê rozpoczêto w 1923r.),
a ze wzglêdu na formê nazywany jest Wielkim Wieszakiem czy te¿ ¯elaznym P³ucem. Mo¿na te¿ wejæ na szczyt
³uku. Most oparty jest na 12-metrowych fundamentach z
betonu i granitu. Ma 1149 metrów d³ugoci. Jego najwy¿szy

Most Harbour nad zatok¹ Port Jackson

inne przeznaczenie ni¿ w Europie. U nas to biurowce, w
Australii  apartamentowce. Najwy¿szy budynek w Melbourne to Eureka Tower  297 metrów (w wie¿owcu znajduje
siê 560 apartamentów  ka¿dy z otwieranymi oknami), w
Sydney Chifley Tower  244 m. Eureka Tower jest drugim
co do wysokoci budynkiem
na pó³kuli po³udniowej oraz
drugim co do wysokoci budynkiem mieszkalnym na
wiecie (po Q1 Tower). Q1
(Queensland Number 1) w
Gold Coast ko³o Brisbane jest
najwy¿szym budynkiem
mieszkalnym na wiecie  275
m wysokoci, wraz z iglic¹
323 metry. Pierwsi lokatorzy
zamieszkali w nim w 2005
C.d.n.
r.
Widok z Harbour Bridge na operê.

!
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B. Marek Borawski

Zau³ki kultury (x+4)
Zawsze, je¿eli przeprowadzam wywiad, staram siê robiæ to jak najrzetelniej. Konsultujê wypowiedzi z rozmówcami. Kontrowersyjne fragmenty dotycz¹ce osób trzecich s¹ równie¿ konsultowane. Wywiad ma byæ prawdziwy, a jeli rozmówca zmyla? To powinno byæ na pierwszy rzut oka widoczne. Zreszt¹, ka¿de pisanie wymaga rzetelnoci i zrozumienia podjêtego
tematu. Nie zawsze siê to jednak dziennikarzom udaje.
W ostatnim G³osie Olecka Zbigniew Malinowski (cz³onek Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy) przeprowadzi³ wywiad z Irmgard
Klink, która pe³ni funkcjê prezesa Stowarzyszenia Treuburczyków.
Dowiadujemy siê z niego, ¿e pani
prezes przed piêcioma laty kontaktowa³a
siê ze Stowarzyszeniem Kulturalnym
Przypisani Pó³nocy, ale póniej kontakt siê urwa³. Dziennikarz Z. Malinowski
zamieszcza tê wypowied nawet jej nie
komentuj¹c, ani nie prostuj¹c, choæ cz³onkiem Stowarzyszenia nadal jest! Co prawda
zalega ze sk³adkami, ale oficjalnie siê
nie wypisa³. ¯e Stowarzyszenie dzia³a
powinien wiedzieæ chocia¿by z racji
wykonywania zawodu dziennikarza. Jeszcze w listopadzie w G³osie Olecka
ukaza³a siê wiadomoæ, ¿e Pasjonatem
roku 2009 Stowarzyszenia zosta³ Ma-

rek Ga³¹zka.
Z. Malinowski uczestniczy³ w oficjalnym spotkaniu Treuburczyków, z
Przypisanymi Pó³nocy, które mia³o miejsce
w budynku Teatru AGT. Tak, ¿e Stowarzyszenie dzia³a, redaktor wiedzia³ z
ca³¹ pewnoci¹.
Wrócê teraz do wypowiedzi pani
Irmgard Klink. Otó¿ podczas jednej z
ostatnich wizyt w 2009 roku, ku mi³emu zaskoczeniu prezeski Przypisanych
Marii W. Dzienisiewicz,
Treuburczycy przekazali wszystkie dostêpne wydania Treuburger Heimatbrief.
Wydawnictwa za
porednictwem Urzêdu
Miejskiego trafi³y w
2009 roku do biblioteki Przypisanych. W
chwili obecnej Stowarzyszenie posiada najbogatszy w Olecku ich
zbiór.
Z mojego wywodu
niezbicie wynika, ¿e
albo pani Irmgard Klink
nie zrozumia³a pytania,
albo dziennikarz Z. Malinowski nie zrozumia³
wypowiedzi. Mo¿e te¿
byæ, ¿e wypowied zosta³a niedok³adnie przet³umaczona.
W ka¿dym b¹d razie wynika z tego, ¿e
kontakty pomiêdzy
Treuburczykami, a
Przypisanymi s¹ czêstsze ni¿ to zrozumia³ Z.
Malinowski. Na przyk³ad w przeci¹gu ostatnich 5 lat mia³y miej-

Bezpieczne zabawy
w piaskownicy
Wiosenna pogoda sprzyja radosnym
zabawom dzieci w piaskownicach. Niestety beztroskie harce przy u¿yciu wiaderka, ³opatki i innych narzêdzi mog¹
skoñczyæ siê przeniesieniem gronych dla
¿ycia i zdrowia chorób, jakie niesie ze
sob¹ zaka¿ony odchodami zwierzêcymi
piasek. Badania potwierdzaj¹, ¿e w piasku pochodz¹cym z niezabezpieczonych
piaskownic wystêpuj¹ chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki i inne paso¿yty, wywo³uj¹ce grone choroby np.: salmonellozê, grzybice skóry i paznokci, toksokarozê, toksoplazmozê i glistnice.

By ustrzec sw¹ pociechê przed
ewentualnym zachorowaniem rodzice powinni pamiêtaæ o kilku zasadach:
· po zabawie w piaskownicy i ze zwierzêtami, przed jedzeniem, po wyjciu
z toalety nale¿y dok³adnie myæ dziecku
rêce,
· ka¿dy malec powinien mieæ krótko
obciête paznokcie,
· nale¿y pilnowaæ, by podczas zabawy
w piaskownicy maluch nie wsadza³
do buzi zabawek i w³asnych r¹k,
· nie wolno zezwalaæ czworonogom na
przebywanie w obrêbie placu zabaw;

sce co najmniej cztery wydania t³umaczeñ Heimatbrief.
Na dowód publikujê ostatni list do
pani Irmgard Klink. Data zapisana na
korespondencji to 22 padziernika 2009.
wiadczy to niezbicie, ¿e wywiad, jaki
zosta³ zamieszczony w ostatnim wydaniu G³osu Olecka w akapicie dotycz¹cym Przypisanych Pó³nocy, nie zosta³
rzetelnie zbudowany.
B. Marek Borawski

jeli zajdzie taka potrzeba nale¿y
zwróciæ uwagê w³acicielowi zwierzêcia.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Olecku w trosce o bezpieczeñstwo zdrowotne mieszkañców przypomina, ¿e w³aciciele, dzier¿awcy i
zarz¹dcy placów zabaw powinni przed
sezonem turystycznym dokonaæ udokumentowanego przegl¹du pod k¹tem bezpieczeñstwa urz¹dzeñ i sprzêtów do
zabawy, a tak¿e wymieniæ piasek w piaskownicach dla dzieci i zabezpieczyæ
je przed dostêpem zwierz¹t.
Wiêcej informacji znaleæ mo¿na na
stronie www.bip.visacom.pl/psse_olecko.
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Owiata
Zdrowotna Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

US£UGI
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AUTO-MOTO

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L32102

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V14410

Krupin 14A

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

K27010

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

(V13410)

SERWIS OGUMIENIA

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V23133
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K29906
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V14420
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V15219
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V20415
* Daewoo Matis, 1999, 0,8B, tel. 509-746-264
V14440
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V16828
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V23143
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V14430
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V23123
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V16818
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V23113
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V20425

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V21704
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-52049-48
B302

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

V21614

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

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

US£UGI

(V21604)

PIZZA NA TELEFON

(V19706)

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
B402
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V17008
PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

L24505
L25801

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1320
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V14909

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

V25001

L25202

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V13710

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

L16726

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

V14309

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L25302
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15411
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V14609

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L25701
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70 L24704
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

(V13610)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K20405)

V15209

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

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V13310
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V23503
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V12409

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V16708)

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V32701)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K30306

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23413
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V19716

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

(V19906)

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.
V21504
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 724-993906, www.tocada.pl
V20625
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V24222

Sklep DOM

Pl. Woln oci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2119
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V16838
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L25003

US£UGI
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* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(K30904)
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885

K29208
L25601

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V23103)

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

(V19606)

(V23203)

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
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V16848
* niedrogo mieszkanie 36 m.kw. , IV pietro, centrum, Olecko,
tel. 693-868-516, 87-520-36-57
K31803
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23423
* podwójny gara¿, al. Zwyciêstwa, ko³o Tesco, tel. 603757-409
K31502a
* porcelana polska, du¿y wybór, plac Wolnoci 14, tel.
724-993-906, www.tocada.pl
V20615
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
B202
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L24405
* SIATKAOGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V23313
* siedlisko Kukowo, dom + zabudowania gospodarskie, 155000
z³otych, tel. 510-189-301
V25221
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V23213
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2119
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V25411
WYNAJEM
* do wynajêcia pó³ bliniaka, tel. 605-626-223
K32202
* lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ, Targowa 12, tel. 508945-732
K31603
* mieszkanie do wynajêcia ma³¿eñstwu emerytów, ogródek, gara¿, okolice Olecka, tel. 603-421-243
K32302
* na dzia³alnoæ gospodarcz¹ do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 hektara, tel. 502-088-402
K31204

Pomieszczenia biurowe do wynajêcia.
L25402

SPRZEDAM
* BEZPOREDNIO TANIO mieszkanie trzypokojowe 45,5
m.kw. w Olecku na Zyndrama, tel. 606-625-416
K32402
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V24212
* domek na dzia³kê, ocieplony, zelektryfikowany, tel. 503085-215
V23713

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 V13620
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V31004
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K31304
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, Babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V25201
* dziesiêæ uli pszczó³, tel. 505-385-958
K31903
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852
L25501

Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053.

* pomieszczenia do wynajêcia na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
Kukowo, tel. 721-587-468
K32502
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
(B502)

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

(V12810)

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
B102
* mieszkanie, ul. Partyzantów, 28,5 m.kw., tel. 503-024747
K32601
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V25211
* mieszkanie w Olecku, 4 pokoje 72,7 m.kw., parter lub
zamieniê na 2 pokoje, tel. 888-215-387
K32002

(V24112)

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk.

$
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(K31104)

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

(V25101)

 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

(V24102)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
(B702)

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
31

maja

godz.

1600

tel. 520-23-36

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Chiñska dieta d³ugowiecznoci

Chiñscy mêdrcy uwa¿ali, ¿e organizm jest doskona³ym mechanizmem posiadaj¹cym naturaln¹ moc
utrzymywania zdrowia, je¿eli tylko w drastyczny
sposób nie zak³óca siê jego równowagi. M¹dry cz³owiek powinien umieæ chroniæ ten skarb daj¹cy szczêcie
i dzia³aæ tak, by ¿yæ d³ugo. Dróg ku temu wskazywano wiele, jedn¹ i to bardzo wa¿n¹ by³a dieta, bo
wszelkie choroby s¹ do unikniêcia je¿eli stosuje siê
w³aciwy dobór jedzenia i napoi.
Chiñska kuchnia d³ugowiecznoci zaznacza czego nie powinno siê jadaæ. I tak zabroniona jest konsumpcja artyku³ów przetworzonych w sposób przemys³owy, wzbogaconych w substancje obce np. aromatyczne. Ca³kowicie nie zaleca siê jadania: przetworzonych zbó¿, g³ównie wyrobów z bia³ych m¹k,
pokarmów d³ugo sma¿onych, alkoholu, cukru i in-

(B602)

nych s³odyczy, soli, ostrych przypraw, miêsa, lodów, ziemniaków, pomidorów, koncentratów i ekstraktów miêsnych,
mleka, sera, mas³a i innych t³uszczy...
By ¿yæ sporo lat nale¿y jadaæ: potrawy przygotowane z
ca³ych ziaren, w tym przetwory razowe, warzywa i owoce
uprawiane lokalnie w naturalnych sezonach, fasolê, sojê,
orzechy surowe, niskot³uszczowy jogurt, miód, herbaty zio³owe
i chiñskie, twarogi, jaja, ale tylko w omletach, naturaln¹
sól morsk¹, suszone owoce, dzikie warzywa, zio³a i mleko
ry¿owe. Dietê ostro¿nie, mo¿na uzupe³niaæ niet³ustymi rybami,
dzikim ptactwem, gospodarskimi kurczakami i zebran¹ z
mleka mietanê.
Ca³oæ zaleceñ uzupe³niaj¹ inne wskazania. Przede
wszystkim nale¿y jeæ wtedy, je¿eli jest siê g³odnym, nie
przejadaæ siê, wszystko dok³adnie ¿uæ. Obowi¹zuje ograniczenie spo¿ywania napojów. Wa¿ne jest g³êbokie oddychanie. Jak widaæ zasady wypracowane przez chiñskich
mêdrców s¹ niekiedy wrêcz drakoñskie, st¹d i na co dzieñ
w tamtym kraju niezbyt powszechnie stosowane. Niemniej
na pewno czêæ warto zastosowaæ.

%
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Kalendarz imion

Cytat na ten tydzieñ

25 maja
Borys³awy, Imis³awy, Inis³awy, Magdy, Magdaleny, Marii-Magdaleny, Pauliny, Wilhelminy, Wioletty
Andrzeja, Borysa, Borys³awa, Epifana, Grzegorza, Imis³awa, Leona, Urbana
26 maja (Dzieñ Matki)
Erwiny, Eweliny, Filipy, Marianny, Pauliny, Wilhelminy
Bedy, Erwina, Filipa, Jana, Lamberta, Paulina,
Paw³a, Wiêcemi³a, Wilhelma
27 maja (Dzieñ Samorz¹dowca)
Amandy, Janiny, Ludy, Magdaleny, Rady,
Teodory
Augustyna, Fryderyka, Jana, Juliana, Juliusza, Justa, Lucjana, Rados³awa, Radowita,
Rus³awa, wiêtobora

28 maja
Augustyny, Balladyny, Emilii, Gusty, Ingi,
Jarominy, Jaromiry, Justyny, Wilhelminy
Augustyna, Bogurada, Emila, Feliksa,
Germana, Jaromira, Justa, Lucjusza, Priama, Wiktora, Wilhelma
29 maja
Benity, Bogumi³y, Bogus³awy, Marii,
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Teodozji,
Urszuli
Aleksandra, Bogus³awa, Maksyma, Maksymiliana, Piotra, Teodora
30 maja
Bony, Felicji, Gryzeldy, Joanny, Marii, ¯anety
Brodzis³awa, Felicjana, Feliksa, Ferdynanda,
Jana, Joana, Karola, Mirogniewa, Sulimierza,
Sulimira, Zdzis³awa, Zyndrama

Nasz przepis

Odwie¿aj¹ce k¹piele

Naturalne substancje zawarte w occie winnym s¹ wspania³ym specyfikiem
pomocnym w pielêgnacji cia³a i w³osów. K¹piel octowo-cytrynowa oczyszcza doskonale skórê i jednoczenie j¹
chroni.
Roztwór do k¹pieli sporz¹dzamy
nastêpuj¹co: do emaliowego garnku skrajamy drobno dwie lub trzy cytryny.
Zalewamy je butelk¹ (0,5 l) octu i pozostawiamy pod przykryciem na oko³o 3 godziny. Po odcedzeniu, ale nie jest to
konieczne, dodajemy wszystko do gor¹cej k¹pieli. Taka k¹piel doskonale
odprê¿y i oczyci cia³o. W³osy przet³uszczaj¹ce siê pozostan¹ d³ugo wie¿e, je¿eli sp³uczemy je octem.

Mê¿czyni nie lubi¹

(podobno):
... Gdy kobieta jest zbyt pewna siebie. Nadmierna przebojowoæ odstrasza
mê¿czyzn. To przecie¿ oni chc¹ byæ
zdobywcami!



Kasza pra¿ona
znad £anej Strugi
2 szklanki grubszej kaszy, 10 dag
mas³a, 1 litr wody, 1 ³y¿ka soli, natka
pietruszki
Mas³o rozpuszczamy w rondlu, a gdy
siê rozpuci wsypujemy do rondla kaszê i mieszamy, aby dobrze siê wypra¿y³a. Gdy zacznie lekko ¿ó³kn¹æ przek³adamy j¹ do innego garnka i solimy.
Do rondla, w którym pra¿y³a siê kasza
wlewamy 1 litr wody i gotujemy.
Otrzymanym wrz¹tkiem zalewamy kaszê, dodajemy ³y¿kê natki pietruszki i
mieszamy. Nakrywamy szczeln¹ pokrywk¹
i wstawiamy do piecyka na 45 minut.
Wczeniej przygotowujemy salaterkê wiêksz¹ od rednicy garnka, w którym pra¿ymy kaszê.
Wyjêty z piecyka garnek z kasz¹ obracamy dnem do góry i stawiamy na
przygotowana wczeniej salaterkê. Garnek
nakrywamy mokr¹ ciereczk¹. Po 10 minutach kasza spadnie na salaterkê.

Juliusz S³owacki

... 11 lat m³odszy od Mickiewicza,
pozna³ go osobicie ju¿ w dzieciñstwie,
w prowadzonym przez matkê salonie.
Ogromnie prze¿y³ negatywna opiniê wieszcza o swoim pierwszym tomiku poetyckim i odt¹d uzna³ go za rywala. Do chwilowego pojednania poetów dosz³o w czasie
Bo¿ego narodzenia 1840 roku na uczcie
u wydawcy, E. Januszkiewicza, podczas
której obaj wyg³osili improwizacje pe³ne wzajemnego uznania.

Naleniki

... bêd¹ siê sma¿yæ szybciej, jeli zamiast smarowaæ patelniê t³uszczem dodamy do ciasta niewielk¹ iloæ oleju.

F kupiê

Jednym z dziewiêciu powodów reinkarnacji jest seks. Pozosta³ych osiem
jest bez znaczenia.
Henry Miller

Jedynie ci kochankowie mog¹ o sobie zapomnieæ, którzy niedostatecznie siê kochali, ¿eby siê znienawidziæ.
Ernest Hemingway

PRZYS£OWIA
 Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz
na Wita (15 czerwca), to dobrze
na ¿yta.
 Kiedy w dzieñ w. Urbana s³oñce
wieci, tedy tego roku wiele wina
siê zrodzi.
 Na w. Urbana (25 maja) wszystka
rola zasiana.
 Na Urbana chwile jakie mówi¹, ¿e
i lato takie.
 W maju jestemy bli¿ej raju.
 Pieni¹dze s¹ jak robaki, rozpe³zaj¹
siê na wszystkie strony.
 Gdy w maju ¿o³¹d dobrze okwita,
rok urodzajny zawita.

Gdyby do¿yli 2010 roku
mieliby...
John. F. Kennedy
Ernesto Che Guevara
Elvis Presley
Bruce Lee
Ksiê¿na Diana
John Lennon
Jimi Hendrix
Marilyn Monroe
Janis Joplin
James Dean

73 lata
82 lata
75 lat
69 lat
55 lat
71 lat
68 lat
84 lata
67 lat
79 lat

A¿ tak ma³o?

Przeciêtnie licz¹c, wody w atmosferze wystarczy³oby tylko na dziesiêæ
dni deszczu.

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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Listy
do redakcji
Kontynuacja

Wysiadaj¹c z autobusu, który dowióz³
mnie do Warszawy-Stadion (13.05.2010
r.) wesz³am w cianê deszczu. Na nic
parasole, kurtki. Tak jak piszê, to nie
by³ zwyk³y deszcz, ale ciana wody.
Korzystaj¹c z uprzejmoci wesz³am
do budki parkingowej, spojrza³am na
telewizor i us³ysza³am g³os zza telewizora:
- No widzi pani, odznaczaj¹ Tuska...
- To dobrze, czy le  zapyta³am.
- A co on z robi³? Przecie¿ widzi pani,
to Merkel go odznacza...
Nie s³ucha³am ani g³osu z telewizora, ani jego komentatora. Zastanawia³am siê nad znaczeniem i skutkami prezentowanego mylenia.
I wróci³o to, o czym pisa³am ubezw³asnowolnienie przez ¿a³obê. Przypomnia³am uroczystoci pogrzebowe na

Wawelu, wyst¹pienie szefa NSZZ
Solidarnoæ Janusza niadka, który tak
ogromnie wzruszy³ t³umy. Nie milk³y
oklaski, wyraz aprobaty.
Kiedy póniej, publicysta, Rafa³ Ziemkiewicz rzuci³ has³o niadek na prezydenta  mia³am nieodparte wra¿enie, ¿e to co w dniu pogrzebu pary
prezydenckiej wydawa³o siê byæ zbiegiem okolicznoci  py³ wulkaniczny 
zbiegiem okolicznoci nie by³o. To by³a
Opatrznoæ Boska.
Wyobramy sobie, ¿e przyjecha³y
wszystkie delegacje, które zapowiada³y
swoj¹ obecnoæ, wszystkie g³owy najwiêkszych pañstw, tak¿e koronowane.
Podczas uroczystoci prze¿ycia zebranych ulega³y coraz wiêkszemu natê¿eniu. Tak¿e ró¿norodnoæ tych prze¿yæ
ulega³aby zmianom: smutek, cierpienie,
wspó³czucie, a donios³oæ wydarzenia
potêgowana obecnoci¹ twarzy, które zna
ca³y wiat, prowadzi³aby do nieprzewidywalnych zdarzeñ...
Jestem przekonana, absolutnie przekonana, ¿e us³yszelibymy SANTO

SUBITO. I co wtedy?
A przecie¿ przyjdzie czas na uczciwe rozliczenie tej prezydentury. Ju¿ bez
emocji, bez nadmiernych wzruszeñ 
prawdziwe.
Ci, którzy twierdz¹, ¿e prezydenta
nie doceniono za ¿ycia, myl¹ pojêcia:
wyra¿any powszechnie ¿al z powodu jego
mierci, tragicznej, nie mo¿e byæ uto¿samiany z ob³udn¹ zmian¹ oceny.
Po owocach ich poznacie, a owoce s¹ wszystkim znane.
Arcybiskup Muszyñski podczas uroczystoci w Gnienie nazwa³ ofiary
katastrofy mêczennikami, porównuj¹c je
do w. Wojciecha. W tê sam¹ nutê wpisa³
siê bp Stefanek stwierdzaj¹c, ¿e to s¹
mêczennicy, którzy szli za wezwaniem
historii, by tê historiê dope³niæ.
Niewielu hierarchów kocielnych
zachowuje tu umiar i rozs¹dek. Jednym
z nich jest arcybiskup ¯ycimski, który
nara¿aj¹c siê na dezaprobatê duchownych mówi prawdy niepopularne.
Chwa³a Im za to i Szczêæ Bo¿e.
21 maja 2010 r. Irena Jasielun

Szachy
W dniach 14-16.05.2010 r. w Gi¿ycku zosta³ rozegrany XI
Miêdzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Burmistrza Miasta Gi¿ycka. Turniej rozgrywany by³ systemem
szwajcarskim na dystansie 8 rund z tempem gry 1-godziny na
zawodnika. Olecko reprezentowali gracze MLKS Czarni: Kamil Gryglas, Konrad Konewko i Patryk Sitkowski. Kamil Gryglas, zdobywaj¹c 5,5 pkt, zaj¹³ pierwsze miejsce w kategorii
ch³opców do lat 12 oraz wysokie, pi¹te miejsce w klasyfikacji
generalnej. Konrad Konewko (4,0 pkt) uplasowa³ siê na pozycji pi¹tej w kategorii ch³opców do lat 12 i 26. w rankingu
ogólnym. Patryk Sitkowski (3,0 pkt) zaj¹³ pi¹te miejsce w
kategorii ch³opców do lat 14 i 38. w klasyfikacji generalnej.
Patryk wype³ni³ równie¿ normê na IV kategoriê szachow¹.
Krzysztof Konewko
kierownik sekcji szachowej MLKS Czarni Olecko

Czarni - III liga
Czarni pokonali Or³a Kolno 1-0
po bramce strzelonej w pierwszej
po³owie przez Koz³owskiego.
Nie by³o to porywaj¹ce widowisko.
Nasza dru¿yna czu³a w nogach poprzednie
ciê¿kie mecze, ten mecz mo¿na by³o
wygraæ wy¿ej, ale najwa¿niejsze, ¿e s¹
3 punkty, które pozwoli³y wróciæ na fotel
wicelidera rozgrywek.
Sk³ad Czarnych: Rados³aw G¹siorowski, Pawe³ Sadowski, Rafa³ Darda, £ukasz Koz³owski, Micha³ Wasilewski, Grzegorz Bieræ (78 min. Krzysztof Pietkiewicz), Adam Wyszyñski, £ukasz Grzybowski, £ukasz Tomkiewicz, Adrian Karankiewicz, Daniel Bogdanowicz (55 min.
Arkadiusz Cichocki).
**
Na 6 kolejek przed zakoñczeniem
rozgrywek rozstrzygniêta jest sprawa

Fot. Archiwum sekcji szachowej MLKS Czarni Olecko .

awansu, który zapewni³ sobie ju¿ Sokó³, gratulacje! Ci¹gle otwarta jest sprawa
spadku z III ligi. Przypomnijmy:
- awans uzyskuje jedna dru¿yna, nie ma
bara¿y dru¿yny która zajmie II miejsce,
- z ligi spada tyle zespo³ów, by po awansie
do II ligi, spadku z II ligi i awansie 4
zespo³ów z IV liga liczy³a 16 zespo³ów,
czyli na chwilê obecn¹ spad³oby 3 zespo³y.
Jest jeszcze sprawa spadku z II ligi,
która jest uzale¿niona od spadku zespo³ów
z I ligi. Na dzieñ dzisiejszy wychodzi,
¿e z pierwszej ligi mog¹ spaæ 4 zespo³y z tzw. ligi wschodniej. O ile tak bêdzie to z naszej, wschodniej II ligi, spadnie
a¿ 6 zespo³ów!
Wród najbardziej zagro¿onych s¹
OKS 1945 Olsztyn i Olimpia Elbl¹g.
Gdyby okaza³o siê, ¿e spadn¹, wtedy z
III ligi spadnie 5 zespo³ów.
Reasumuj¹c: spadaj¹ na pewno 3 ze-

spo³y plus tyle, ile spadnie z naszego
regionu (Wigry, Jeziorak, OKS, Olimpia) z II ligi wschodniej.

Tabela III ligi

1. Sokó³ ......................................... 61
2. Czarni ....................................... 42
3. Huragan ..................................... 41
4. Olimpia ..................................... 39
5. Concordia .................................. 39
6. Warmia ...................................... 38
7. Mr¹govia ................................... 34
8. Motor ........................................ 32
9. Promieñ ..................................... 31
10. Pogoñ ...................................... 30
11. Start ......................................... 29
12. Mielnik .................................... 26
13. Vêgoria ................................... 24
14. Mazur ...................................... 22
15. Orze³ ........................................ 21
16. Tur ........................................... 19

'
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Tenis ziemny

nr 2 Justyna Jegio³ka - (WC)Barbara
Sobaszkiewicz

Trwa X Miêdzynarodowy Turniej
Tenisowy Kobiet WTA PKO BP
S.A. - OLECKO CUP 2010

Turniej deblowy:
I runda:
nr 1 Olga Brózda/Sylwia Zagórska - bye
Hanna Kapustka/Aleksandra Zawadzka
- Iveta Masarova/Laura Valkova (S³owacja)
nr 3 Justyna Jegio³ka/Juliana Umaniec
(Ukraina) - bye
Zuzanna Maciejewska/Sylwia Miko³ajczuk - Martina Frantova/Simonka
Parajova (S³owacja)
nr 2 Weronika Domaga³a/Barbara Sobaszkiewicz - bye

W g³ównym na razie dziewiêæ naszych tenisistek. Z rozstawieniem: Katarzyna Kawa, Olga Brózda, Klaudia
Gawlik, Justyna Jegio³ka. W deblu cztery
pary polskie, jedna mieszana. W eliminacjach zosta³y jeszcze trzy szanse.
Turniej g³ówny:
I runda:
(WC)Katarzyna Kaleta - (WC)Laura
Valkova (S³owacja)
nr 8 Katarzyna Kawa - Bianca Koch
(Niemcy)
nr 7 Olga Brózda - Simonka Parajova
(S³owacja)
Sylwia Zagórska - Martina Borecka
(Czechy)
Weronika Domaga³a - nr 4 Karolina
Nowak (Niemcy)
nr 6 Klaudia Gawlik - (Q)
(WC)Joanna Nalborska - Vivien Juhaszova (S³owacja)

Taekwondo
Dominika Olszewska
Mistrzyni¹ Polski Juniorów

W dniach 14-15.05.2010 r. we Wroc³awiu odby³y siê Mistrzostwa Polski
Juniorów w Taekwondo Olimpijskim.
W fina³ach bra³o udzia³ 160 zawodników i zawodniczek, którzy wywalczyli
kwalifikacje podczas trzech ogólnopolskich eliminacji. Uczniowski Klub Sportowy HIDORI z Zespo³u Szkó³ w
Olecku reprezentowa³a podopieczna Doroty i Tomasza Miszczak  Domini-

Pi³ka no¿na
W dniu 19.05.2010 r. na stadionie
MOSiR rozegrano Turniej Powiatowy
,,Z podwórka na stadion. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Dariusz Karniej.
Do turnieju zg³osi³y siê reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: SP Kowale Oleckie, SP G¹ski, SP 4 Olecko, SP 3 Olecko i SP 1 Olecko (ch³opcy) oraz SP 4
Olecko (u dziewczêta). Wyniki:
SP G¹ski - SP 3 Olecko 2:1
SP Kowale Ol. - SP 4 Olecko 5:0

Eliminacje:
I runda:
Agata Bachanek - bye

Hanna Kapustka - Jennifer Allan (W.Brytania) 2/6 2/6
Sylwia Miko³ajczuk - bye
Magdalena Tokarczyk - bye
Aleksandra Zawadzka - Lina Lileikite
(£otwa) 0/6 0/6
Aleksandra Go³awska - bye
Zuzanna Maciejewska - Marta Lewandowska 6/4 7/5
II runda:
Agata Bachanek - Jennifer Allan (W.Brytania)
Sylwia Miko³ajczuk - Deimante Bulatovaite (£itwa) 4/6 4/6
Magdalena Tokarczyk - Lina Lileikite
(£otwa)
Aleksandra Go³awska - Iveta Masarova
(S³owacja) 3/6 0/6
Zuzanna Maciejewska - Renata Kuricova (S³owacja)
http://www.pzt.pl/

Spotkanie z dzieæmi

Powiatowe Olecko-Go³dapskie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Olecku informuje, ¿e 1 czerwca 2010 r. o
9.30 na pla¿y miejskiej (skocznia) organizuje spotkanie z
dzieæmi po³¹czone z przeja¿d¿k¹ ³ódk¹ po jeziorze i pogadank¹ o bezpieczeñstwie nad wod¹.
ka Olszewska w kat. wagowej powy¿ej 68 kg.
Od pocz¹tku widaæ by³o dominacjê
Dominiki. Walki æwieræfina³owa i pó³fina³owa toczone by³y pod jej dyktando. W finale od pocz¹tku Dominika narzuci³a swojej przeciwniczce z Warszawy szaleñcze têpo walki i ju¿ po
pierwszej rundzie przewaga punktowa
by³a znaczna. W dwóch kolejnych rundach kontrolowa³a przebieg walki i stopniowo powiêksza³a przewagê.
To ju¿ czwarty tytu³ mistrzowski z
rzêdu Dominiki. Wielkie gratulacje i
¿yczymy kolejnych sukcesów.
SP 1 Olecko - SP G¹ski 8:1
SP Kowale Ol. - SP 3 Olecko 3:0
SP 1 Olecko - SP 4 Olecko 9:0
SP Kowale Ol. - SP G¹ski 2:0
SP 3 Olecko - SP 4 Olecko 1:1
SP 1 Olecko - SP Kowale Ol. 4:2
SP G¹ski - SP 4 Olecko 4:1
SP 1 Olecko - SP 3 Olecko 5:2
KOLEJNOÆ KOÑCOWA (ch³opcy):
1. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof
Dawidziuk) 12 pkt. 26:5
2. SP Kowale Oleckie (opiekun Miros³aw Mularczyk) 9 pkt. 12:4

3. SP G¹ski (opiekun Wies³aw Zalewski) 6 pkt. 7:12
4. SP 3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada) 1 pkt. 4:11
5. SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz) 1 pkt. 2:19
Do dalszego etapu rozgrywek awansowa³y: SP 1 Olecko w kat. ch³opców
i SP 4 Olecko w kat. dziewcz¹t. Zwyciêskie zespo³y otrzyma³y puchary, a
wszystkie dru¿yny pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
60 zawodników, w tym 10 dziewcz¹t.
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Wybory na burmistrza (10)

Waldemara Rukcia

Kampania wyborcza trwa. Oczywicie nas nie interesuje kampania prezydencka. Niech tam sobie wybieraj¹ siê
na prezydentów, hrabiów i królów. Nas
interesuje kampania wyborcza na najlepszego burmistrza, jakiego mo¿na daæ
dla naszego miasta, czyli mnie. Nie
ukrywajmy, jestem na razie najlepszym
kandydatem na burmistrza. Sk¹d wiadomo, ¿e jestem najlepszy? Z sonda¿y.
A sonda¿e mówi¹ na razie jedno: jestem jedynym kandydatem na szefa miasta,
który ju¿ zacz¹³ swoj¹ b³yskotliw¹ kampaniê wyborcz¹. Nawet mamy tak¹ akcjê spo³eczn¹. Jeli popierasz mnie jako
przysz³ego burmistrza, to po 6. rano wyjd
z domu. Widzieli Pañstwo odzew w
tej akcji? Mam szerokie poparcie mas
spo³ecznych. W obecnej chwili nie robimy akcji plakatowania. W sumie to
przez Grecjê. Wspania³y kraj. Najpierw
narozrabiali, popadli w d³ugi, a teraz
krzycz¹, ¿e nie zamierzaj¹ oszczêdzaæ.
Niech oszczêdzaj¹ bogaci  zgodnie z
has³ami. Nasz zak³ad psychiatryczny nie
bêdzie przecie¿ konkurowa³ z ca³ym
krajem. Ordynator te¿ podj¹³ akcjê oszczêdzania, aby pomóc Grecji. To znaczy,
my mamy takie wra¿enie, ¿e jego pomys³y maj¹ co wspólnego z Grecj¹.
Na wszystkie pytania dotycz¹ce naszych
kuracji i leczenia on po prostu udaje
Greka. Od paru tygodni nie zagl¹daj¹
do nas lekarze. Mylelimy, ¿e to kolejny strajk w s³usznej sprawie podwy-

¿ek dla personelu, ale okaza³o siê to
z³ym tropem. Lekarze urz¹dzili sobie
grilla i jakie szkolenie. Ca³¹ grup¹.
Do tej pory nie wrócili. Siedz¹ na lotnisku gdzie w pó³nocnej Afryce i negocjuj¹ z organizatorem szkolenia warunki swojego powrotu do domu. Na
razie wybieraj¹ kolor samolotu, jakim
chc¹ wróciæ. Markê ju¿ ustalili. Zak³opotany organizator konferencji kilka razy
dzwoni³ do Pana Ordynatora z pytaniem czy nie pomyli³ lekarzy z pacjentami. Odpowied by³a jedna: A co za
ró¿nica?... W sumie, to ma chyba racjê. W obecnej chwili Ordynator odbija sobie problemy osobiste. Ma wnuczkê
w zerówce i dzieci tam nie maj¹ dostêpu ani do myd³a, ani do papieru toaletowego. Szko³a ma co prawda maluchom to udostêpniaæ, ale wszystko
zawsze mo¿na wyt³umaczyæ np. kryzysem w Grecji. W ramach odwetu my w
szpitalu zostalimy pozbawieni rodków
toaletowych i ciep³ej wody. Dla wariatów zaproponowaæ, ¿e nie bêd¹ siê myli.
Doskona³y pomys³! Po tygodniu by³o
jak na Dworcu Centralnym w latach
dziewiêædziesi¹tych. Ordynator musia³
wydaæ nowy okólnik o przymusowej
k¹pieli. W sumie pozbawi³ nas podstawowych praw obywatelskich i mo¿liwoci wyboru: myæ siê czy nie. Napisalimy w tej sprawie do rz¹du. Ale
okaza³o siê, ¿e oni tam maj¹ na po³udniu du¿e k³opoty z wiêksz¹ k¹piel¹. Nas
to nie dziwi. Po trzech latach lania wody,
która nie wiadomo gdzie siê gromadzi³a, kiedy musia³o siê, to tak skoczyæ.
Koledzy z piêtra wy¿ej zaczêli pie-

waæ piosenkê: Szykujcie arkê przed potopem i gromadz¹ zapasy ¿ywnoci i
drewna na wielk¹ tratwê. Kto nawet
znalaz³ tak¹ ksi¹¿eczkê instrukta¿ow¹ z
serii Poczytaj mi mamo pt. Noe i jego
Arka, ale Ordynator nie zgodzi³ siê na
sprowadzenie pary s³oni. Myszy i szczury
z laboratorium powinny wystarczyæ. Musi
siê te¿ znaleæ miejsce na jego szafê z
wyrazami wdziêcznoci od by³ych pacjentów i ich rodzin. Budowa arki nie
jest taka z³a. Problem w tym, ¿e oni
buduj¹ j¹ równie¿ w nocy. Na ten ból
g³owy od tego stukania to ju¿ nawet
Godzikowa nie mo¿e nic pomóc. Jak
w takich warunkach prowadziæ normaln¹ kampaniê na burmistrza? Kto wpad³
nawet na pomys³, aby zaprosiæ pani¹ Jaworowicz by poruszy³a tê sprawê w
swoim programie Sprawa dla reportera. Wiadomo przecie¿, ¿e media to potêga
i za pomoc¹ radia, prasy i telewizji mo¿na
za³atwiæ wiele spraw.
Nie wiemy jak rozwijaæ siê bêdzie
dalsza kampania wyborcza. Szukamy
kandydatów do komisji wyborczych. Takich
co s¹ pisaty i czytaty, bo wybory wyborami, a obywatele nie zawsze wiedz¹
jak s³usznie g³osowaæ. Trzeba bêdzie przeszkoliæ w kwestiach poprawnego stawiania krzy¿yków, podk³adania kart wyborczych czy liczenia g³osów. Niestety, ale
demokracji nie mo¿na oddaæ ca³kowicie
w rêce ludzi, bo bêdziemy mieli anarchiê, a wybór musi byæ s³uszny i prawid³owy. I proszê pamiêtaæ: jestem waszym
najlepszym kandydatem na burmistrza w
naszym miecie. Nie bêdzie lepiej, ale
przynajmniej mieszniej.
PAC

