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PRZECZYTAÆ

Wiêcej o WOP
2010 na s. 10-11.

Fot. Boles³aw S³omkowski

Oleccy wolontariusze
WOP zebrali w tym roku
kwotê ponad 20 000 z³.

* List Prezydenta RP do Burmistrza
Olecka i w³adz miasta i gminy  s. 4.
* Odprawa roczna w KPP Olecko
 s. 4.
* Program IX Zajazdu Bardów  s. 5.
* Program ferii zimowych w ROK
MG  s. 7.
* W domu Gombrowiczów we Wsoli
 s. 8-9.
* Ekstrema  zimowe ³owienie  s. 18.
* Warto zobaczyæ (Groble pomiedzy jeziorami: Kamienne, Rospuda i Czarne)  s. 9

UWAGA! Kupony plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2009 roku bêd¹ przyjmowane do 27 stycznia 2010
(Kupon zamieszczamy na s. 13).
roku do godziny 17.00.

(K21703)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V69204)

19-400 Olecko

Zapraszamy na zakupy
w Nowym Roku
- nowe dostawy
- atrakcyjne ceny

MARKET BUDOWLANY

JU¯ W SPRZEDA¯Y!
NOWA KOLEKCJA KARNISZY
DZIECIÊCYCH DISNEY AUTA
A TAK¯E: SZEROKI WYBÓR ASORTYMENTU
DREWNIANYCH WYROBÓW KUCHENNYCH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V2401)

ZPHU IMPULS

(V59810)

Odbiór w³asnym transportem
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 29 grudnia o 0.13 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni ulicy Go³dapskiej tarasuj¹c¹ j¹ kulê niegow¹.
 29 grudnia o 11.19 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ drzewo pochylone nad
budynkiem hotelu w Sedrankach.
 31 grudnia o 10.43 jeden zastêp JRG
PSP dowozi³ dla mieszkañców Zajd
wodê podczas awarii sieci wodoci¹gowej.
 1 stycznia o 7.37 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Czuktach po¿ar sadzy w
przewodzie kominowym budynku
mieszkalnego.
 1 stycznia o 18.35 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w D¹browskich zabite przez
przeje¿d¿aj¹cy samochód zwierzê.
 2 stycznia o 19.02 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Doliwach skutki kolizji drogowej. Samochód osobowy w
rowie.
 4 stycznia o 8.39 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ulicy Kociuszki po¿ar sadzy w przewodzie kominowym
budynku mieszkalnego.
 4 stycznia o 22.55 piêæ zastêpów JRG
PSP Olecko, jeden JRG PSP E³k oraz
po dwa OSP wiêtajno i Wieliczki,
po jednym OSP Cimochy, G¹ski,
Kowale Oleckie, Szczecinki gasi³y po¿ar
wiêby dachowej hali produkcyjnej w
Norach.
 5 stycznia o 17.49 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ulicy Kolejowej po¿ar
sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego.
 5 stycznia o 19.28 jeden zastêp JRG
PSP oraz po jednym OSP wiêtajno i
Wydminy usuwa³y w Pietraszach skutki
kolizji drogowej.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

Nietrzewi kieruj¹cy
 10.01.2010r w Olecku na ul. Nocznickiego policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej pojazd osobowy
marki VW Golf. Kieruj¹cy 32-letni
mieszkaniec Olecka prowadzi³ samochód w stanie po u¿yciu alkoholu.
Badanie alkomatem wykaza³o u niego 0,4 promila alkoholu w organizmie.

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Samorz¹d
równych
szans

Powiat Olecki otrzyma³
tytu³ Samorz¹d równych
szans oraz wyró¿nienie w
konkursie na najlepsze praktyki jednostek samorz¹du
terytorialnego w zakresie
polityki na rzecz osób niepe³nosprawnych. Zg³oszone
i opisane dzia³ania do konkursu pn. Wyrównywanie
szans dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej w dostêpie do
nauki w Orodku SzkolnoWychowawczym Dla Dzieci G³uchych w Olecku nakierowane by³y na likwidacjê barier architektonicznych,
w komunikowaniu siê, transportowych oraz wyposa¿enie infrastruktury socjalno 
bytowej internatu.
Halina E. Kasicka

Kolizje

9.01.2010r w Olecku na placu Wolnoci kieruj¹cy pojazdem Renault podczas w³¹czania siê do ruchu nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu nadje¿d¿aj¹cemu
z naprzeciwka pojazdowi Mitsubishi.
Kieruj¹cy Mitsubishi chc¹c unikn¹æ
czo³owego zderzenia zjecha³ na praw¹
stronê i uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
Kierowca Renaulta odjecha³ z miejsca
zdarzenia. Policjanci przeprowadz¹ postêpowanie w tej sprawie, maj¹ce ustaliæ sprawcê kolizji.

Akcja poboru krwi
4 lutego 2010 r. (czwartek)
Pobór krwi od honorowych dawców
odbywa³ siê bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
od godz. 8.30 do godz. 11.00.

DY¯URY APTEK
* 19.01.2010r.  pl. Wolnoci 7B
* 20.01.2010r.  ul. Go³dapska 1
* 21.01.2010r.  ul. Zielona 35
* 22.01.2010r.  ul. Sk³adowa 6
* 23.01.2010r.  ul. Zielona 37
* 24.01.2010r.  ul. Kolejowa 15
* 25.01.2010r.  ul. 11 Listopada 9
* 26.01.2010r.  pl. Wolnoci 25

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:

 Adam Ambro¿ewski
 Józefina D¹bek
 Marek Ejsmont
 Jerzy Makal
 Teresa Stasiñska
 Zdzis³aw Nowik
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ GAMED  Ilona Gajewska
√ Fundacja Niewidzialna Rêka
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11

!

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

(V70803)

Oleccy policjanci zatrzymali dwóch sprawców kradzie¿y
z w³amaniem. Sprawcy ukradli sprzêt RTV o ³¹cznej wartoci 500 z³otych.

Odpowiedz¹ za kradzie¿
z w³amaniem

Do zdarzenia dosz³o w nocy 1 stycznia 2010 roku w miejscowoci Sokó³ki w gminie Kowale Oleckie. Dwaj sprawcy
w³amali siê do wietlicy wiejskiej, sk¹d ukradli telewizor,
wzmacniacz i antenê. Dzielnicowy z rejonu gdzie dosz³o do
w³amania podczas s³u¿by obchodowej otrzyma³ informacjê i
szybko ustali³ podejrzanych. Jednego z nich, 21-letniego Arkadiusza O., sam zatrzyma³ i doprowadzi³ do jednostki. W
toku kolejnych czynnoci ustalono drugiego sprawcê, 18-letniego Przemys³awa £. W trakcie przes³uchania obaj przyznali siê do winy i us³yszeli zarzut kradziezy z w³amaniem. Teraz za ten czyn grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia
wolnoci.
Tomasz Jegliñski

Interwencje

8.01.2010 r., kilka minut przed pó³noc¹, policjanci prewencji podejmowali interwencjê na ul. Partyzantów. Ochrona jednego z lokali gastronomicznych poinformowa³a o agresywnym, awanturuj¹cym siê pijanym mê¿czynie. Sprawca
by³ tak zdesperowany, ¿e przed ochroniarzami uciek³ do lodowatej wody w rzece. Funkcjonariusze obezw³adnili agresora zak³adaj¹c mu kajdanki. Nastêpnie 32-letni mieszkaniec
Olecka zosta³ dowieziony do komendy, gdzie noc spêdzi³ w
policyjnej celi. Po wytrzewieniu zosta³ ukarany dwoma
mandatami karnymi w wysokoci 400 z³otych za zak³ócenie
porz¹dku publicznego i u¿ywanie s³ów wulgarnych.
Tomasz Jegliñski

19 stycznia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
20 stycznia (wrtorek)
17.00  nabór do grupy tanecznej doros³ych, sala baletowa
ROK MG
21 stycznia (czwartek)
10.00  V Gminny Przegl¹d Przedstawieñ Jase³kowych i
Kolêdniczych, GCK w Kowalach Oleckich
16.00  obchody Dnia Babci i Dziadka, sala kina Mazur
(organizuje Zespó³ Szkó³ w Siejniku).
22 stycznia (pi¹tek)
13.00-22.00  Akademia Tañca Permormance Flow, Teatr AGT
18.00  Gwiazda Kopernika, film, kino GCK Kowale Oleckie
19.00  Osiem Kobiet, spektakl teatralny, Teatr AGT
23 stycznia (sobota)
9.00-22.00  Akademia Tañca Permormance Flow, Teatr AGT
24 stycznia (niedziela)
9.00-22.00  Akademia Tañca Permormance Flow, Teatr AGT
25 stycznia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
* pocz¹tek Ferii Zimowych
10.00-16.00  imprezy i zajêcia ferii zimowych
26 stycznia (wtorek)
9:10  zg³oszenia i zapisy do XIII Otwartych Mistrzostw w
Szachach Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku, Szko³a Podstawowa nr 3 im. Jana Paw³a II, ul. Kolejowa 33.
10.00-18.00  imprezy i zajêcia ferii zimowych

PORCELANA
www.tocada.pl
Du¿y wybór serwisów 12-osobowych, serwisy
6-osobowe, galanteria sto³owa, liczne dodatki.

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON ............................ 4,09 z³
ON Arktik (do -48 0C) .. 4,19 z³
Pb95......................... 4,46 z³
PB98 ........................ 4,66 z³
LPG .......................... 2,19 z³
Olej opa³owy............ 2,53 z³ (powy¿ej 1000 litrów)

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

(V65907)

St

Zapraszamy od 800 do 1800

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

(V67805)
(V67635)

(V67705)

NAJTANIEJ W MIECIE

WYSTAWY STA£E
 40. rocznica debiutu literackiego Wac³awa Klejmonta 
wystawa, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
 Wyprawa do Peru i Boliwii  Andrzej Malinowski, wystawa, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
 Solidarnoæ  powstanie i historia (teren powiatu oleckiego), wystawa w siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac
Zamkowy
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
 Wystawa malarstwa Krzysztofa Pasztu³y, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa

"
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Sz. P. Wac³aw OLSZEWSKI
Burmistrz Miasta i Gminy Olecko
i w³adze Miasta i Gminy

Szanowni Pañstwo!
Z okazji Nowego Roku 2010
prosz¹ przyj¹æ najlepsze ¿yczenia wszelkiej osobistej i zawodowej pomylnoci. ¯yczê Pañstwu
satysfakcji z wykonywanej pracy, a tak¿e powodzenia i sukcesów w realizacji noworocznych
zamierzeñ s³u¿¹cych dobru lokalnej
spo³ecznoci. Za Pañstwa porednictwem pragnê równie¿ przekazaæ serdeczne pozdrowienia wraz

z ¿yczeniami szczêliwego Nowego
Roku wszystkim mieszkañcom
Pañstwa gmin, powiatów i województw.
Rok 2010 jest dla polskich samorz¹dowców rokiem jubileuszowym, w którym obchodziæ bêdziemy dwudziestolecie reaktywowania
samorz¹du terytorialnego. Patrz¹c
z perspektywy mijaj¹cych dwóch
dekad, jakie dziel¹ nas od pierwszych, w powojennej historii
wolnych wyborów do samorz¹du
lokalnego, mo¿na stwierdziæ, ¿e
przywrócenie idei samorz¹dnoci
sta³o siê istotnym czynnikiem
postêpu ekonomicznego i spo³ecz-

Odprawa roczna w KPP Olecko
We wtorek 12 stycznia o godz. 10.00
w Komendzie Powiatowej Policji w
Olecku odby³a siê odprawa s³u¿bowa.
W spotkaniu uczestniczy³ Zastêpca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Olsztynie insp. Andrzej Doktór. Podczas spotkania podsumowano osi¹gniête wyniki policyjne w 2009 roku.
W odprawie sprawozdawczej za 2009
rok wziêli równie¿ udzia³ przedstawiciele lokalnych samorz¹dów: Burmistrz
Olecka Wac³aw Olszewski, Sekretarz
Powiatu Edward Adamczyk oraz Zastêpca Prokuratora Rejonowego w Olecku
Tomasz Milanowski. Byli obecni tak¿e policjanci Wydzia³u Kryminalnego i
Prewencji KPP Olecko oraz pracownicy korpusu cywilnego.
Jako pierwszy zabra³ g³os gospodarz
spotkania Komendant Powiatowy Policji w Olecku insp. Rafa³ Klauza. Przywita³ wszystkich zaproszonych goci i
przedstawi³ wyniki osi¹gniête w 2009r.
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
zajê³a 5. miejsce w województwie w
wykrywalnoci ogólnej i kryminalnej
przestêpstw. Komendant podkreli³, i¿
du¿ym sukcesem oleckiej jednostki jest
fakt, i¿ od kilku lat utrzymuje na bardzo wysokim poziomie wyniki w wykrywalnoci. wiadczy to o bardzo dobrej i stabilnej pracy wszystkich funk-

cjonariuszy. Osi¹gniête wyniki s¹ tym
bardziej godne uwagi pomimo braków
kadrowych jakie wyst¹pi³y w ubieg³ym
roku. KPP Olecko zrealizowa³a niemal
wszystkie mierniki wyznaczone do realizacji przez Komendanta G³ównego
Policji, oceniaj¹ce pracê policjantów. W
dalszej czêci odprawy naczelnicy obu
wydzia³ów przedstawili prezentacje
multimedialn¹ z efektów pracy policjantów
w 2009 roku. W trakcie swojego wyst¹pienia insp. Andrzej Doktór, który
jest opiekunem oleckiej jednostki z ramienia KWP, pogratulowa³ wyników
osi¹gniêtych przez policjantów KPP

nego w naszym kraju i szans¹ na
rozwój Polski. Ogromna w tym
zas³uga dzia³aczy samorz¹dowych,
którzy potrafili nadawaæ dynamizm
¿yciu miejscowych wspólnot oraz
przekonaæ ludzi do zmian i podejmowania zbiorowego wysi³ku
na rzecz mieszkañców swojej
gminy, powiatu i województwa.
Gratuluj¹c dotychczasowych
osi¹gniêæ, raz jeszcze ¿yczê Pañstwu oraz wszystkim samorz¹dowcom, aby pe³niona s³u¿ba publiczna
przysparza³a Pañstwu w Nowym
Roku wielu powodów do zadowolenia, daj¹c poczucie dumy i
dobrze wype³nianego obowi¹zku.

Olecko w minionym roku. Nastêpnie
Burmistrz i Sekretarz Powiatu podziêkowali policjantom w imieniu mieszkañców za osi¹gniête wyniki i ich ciê¿k¹
s³u¿bê. Burmistrz podkreli³, ¿e oleccy
policjanci s¹ dobrze postrzegani przez
mieszkañców i szybko reaguj¹ na zaistnia³e zdarzenia. Komendant Powiatowy
Policji w Olecku podziêkowa³ samorz¹dom za dofinansowanie jednostki w 2009
roku. Burmistrz i Sekretarz zapewnili,
¿e bêd¹ nadal w miarê mo¿liwoci wspieraæ dzia³ania policjantów. Na zakoñczenie
odprawy insp. Rafa³ Klauza zapewni³
i¿ policjanci nadal bêd¹ ciê¿ko pracowaæ, aby poczucie bezpieczeñstwa lokalnej spo³ecznoci by³o wysokie.
Tomasz Jegliñski

Fot. Archiwum KPP w Olecku.

#
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IX Zajazd
Bardów
PROGRAM
czyli rozk³ad jazdy...
DZIEÑ PIERWSZY (5.02.2010) pi¹tek
17.00  laureat konkursu O lad
17.30  laureat konkursu O lad
18.30  £ukasz Jemio³a
20.00  Piotr Bakal
21.30  Marcin Ró¿ycki

Ponadto, podczas trwania imprezy bêdzie mo¿na ogl¹daæ
materia³y filmowe i fotograficzne z poprzednich edycji Zajazdu Bardów, oraz degustowaæ regionalne potrawy  wszystko
w klubie Szekla  bez biegania po piêtrach i chowania w
zakamarkach. Trochê na wzór pierwszego Zajazdu Bardów
pod Piêkn¹ Gór¹...
Pocz¹tek  godz. 17.00, Augustów, Klub Szekla,
http://www.szekla.augustow.pl
Karnet na dwa dni - 30 z³. Rezerwacji mo¿na dokonywaæ
telefonicznie, lub przez e-mail  klub Szekla w Augustowie.
Iloæ miejsc bêdzie naprawdê ograniczona, proszê nie zwlekaæ na ostatni¹ chwilê.
Klub SZEKLA, Wojciech Straszyñski 16-300 Augustów,
ul. Nadrzeczna 70A, woj. podlaskie, tel.: (87) 643 12 12,
mobile: 502 350 090, e-mail: klub@szekla.augustow.pl

Rys. Waldemar Rukæ

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

(V21205)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

4.01.2010r o godz. 10.30 w Olecku na ul. Kolejowej jeden z mieszkañców przekaza³ policjantom pêk 8 kluczy do
drzwi. Klucze znaleziono przy budynku nr 7 na tej ulicy.
Osoba, która zgubi³a klucze, mo¿e zg³osiæ siê po ich odbiór
do pokoju nr 4 w oleckiej komendzie.

Nowy GACEK

DZIEÑ DRUGI (6.02.2010) sobota
17.00  laureat konkursu O lad
17.30  laureat konkursu O lad
18.30  Marcin Skrzypczak
20.00  Tomasz Olszewski
21.30  Tomasz Szwed

GRÜNLAND

Znaleziono klucze

Ukaza³ siê 1. tegoroczny numer GACKA Miesiêcznika
Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.
Ca³oæ numeru zdominowa³y artyku³y zwi¹zane ze wiêtami Bo¿ego Narodzenia oraz najwa¿niejsze wydarzenie ostatnich
miesiêcy w Kowalach Oleckich  otwarcie boiska Orlik.
S¹ wiêc artyku³y o tradycjach wi¹tecznych, o Wigili oraz
konkursie na potrawy z tym wiêtem zwi¹zane. Pierwsze
miejsce zaj¹³ kisiel z owsa sporz¹dzony przez Cecyliê Truchan z Monet. Jest fotoreporta¿ i opis zorganizowanych w
GCK Miko³ajek. Jest te¿ zaproszenie na warsztaty garncarskie. Nie zabrak³o tak¿e sportu. Na ostatniej stronie jest artyku³ ze zdjêciem o Halowym Turnieju Siatkówki.
Opracowa³ SG
(V70203)

$
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rodki PFRON
na rehabilitacjê
osób
niepe³nosprawnych

Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Olecku
Olmedica w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Go³dapska l, 19 - 400 Olecko, tel. (87) 520 22 95-96,
Sekretariat, tel. (87) 520 25 43, fax wew. 319
e-mail: olmedica@olmedica.pl
Centrum Medyczne Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Olecku Olmedica w Olecku Sp. z o.o. prowadzi zapisy na listy
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(lekarz rodzinny). Deklaracje wyboru
mo¿na sk³adaæ w rejestracji codziennie
od godz. 8:00 do 15:00. Gabinety rozpoczn¹ dzia³alnoæ od l lutego 2010.
Oferujemy:
1. Doskona³¹ kadrê medyczn¹ z wieloletnim dowiadczeniem w zakresie medycyny rodzinnej oraz d³ugoletnim sta¿em pracy w oddzia³ach szpitalnych.
2. Kompleksow¹ diagnostykê z zakresu
lekarza p.o.z. na miejscu w budynku
szpitala (diagnostyka obrazowa rtg, usg,
ekg, badania wysi³kowe, laboratorium
analityczne, laboratorium mikrobiologiczne).
3. 10% zni¿ki na wszystkie us³ugi z
cennika komercyjnych us³ug diagnostycznych na ¿yczenie pacjenta.
4. Gabinet zabiegowy oraz punkt szczepieñ
z nieodp³atnym wyposa¿eniem w sprzêt
jednorazowego u¿ytku (np. ig³y, strzy-

kawki itp.).
5. Osobn¹ rejestracjê telefoniczn¹.
6. Na miejscu apteka ogólnodostêpna.
Przyjmowaæ bêd¹: dr Joanna Molas
 specjalista medycyny rodzinnej, w trakcie
specjalizacji z medycyny ratunkowej, 12letni sta¿ pracy w oddziale wewnêtrznym oraz dr Monika Rutkowska  specjalista z medycyny rodzinnej.
Dodatkowo us³ugi bêd¹ wiadczyæ :
1. Roman Szeremeta  specjalista z chorób
wewnêtrznych i zakanych, 34-letni
sta¿ pracy  ordynator oddzia³u wewnêtrznego.
2. Grzegorz Winiewski - specjalista z
chorób wewnêtrznych, 7-letni sta¿ pracy
w oddziale wewnêtrznym.
3. Józefa Lasota  specjalista w zakresie chorób wewnêtrznych, w trakcie
specjalizacji z kardiologii, 19-letni sta¿e
pracy w oddziale wewnêtrznym.
4. Katarzyna Ziniewicz  lek. med. w
trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej.
Serdecznie zapraszamy

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych zaprasza fundacje oraz organizacje pozarz¹dowe do
udzia³u w otwartym konkursie ofert na
zlecenie realizacji zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób
niepe³nosprawnych.
Zasady zlecania przez PFRON zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i
spo³ecznej osób niepe³nosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarz¹dowym dostêpne s¹ na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
W ramach pi¹tego konkursu wnioski o zlecenie realizacji zadañ mog¹ byæ
sk³adane do 12 lutego 2010 roku.
Wnioski nale¿y z³o¿yæ w siedzibie
Biura PFRON lub wys³aæ na adres:
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych, Al. Jana Paw³a II
nr 13, 00-828 Warszawa z dopiskiem:
Zadania zlecane  konkurs nr 5.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka

Remanenty 2009

Przeprowadzilimy 8 imprez, w tym
mistrzowskie w dyscyplinie podlodowej
spinningowej i morskiej. Do klasyfikacji zaliczono miejsca tylko wród cz³onków
klubu. W rywalizacji uczestniczy³o 17
wêdkarzy. Zwyciêzc¹ cyklu, z ogromn¹
przewag¹, zosta³ Krzysiek Gryniewicz.

Na podium ustawili siê za nim Jurek
Rynkowski i Arnold Hoci³³o.
Wielkie gratulacje zwyciêzcom, podziêkowania wszystkim uczestnikom i
serdecznie zapraszamy do udzia³u w tegorocznej edycji Grand Prix.
(A)

Rok 2009 zakoñczony. Pora na podsumowanie. Niezawodny Tomasz Gawroñski ponownie policzy³ i posumowa³
udzia³ cz³onków Klubu Ukleja w organizowanych przez klub zawodach w 2009r.

(V1801)

Zestawienie wyników Grand Prix klubu Ukleja za 2009r.

Imiê i nazwisko
1. Krzysztof Gryniewicz
2. Jerzy Rynkowski
3. Arnold Hoci³³o
4. Jakub Sulima
5. Józef Makowski
6. Tomasz Gawroñski
7. Robert Anuszkiewicz
8. Krzysztof Krajewski
9. Mieczys³aw Sowulewski
10. Mieczys³a w Gojlik
11. Grzegorz Makowski
12. Stanis³aw Romanowski
13. Piotr Kowalewski
14. Andrzej Sztukowski
15. Wojciech Kozakiewicz
16. Barbara Niewiadowska
17. Mieczys³a w Kopiczko

03.01.
2009
6
11
5
7
4
9
10
3
8
2
-

24.01.
2009
9
2
6
11
7
8
4
3
5
1
10
-

21.02.
2009
11
9
8
7
1
5
6
1
3
10
4
1
2
1

22.02.
2009
9
4
6
3
5
2
1
1
7
10
8
11
1
1
1

01.03.
2009
1
3
1
11
7
6
5
9
10
8
1
4
2
-

23.05.
2009
11
10
7
8
9
6
-

09.08.
2009
4
1
11
10
5
6
7
9
2
8
3
-

10.11.
2009
11
9
8
10
7
-

Razem
pkt
62
49
44
40
39
39
35
35
28
28
26
23
22
15
9
3
2

%
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FERIE ZIMOWE
25.01-7.02.2010 r.

25 stycznia (poniedzia³ek)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia)
 sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), sala Teatru AGT
10.00-12.00  zajêcia wokalne (kl. V-VI + gimnazjum), sala
kina
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum),
galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
26 stycznia (wtorek)
10.00  Epoka lodowcowa 3  film dla dzieci, kino (bilet
1z³)
12.00-13.00  zajêcia teatralne (kl. I-III), sala baletowa
13.00-14.00  zajêcia plastyczne (przedszkolaki), galeria
14.30-15.30  zajêcia plastyczne (kl. I-VI), galeria
18.00  koncert hip-hop (Natural Dread Killaz)
27 stycznia (roda)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia),
sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), sala Teatru AGT
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum),
galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
28 stycznia (czwartek)
10.00  Prawdziwa historia kota w butach  bajka dla
dzieci, kino (bilet 1z³)
12.00-13.00  zajêcia teatralne (kl. I-III), sala baletowa
13.00-14.00  zajêcia plastyczne (przedszkolaki), galeria
14.30-15.30  zajêcia plastyczne (kl. I-VI), galeria
29 stycznia (pi¹tek)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia),
sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), sala Teatru AGT
10.00-12.00  zajêcia wokalne (kl. V-VI + gimnazjum), sala
kinowa
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum),
galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna

10.00-12.00  zajêcia wokalne (kl. V-VI + gimnazjum), sala
kina
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum),
galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
2 lutego (wtorek)
10.00  Alwin i wiewiórki  bajka dla dzieci, kino (bilet
1z³)
12.00-13.00  zajêcia teatralne (kl. I-III), sala baletowa,
13.00-14.00  zajêcia plastyczne (przedszkolaki), galeria
14.30-15.30  zajêcia plastyczne (kl. I-VI), galeria
3 lutego (roda)
10.00  spektakl dla dzieci Doktor Dolittle (bilet 1z³), sala
kina
11.00  spektakl dla dzieci Kot w butach (bilet 1z³), sala
kina
12.00-13.30  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
14.00-15.30  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia),
sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), sala Teatru AGT
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum),
galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
18.00  koncert hip-hop dla m³odzie¿y, sala kina
4 lutego (czwartek)
10.00  Garfield. Festyn humoru  bajka dla dzieci, kino
(bilet 1z³)
12.00-13.00  zajêcia teatralne (kl. I-III), sala baletowa
13.00-14.00  zajêcia plastyczne (przedszkolaki), galeria
14.30-15.30  zajêcia plastyczne (kl. I-VI), galeria
5 lutego (pi¹tek)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia),
sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), sala Teatru AGT
10.00-12.00  zajêcia wokalne (kl. V-VI + gimnazjum), sala
kinowa
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum),
galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
15.00  pokaz umiejêtnoci zdobytych podczas zajêæ feryjnych, wystawa prac

Akcja poboru krwi
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
oczekuje na honorowych dawców krwi
Wszyscy chêtni, którzy s¹ zdrowi i pe³noletni mog¹ zostaæ
honorowymi dawcami krwi. Pobór krwi od honorowych dawców w 2010r. odbywa³ siê bêdzie w Starostwie Powiatowym
w Olecku, ul. Kolejowa 32 od godz. 8.30 do godz. 11.00.
Nastêpna akcja poboru krwi - 4 lutego 2010 r. (czwartek).

(V1402)

1 lutego (poniedzia³ek)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia)
 sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), sala Teatru AGT

Og³aszamy zapisy na
AEROBIK grupy pocz¹tkuj¹cej,
który bêdzie prowadzony
we wtorki i czwartki o godz. 17:30.
Pierwszy miesi¹c  30% taniej!

Tel. (87) 619-68-14

Klinika Zdrowia i Urody Goliat

&
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GENIUS LOCI
Jerzy Stankiewicz

W domu Gombrowiczów
we Wsoli

Konia z rzêdem temu, kto wie, gdzie le¿y Wsola? O Wsoli
nikt dot¹d nie s³ysza³ poza cis³ym krêgiem literaturoznawców. A¿ nagle zaczê³o byæ g³ono, odk¹d dyrekcja Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza na Starym Rynku w Warszawie podjê³a trud restauracji i otwarcia, w padzierniku
2009 r., pierwszego polskiego Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli pod Radomiem. Ta dziwna nazwa, Wsola, jest
sama w sobie bardzo Gombrowiczowska, pasuje do smaku
literackiego i s³owotwórczego wyczulenia naszego pisarzaobrazoburcy i przemiewcy o wiatowej s³awie.
Sk¹d Gombrowiczowie we Wsoli? By³ to przecie¿ ród
kresowy, szlachecki i ziemiañski, za wspieranie Powstania
Styczniowego wygnany przez w³adze carskie ze swego gniazda,
po³o¿onego na ¯mudzi miêdzy Wilnem a Kownem. Ojciec
pisarza, Jan Onufry Gombrowicz, obywatel ziemski i póniejszy prezes zwi¹zku przemys³owego osiedla siê na ziemi
sandomierskiej, bêd¹cej nastêpnie terenem bujnego rozwoju
aktywnoci przemys³owej ca³ej rodziny, skojarzonej z miejscowym rodem Kotkowskich, z którego wywodzi siê Marcelina Antonina z Kotkowskich, matka Witolda. Przychodzi on
na wiat, 4 sierpnia 1904 r., w dworze w Ma³oszycach (ko³o
Opatowa). Dwa lata póniej Gombrowiczowie przenosz¹ siê
do posiad³oci dziadka Ignacego Kotkowskiego, ziemianina w
Bodzechowie, a w 1914 r. ostatecznie osiadaj¹ w Warszawie.
Tu Witold rozpoczyna nauki poza domem, w ekskluzywnym Gimnazjum w. Stanis³awa Kostki. Jest uczniem cichym
i bardzo rednim, jedyne celuj¹ce oceny posiada z polskiego
i francuskiego. Tak samo by³ obojêtnym studentem prawa na

Pa³ac Gombrowiczów we Wsoli, okres miêdzywojenny.

Witold Gombrowicz w Argentynie, 1963 r.
Ilustracje zaczerpniêto z publikacji Muzeum Witolda
Gombrowicza we Wsoli, MWG 1, Warszawa 2009 r.
Uniwersytecie Warszawskim. Nie chodzi³em na wyk³ady.
Mój s³u¿¹cy, bardziej dystyngowany ni¿ ja, s³ucha³ wyk³adów zamiast mnie  zapisa³. Porusza³y go bardziej wyjazdy
zdrowotne do Zakopanego i do niedalekiego Potoczku, leniczówki najstarszego brata Janusza. W ca³kowitej samotni
rodzi³a siê jego umiejêtnoæ przenikliwej obserwacji, pocz¹tkowo zwróconej na siebie samego. Na kartach pierwszej, zniszczonej póniej, powieci analizowa³ swoj¹ niemia³oæ,
biernoæ, melancholiê, nostalgiê.
W³anie w tym czasie (1926 r.), przechodzi w rêce rodziny Gombrowiczów piêkny, choæ niewielki pa³ac we Wsoli,
wygl¹daj¹cy jak w³oska willa, z piêciohektarowym parkiem,
jako posag Aleksandry Pruszak, która polubi³a Jerzego Gombrowicza, ziemianina i oficera, starszego brata Witolda. Odt¹d Wsola staje siê centrum ¿ycia rodzinnego i towarzyskiego, gdzie on sam czêsto przebywa. £adny i wygodny pa³acyk wsolski by³ zawsze pe³en goci, od których Witold w
okresie pracy móg³ siê ³atwo izolowaæ, w chwilach wolnych
od niej gra³ w tenisa, jedzi³ ³ódk¹ po Radomce  wspomina Jerzy. Witold z pozorn¹ uprzejmoci¹ i zaanga¿owaniem,
choæ bez zapa³u, bra³ udzia³ w tych grach i zabawach, nie
uczestnicz¹c nigdy w balach i polowaniach. Czêsto by³ milcz¹cym,
biernym obserwatorem rozbawionego ziemiañstwa. Mo¿e tylko
kto bliski móg³ dostrzec jego szydercze spojrzenie.
Zapewne nikt, nawet z najbli¿szej rodziny, nie przypuszcza³, co rodzi siê w mylach przysz³ego pisarza. Jak przeraliwie ostro widzi tradycyjn¹ rzeczywistoæ i swoje otoczenie, które staje siê materia³em do przemiewczej, przenikliwej diagnozy warstwy spo³ecznej, z której siê wywodzi³
oraz ludzkich charakterów i zachowañ. To we Wsoli powsta³a czêæ Pamiêtnika z okresu dojrzewania oraz najs³ynniejsza jego ksi¹¿ka, pierwszy i niespodziwany sukces nieznanego autora, Ferdydurke (1937 r.). Wielki paszkwil na ziemiañstwo, najistotniejsza ksi¹¿ka dla rozwoju jego pisarstwa,
która zajmuj¹c osobne miejsce w literaturze polskiej, pó³
wieku póniej trafi³a pod strzechy, do lektur szkolnych i
na ekrany kin i telewizorów.
Taki Gombrowicz, mistrz przekory, anarchii, buntu i mistyfikacji, w ró¿nych maskach i pozach, jak zawsze uniemo¿liwiaj¹cy dostêp do swego ja, jawi³ mi siê kiedy wêdrowalimy po pokojach pa³acyku we Wsoli. Rozmieszczone s¹
tam piêknie powiêkszone fotogramy, na których obecni s¹

'
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W domu Gombrowiczów
we Wsoli (c.d.)
cz³onkowie rodziny w rytualnych pozach i zachowaniach.
Przenikliwie czytelne cytaty, klucze do osobowoci pisarza.
Kustosz Jolanta Pol, autorka znakomitego scenariusza ekspozycji, pisze w folderze wystawy: [Gombrowicza] Zmylenia, fikcje, fantazje, prowokacje intelektualne i nieustanne
umykanie ludziom, schematom, doktrynom sprowokowa³y nas
do konfrontacji literatury z udokumentowanymi faktami. Wiêc
zachêceni pochylamy siê i wczytujemy w kartki rêkopisów,
korespondencji, dokumentów, ogl¹damy paszport pisarza, jego
wiadectwo moralnoci, zdjêcia wybrane z albumu  same
orygina³y, eksponowane z nowoczesnym zmys³em plastycznym.
Na parterze  lata m³odzieñcze we Wsoli do 1939 r., na
piêtrze  25-letnia emigracja w Argentynie, rozdzielone wspania³¹
przestrzeni¹ klatki schodowej, nakrytej witra¿em. Jasne jest,
¿e wejcie w jego wiat to nieuniknione podjêcie wspólnej
z Gombrowiczem gry przeciwko wiêtym idea³om i stereoty-

pom mylowym. Wracajmy wiêc do upragnionej lektury jego
Dzienników, ci¹gle tego potrzebujemy.
Stoj¹c w bia³ym salonie pa³acyku we Wsoli odnajdujê w
mylach inne jeszcze chwile, kiedy siedz¹c na tarasie kawiarni w Vence (na Riwierze Francuskiej), pod konarami
potê¿nych platanów, gdzie Gombrowicz bywa³ codziennie,
spogl¹da³em na willê Alexandrine z dziwn¹ wie¿yczk¹ jak
latarni¹, stoj¹c¹ po przek¹tnej na tym samym placyku. Mieci³ siê tam na drugim piêtrze apartament Pañstwa Gombrowiczów. Widzia³em te¿, jak pod¹¿am alejkami miejscowego
cmentarza w poszukiwaniu jego grobu. W koñcu wskaza³a
mi grób polskiego pisarza, towarzysz¹ca mi dama francuska
imieniem Mandarine. W rogu cmentarza na p³askiej kamiennej p³ycie, ustawionej w rzêdzie wysokich nagrobków, pisa³o tylko Witold Gombrowicz 1904-1969. Zgarn¹³em suche
ig³y i zebra³em szyszki cyprysów.
Wiadomo ju¿ teraz i to coraz szerzej, ¿e jeli Witold
Gombrowicz, to koniecznie ze Wsoli.
Jerzy Stankiewicz (Olecko-Kraków)

Andrzej Malinowski
Warto zobaczyæ
(LOT Ziemi Oleckiej)
Groble pomiedzy jeziorami:
Kamienne, Rospuda i Czarne
W niedzielê 31 maja 2009 r. wybralimy siê z Czarkiem do Filipowa, a stamt¹d na przeja¿d¿kê rowerami dooko³a
Jeziora Rospuda. Pokonalimy w sumie
21 km. Ruszylimy szlakiem niebieskim
wzd³u¿ Jeziora Kamiennego od strony
zachodniej. Ten odcinek, a¿ do grobli
pomiêdzy jeziorami Kamiennym a Rospud¹
jest najbardziej dziewiczy i praktycznie
nieprzejezdny. Szlak prowadzi przy samym brzegu jeziora. Jest poroniêty zarolami i drzewami. Rower niestety trzeba prowadziæ.
Wspiêlimy siê te¿ na wzgórze, sk¹d
rozlega³ siê piêkny widok na okolicê, potwierdzaj¹cy polodowcowe walory tego
miejsca.
Podziwialimy przesmyk-groblê, przez
który prowadzi droga; woda z jednego
do drugiego jeziora przep³ywa spokojnym strumieniem pod niewielkim most-

Cmentarz w Czarnem.

kiem wybudowanym w 1935 roku.
Jezioro Rospuda robi imponuj¹ce wra¿enie. Tak jak i dwa pozosta³e, jest jeziorem rynnowym w kszta³cie wygiêtego ³uku. Brzegi w¹skie, zbudowane g³ównie z piasków i ¿wirów. Sporo g³azów

Czarek Lasota przy przesmyku jeziora Rospuda i Kamienne.
narzutowych. Jego d³ugoæ wynosi 5,8
km, szerokoæ  0,8 km, maksymalna
g³êbokoæ  38,9 m. Wody czyste i doæ
przejrzyste.
Przeje¿d¿alimy przez malownicze wsie:
Rospuda, Czostków, Huta, Czarne. W
Czarnem znajduje siê stary zabytkowy
cmentarz (przy punkcie widokowym) z
drewnian¹ bram¹ i kamiennym murkiem.
Z miejscowoci Czarne dojechalimy
drog¹ asfaltow¹ do kolejnej grobli, pod
któr¹ przep³ywa rzeka Rospuda, bior¹ca
swój pocz¹tek w Jeziorze Czarnym (mielimy je tu¿ po swojej prawej stronie).
Tym razem jechalimy szlakiem zielonym
przez spokojne, niewielkie wsie Supienie i Wólkê.
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Ogó³em olecki sztab
przeka¿e na konto
WOP kwotê 20001,33 z³

Sztab WOP w Olecku: szefowa  Maja Mejsak, wspierana przez Bo¿enê Ga³¹zkê. W centrum dowodzenia pracowali: Walentyna Anuszkiewicz, Bogumi³a Chracewicz, Rados³aw Skrodzki, Szymon Bronejko, Magdalena Domel,
Karolina Fieæko, Paulina Kulesza, Urszula Kor¹kiewicz,
Ola Ziopaja, Micha³ Ropel.
Wolontariuszy z puszkami wspierali: Anita Che³miñska,
Olga Grzêda, £ukasz Krynicki, Natalia Kulaszewicz, Eliza
Mrozowska, Joanna Oszmian, Gabriala Sobuñ, Agnieszka
Szafrankowska. Najm³odsz¹ wolontariuszk¹ by³a Maja Je¿ewska.

Wolontariusze i zebrane kwoty
Adrianna wiêczkowska  333,20 z³
Agata Putra  224,65 z³
Agnieszka Wróblewska  318,93 z³
Aleksandra Czarniecka  174,11 z³
Anna Krupa  405,92 z³
Bartosz Makarewicz  520,89 z³
Dastin Kowalewski  916,13 z³
Ilona Oleksa  1319,24 z³
Jakub Dziubiñski  433,95 z³
Justyna Bobrycka  844,04 z³
Magdalena Walulik  344,49 z³
Marcin Chiliñski  1421,44 z³
Michalina D¹browska  138,68 z³
Micha³ Paw³owski  1320,02 z³
Micha³ Snarski  903,76 z³
Paulina Karniej  238,18 z³
Paulina Warsiewicz  298,22 z³
Pawe³ Karniej  740,18 z³
Sylwia Ciruszys  662,53 z³
Zuzanna Gojlik  1453,06 z³

Mecz na rzecz WOP

Na rzecz Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy w dniu
10.01.2010 r. rozegrano w hali LO w Olecku Halowy Turniej
pi³ki no¿nej. Organizatorami byli Sztab WOP w Olecku i
MOSiR Olecko. Sêdzia g³ówny: Dominik Ga³¹zka.
Do turnieju przyst¹pi³o 13 dru¿yn, które zosta³y rozlosowane do czterech grup, a nastêpnie po dwa najlepsze zespo³y
z ka¿dej grupy awansowa³y do æwieræfina³ów.
Æwieræfina³y:
Kostek Team - Ekipa Siejnik 3:0, Blejtony - Open Team 2:0
Prawie Najlepsi - Belzebuby 9:1, Sk³adowa - Liderzy Chaosu 2:0
Pó³fina³y:
Sk³adowa - Blejtony 6:2, Prawie Najlepsi - Kostek Team 6:2
Mecz o III m-ce:
Kostek Team - Blejtony 2:1
Mecz fina³owy:
Prawie Najlepsi - Sk³adowa 5:3
Zwyciêska ekipa otrzyma³a pi³kê i puchar ufundowany
przez Dyrektora MOSiR w Olecku, pana Andrzeja Kamiñskiego. Pierwsze trzy dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy oraz s³owniki jêzyków obcych, ufundowane przez Szko³ê
Jêzyków Obcych ,,Perfect. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 120 zawodników. Ca³kowity dochód z turnieju (oko³o
700 z³) zasili³ konto WOP.

Fot. Boles³aw S³omkowski
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W tym roku moglimy zobaczyæ:
 pokaz ratownictwa przedmedycznego (hol kina)
 koncerty w sali kina Mazur:
- Orkiestra Kameralna PSM po dyr. Tomasza W. Gawroñskiego
- Orkiestra Dêta pod dyr. Weroniki Kordowskiej
- Wokalistki musicalu Metamorfozy
- Zespó³ taneczny Freeze
- Zespó³ taneczny Rename
- Grupa Pod Napiêciem (rodowiskowy Dom Samopomocy)
- Zespó³ Strza³ z torby (Olecko)
- Zespó³ Gloria (Go³dap)
- Zespó³ Znienacka (Go³dap)
 wiate³ko do nieba - na placu Wolnoci
w wykonaniu grup ogniowych pod przewodnictwem Romana Karsztuna.

Fotografie: Boles³aw S³omkowski

Teksty, które podczas zbiórki pieniêdzy us³yszeli wolontariusze:

- Matki nie pracuj¹, a dzieci pod kocio³em stoj¹.
- Jak wrócê to dam!
- To ja dam dla Owsiaka na benzynê.
- Ja ju¿ dawa³am. Nie raz i nie dwa....
- Te serduszka s¹ okr¹g³e? Ja myla³am, ¿e kwadratowe...
- Stasiek, ja mam ca³¹ lodówkê w tych serduszkach oklejon¹.
- Spadaj ma³y!
- A gdzie ten rz¹d, co na niego g³osowali?
- Ja nie dam, bo nie uznajê.
- Masz dziecko. Popchnij w dziurkê.
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(9a)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Melbourne  Warrnambool/Australia, 13 lipca 2008 r.
Australijskie plagi i
bogata przyroda
Przed godzin¹ 9. przyjecha³ samochodem Waldek ze swoim
koleg¹ Piotrem i pojechalimy na po³udniowy-zachód od
Melbourne. Zaplanowalimy ca³odzienn¹ wyprawê. By³em
rad z takiego stanu rzeczy, poniewa¿ mog³em zobaczyæ australijsk¹ prowincjê i dwa parki narodowe. Jednak w dalszym ci¹gu nie podoba mi siê australijska wie. Owszem
ka¿de pañstwo ma swój styl, Australia te¿. Teraz w lipcu
jest tu zima, a co za tym idzie du¿o b³ota i we wszystkim
przewaga szaroci.

ków gnêbi te¿ szarañcza. Jej rój jest gorszy od ognia. Ma
d³ugoæ oko³o 6 km, a szerokoæ pó³ kilometra. W ci¹gu
jednej nocy wyjada zbo¿e z ca³ego pola.

Australijski p³ot - ogrodzenie.
Z wielkim zainteresowaniem przygl¹da³em siê gospodarstwom farmerskim. Przeciêtne gospodarstwo ma 3500 ha (w
Polsce 10 ha) i jest ekstensywne (wzrost produkcji odbywa
siê g³ównie przez powiêkszenie area³u u¿ytków rolnych, a
nie przez lepsz¹ uprawê gruntów). Rolnicy maj¹ k³opoty z
ogarniêciem tak wielkich terenów. Posiadaj¹ bardzo du¿o
zwierz¹t, w tym owiec (I miejsce w wiecie)  g³ównie merynosów, hoduj¹ byd³o, trzodê, drób. Pomimo przeciwnoci
losu  po¿ary, brak wody i jej zasolenie  potrafi¹ zapewniæ
¿ywnoæ mieszkañcom swojego kraju. W wiêkszoci gospodarstw funkcjonuj¹ turbiny wiatrowe, które wykorzystuj¹ energiê
wiatru do pompowania wody. Doskonale j¹ pompuj¹ na znaczne
odleg³oci i wzniesienia. Wydajnoæ zale¿y od prêdkoci wiatru,
odleg³oci na jak¹ ma byæ pompowana woda oraz wielkoci
wzniesienia.
Na ka¿dym kroku spotyka³em p³oty i ogrodzenia przed
królikami. W 1859 r. pewien farmer  mi³onik polowania 
ze stanu Victoria sprowadzi³ ich dwa tuziny z Europy. Pozbawione naturalnych wrogów, rozmno¿y³y siê b³yskawicznie. Dosz³o do tego, ¿e trzeba by³o chroniæ najbardziej zaludnion¹ wschodni¹ czêæ Australii specjalnym ogrodzeniem
przeciwkróliczym. Ma ono d³ugoæ 5000 km. Australijczy-

Trzeba uwa¿aæ na koale spadaj¹ce z eukaliptusów.
Walcz¹c z plag¹ królików, w 1950 roku sprowadzono do
Australii wirus myksomatosis, który zmniejszy³ królicz¹ populacjê o pó³ miliarda sztuk. Wyginê³o 99,8 proc. populacji,
ale ta, która przetrwa³a, by³a ju¿ uodporniona na wirus. Trzeba

Kwitn¹cy eukaliptus.

Owce. Bogactwo Australii

by³o powtórzyæ operacjê. W latach 90. nowa, specjalnie sprowadzona choroba calicivirus, zabi³a nastêpne miliony. Jednak te, które przetrwa³y, mno¿¹ siê w australijskim buszu w
najlepsze.
C.d.n.

!
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NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU OLECKIEGO 2009

Zachêcamy wszystkich mieszkañców Ziemi Oleckiej (i nie
tylko) do wziêcia udzia³u w Plebiscycie na najpopularniejszego sportowca i trenera powiatu oleckiego 2009 roku.
Poni¿ej przedstawiamy listê nominowanych do tytu³u.
Oczywicie ka¿dy kibic mo¿e tê listê uzupe³niæ o w³asne
kandydatury. I tylko od Was, Drodzy Pañstwo, zale¿eæ bêdzie kto znajdzie siê na tej licie i kto wygra Plebiscyt.
G³osowaæ bêdzie mo¿na tylko na specjalnych kuponach,
zamieszczanych co 7 dni w ,,Tygodniku Oleckim. Ka¿da
osoba g³osuje tylko raz i mo¿e na jednym kuponie zaznaczyæ
piêciu najlepszych (wg w³asnego uznania) sportowców i jednego trenera. Na kuponie nale¿y podaæ swój nr pesel lub nr
legitymacji szkolnej i oczywicie podpisaæ w³asnorêcznie swoim
nazwiskiem.
W g³osowaniu wezm¹ udzia³ tylko oryginalne i podpisane
kupony. Ponadto ka¿dy kupon wemie udzia³ w losowaniu
cennych nagród!
Lista nominowanych sportowców:
1. Ewa Boguszewska (tenis sto³owy)
2. Mateusz Danilewicz (karate kyokushin)
3. Karolina Domañska (biegi rednie)
4. Rados³aw G¹siorowski (pi³ka no¿na)
5. Joanna Grzyb (szachy)
6. Kamil Gryglas (szachy)
7. Marta Gryglas (szachy)
8. Kornel Interewicz (sport nies³ysz¹cych)
9. Micha³ Januszko (sport nies³ysz¹cych)
10. Robert Karniej (tenis sto³owy)
11. Dariusz Koz³owski (bryd¿ sportowy)
12. Leszek Krasiñski (sport nies³ysz¹cych)
13. Paulina Maciejewska (tenis sto³owy)

14. Justyna Miszczak (taekwondo)
15. Maurycy Miszczak (taekwondo)
16. Bartosz Nieszczerzewski (karate kyokushin)
17. Aleksandra Olszewska (lekkoatletyka)
18. Dominika Olszewska (taekwondo)
19. Rados³aw Olszewski (lekkoatletyka)
20. Dawid Paszkowski (pi³ka no¿na)
21. Paulina Sienkiewicz (karate kyokushin)
22. Kamil Szarnecki (pi³ka no¿na)
23. Przemys³aw Szlaszyñski (lekkoatletyka)
24. Ma³gorzata Szpunar (lekkoatletyka)
25. Waldemar wirydowicz (pi³ka siatkowa)
26. Szymon Wrzyszcz (pi³ka siatkowa)
27. Adam Wyszyñski (pi³ka no¿na)
28. Daniel Bogdanowicz (pi³ka no¿na)
29. Arkadiusz Cichocki (pi³ka no¿na)
Lista nominowanych trenerów:
1. Marzena Jasiñska (tenis sto³owy)
2. Dorota Miszczak (taekwondo)
3. Tomasz Miszczak (taekwondo)
4. Wojciech Rejterada (karate kyokushin)
5. Karol Sobczak (pi³ka no¿na)
6. Romuald Wojnowski (lekkoatletyka)
7. Adam Wyszyñski (pi³ka no¿na)
8. Regina Jakubowska (lekka atletyka, sport nies³ysz¹cych)
9. Krzysztof Konewko (szachy)
Kupony nale¿y dostarczaæ osobicie lub korespondencyjnie do redakcji TO przy ul. Zielonej 37 albo zostawiaæ w
sklepie zoologicznym (obok redakcji).

KARTA DO G£OSOWANIA

G³osujê na sportowca (imiê i nazwisko, dyscyplina)
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
3. ..................................................................................................
4. ..................................................................................................
5. ..................................................................................................
G³osujê na najlepszego trenera (imiê i nazwisko)
1. ..................................................................................................
.....................................................................................................
(imiê i nazwisko zg³aszaj¹cego

.....................................................................................................
PESEL lub nr legitymacji szkolnej)

.....................................................................................................
(podpis)
Uwaga! Ka¿dy mo¿e g³osowaæ tylko jeden raz. Brane pod
uwagê bêd¹ tylko oryginalne kupony wyciête z Tygodnika
Oleckiego. Kserokopie i innego rodzaju kartki nie bêd¹
brane pod uwagê.

PROWADZIMY NABÓR ZIMOWY
DO SZKÓ£ ZAOCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010:

(V1202)

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU OLECKIEGO 2009

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych
(3-letnie na podbudowie gimnazjum
lub szko³y podstawowej)
Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
dla Doros³ych
(2-letnie na podbudowie szko³y zawodowej)
Szko³y Policealnej dla Doros³ych
kszta³c¹cej w zawodach:
 technik rachunkowoci,
 technik bezpieczeñstwa i higieny pracy
 technik informatyk,
 technik administracji,
 technik ekonomista,
 technik handlowiec
Informacje i zapisy:
W sekretariacie szkó³ ZDZ w Bia³ymstoku z/s w Olecku,
ul. Armii Krajowej 22A
tel. 087 520 26 35, 087-520 00 90; 605 545 324
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl ; www.zdz.bialystok.pl

"
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AUTO-MOTO

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

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K19409
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V2702

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

V1901

Krupin 14A

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
V65727
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K19419
* Chysler, bus, 7 osobowy, 2D, 1993, tel. 87-523-41-95 K22801
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V2712
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V59320a
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V65737
* Fiat CC 700, 1996, tel. 692-144-032
L18802
* Fiat Punto 1,2B+gaz, 1994, 3 drzwi, niebieski, tel. 508097-660
K22105
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V59830
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V59820
* Opel Vectra HB, 2,5B, 1996/1997, tel. 783-962-666 V59330a
* opony zimowe 15:195:65, tel. 508-644-429
L18104
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V67925
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V65717

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

* zespó³ muzyczny na ró¿ne okazje, tel. 666-706-100 K23101

US£UGI

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

(V61009)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V502
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1302

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V70823
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049 L16708
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V63508
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V2001

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L18502
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19113
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V2601
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31 L18203
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L18901
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

* LUKAS, kredyty, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V71003
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V1002
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
K21505

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978

www.meble-zachodnie.eu
* mikropo¿yczki 0%, tel. 502-710-196.

(V66506)

PIZZA NA TELEFON

(V62008)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V66706
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V59710
PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

L19201

(V402)

(V602)

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

K20806

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V2501

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* biuro rachunkowe Anda, tel. 509-783-774
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30

(V67605)

tel. 503 804 741; 512 217 654

L17606

* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V70903

OKULISTA

V19010a

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V59610)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V65707)

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

L18303

V70603

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V67715
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V66606
424, www.tocada.pl
V65927
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V69224

US£UGI
Sklep DOM s.c.

#
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Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2101
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V478220
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V20706)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885

L18402
K21803
L18004

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V67905)

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

 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V61908)

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)

(K19708)

Anna £ozowska
WYWÓZ Zg³oszenia
MIECI
przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

(V68315)

WYWÓZ MIECI

FUH KRET

Wywóz mieci na telefon
 tel. 509-805-008

Sprzeda¿ pojemników na mieci 120 i 240 litrów.

KUPIÊ
* gara¿ ulicy Zielonej, tel. 603-754-128

Notebook Acer Athlon X2,
matryca 17 cali, 4GB RAM,
320 GB dysk twardy, Wi-Fi, kamera... 2099z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C
(V70813)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V67625
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V65809
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L18702
* mieszkanie 3 pokoje, parter, Olecko, tel. 888-947-500
K22002

* mieszkanie 42 m.kw., dzia³ka 15 arów, Golubki, tel. 87523-87-42
K21902
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V67725

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

(V67505)

SPRZEDAM (c.d.)

V2301

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L19001
* zatrudniê piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509-839-995 V62018
SPRZEDAM
* Clas Merkator 75, kabina, hydrauliczna rura wysypu, rozdrabniacz, tel. 87-523-02-39
K22502
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V69214
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V412
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18911
* gospodarstwo 20 ha, tel. 609-738-204
K22701
* gospodarstw rolne 14 ha, okolice Suwa³k, tel. 888-947500
K23201

* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V65917
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V67615
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L19101
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K22302
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V67515
* szczeniaki rasowe, tel. 87-523-41-95
K22901
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K852a
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V70213
WYNAJEM
* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
K21305
* do wynajêcia lokal handlowy 47 m.kw., tel. 600-377-469 K21109
* do wynajêcia mieszkanie 40 m.kw., Kukowo, tel. 721587-468
K22202
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
K20208
* kosmetyczka podnajmie lokal dla fryzjerki, 26 m.kw., ul.
Kamienna 1, tel. 602-354-963
V63518
* lokal przy placu Wolnoci (przy PZU), 63 m.k., tel. 502088-402
K21603
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 609-738-204
K2260
* mieszkanie do wynajêcia umeblowane, centrum, tel. 501445-491
K23001
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
K21405
* pomieszczenia do wynajêcia na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
Kukowo, tel. 721-587-468
K22402
* poszukujê gara¿u do wynajêcia, tel. 665-806-613 L18602
* poszukujê lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505036-183
L18403
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

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

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

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

(V69104)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Rys. Krzysztof Kamiñski

Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
25

stycznia

godz.

1600

tel. 520-23-36
(K20606)

(V70703)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Dziewiêædziesiêciolatkowie radz¹:

Braæ ¿ycie takim, jakim jest. We wszystkim zachowaæ umiar i w niczym nie przesadzaæ.
Pracowaæ, nie ¿a³uj¹c czasu na odpoczynek, kochaæ, lecz
nie umieraæ z mi³oci. Od czasu do czasu potañczyæ,
popiewaæ i codziennie spacerowaæ, nie dopuszczaj¹c jednak do nadmiernego zmêczenia.
Zawsze rozmawiaæ z ludmi, opowiadaæ, a przede
wszystkim s³uchaæ innych.
Sypiaæ na tyle d³ugo, by cia³o i umys³ wróci³y do si³,
najlepiej 7-8 godzin. Spaæ równie¿ po po³udniu, nigdy
d³u¿ej ni¿ pó³ godziny.
Zawsze bardzo dbaæ o swoje cia³o, cile przestrzegaj¹c higieny.
W razie odczuwania bólu nie siêgaæ natychmiast po
tabletki. Lepiej po³o¿yæ siê do ³ó¿ka lub usi¹æ przy ogniu
 w zimie, a pod drzewem  latem i czekaæ, a¿ ból minie.
Mieæ jakie mi³e pasje  ogrodnictwo, szachy, wnuki,

motyle, znaczki.
Piæ wino, najlepiej czerwone, ale tylko w czasie posi³ków. Nie paliæ.
Czuæ siê m³odym wbrew temu, co g³osi metryka. Zachowaæ optymizm i wierzyæ, ¿e to, co najlepsze, nadejdzie
jutro, miaæ siê z ca³ego serca i dzia³aæ tak, by w³asne
¿ycie by³o czyste i wietlane.

Dziurawiec na depresjê

Zmniejszaj¹ depresjê zió³ka. Najsilniejszym jest bez
w¹tpienia dziurawiec. Jego dzia³anie antydepresyjne wynika ze zwiêkszenia wra¿liwoci organizmu na dzia³anie wiat³a
s³onecznego. Badacze uwa¿aj¹, ¿e wywo³uje to zwi¹zek o
nazwie hipercyna. Latem ten proces bywa niekorzystny,
bo picie herbatek z dziurawca mo¿e zaowocowaæ zbyt szybkim
opalaniem, nawet powstawaniem oparzeñ s³onecznych. Jednak
jesieni¹ i zim¹ zwiêkszone uwra¿liwienie na wiat³o pozwala lepiej wykorzystaæ docieraj¹ce do organizmu s³abe
promieniowanie s³oñca. To z kolei jak zauwa¿ono ma dzia³anie
antydepresyjne.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Pomidory nadziewane

4 spore pomidory, 4 sardynki z puszki,
2 ³y¿ki ugotowanego na sypko ry¿u, 3
³y¿ki majonezu, ³y¿ka startego na tarce
¿ó³tego sera, posiekana natka pietruszki, sól, pieprz, licie sa³aty.
Pomidory myjemy. cinamy wierzch
od strony szypu³ki i wydr¹¿amy. Tak
przygotowane lekko wewn¹trz solimy.
Teraz przygotowujemy nadzienie. Ry¿
mieszamy z pokrajanymi w kostkê sardynkami. Dodajemy równie¿ olej z sardynek oraz po³owê majonezu wymieszanego z startym serem. Dodajemy
szczyptê natki pietruszki. Tak przygotowany farsz wk³adamy do pomidorów
i polewamy na wierzchu majonezem.
Pomidory uk³adamy na pó³misku na
zielonych liciach sa³aty i przystrajamy
listkami pietruszki.

Bar mleczny

Typowy mleczny bar to wynalazek
czysto polski, jednak niewiele osób pamiêta, ¿e jego przedwojennym poprzednikiem by³y tzw. mleczarnie. Istnia³y ju¿
na pocz¹tku XIX stulecia. By³y to lokale skromnie urz¹dzone, a jada³o siê
tam najczêciej niadania i kolacje z³o¿one z mlecznych potraw, sprzedawano te¿ mleko, mietanê, mas³o, sery i
wie¿e pieczywo. Do najbardziej znanych sto³ecznych mleczarni nale¿a³a s³ynna
Udzia³owa przy zbiegu Nowego wiatu
i Alei Jerozolimskich. Zbiera³y siê tam
osoby nale¿¹ce do wiata kulturalno-artystycznego. Popularna by³a równie¿ mleczarnia Nadwidrzañska nale¿¹ca do
w³acicieli maj¹tku D³u¿niewo nad rzek¹
wider.

Anastazego, Dobromys³a, Dominika,
Doriana, Gaudencjusza, Gaudentego,
Mateusza, Teodora, Wiktora, Wincentego, Witos³awa
23 stycznia
Fernandy, Marii, Mariki, Rajmundy,
Wrocis³awy
Fernanda, Ildefonsa, Jana, Klemensa,
Rajmunda, Seweriana, Wrocis³awa, Zelmy
24 stycznia
Eryki, Felicji, Mileny, S³awy
Chwaliboga, Chwalibora, Felicjana,
Feliksa, Franciszka, Rafa³a, Roberta,
Tymoteusza
25 stycznia
Dolores, Elwiry, Gabrieli, Ireny, Katriony, Tacjany, Tatiany, Tiny, Tycjany
Jana, Mi³osza, Mi³owita, Paw³a, Tacjana

Dorsz zapiekany

4 filety z dorsza, 4 plasterki boczku, 4 cebule, 4 pomidory, 2 posiekane
z¹bki czosnku, ³y¿ka soku z cytryny, olej,
sól, pieprz, ³y¿ka tartej bu³ki, ziele angielskie, szczypta imbiru, majeranek
Najpierw ucieramy w ziele angielskie, liæ laurowy, imbir i majeranek w
modzierzu. Dodajemy szczyptê soli.
Rybê dzielimy na porcje i skrapiamy sokiem z cytryny. Odstawiamy na
godzinê. Cebulê i boczek kroimy w kostkê
i podsma¿amy na oleju z czosnkiem.
Do tartej bu³ki wlewamy ³y¿kê wody,
sok z cytryny, roztarte przyprawy z
modzierza oraz wie¿o zmielony pieprz.
W ¿aroodpornym naczyniu, które
smarujemy olejem uk³adamy posolone
porcje ryby. Smarujemy je mas¹ uzyskan¹ po wymieszaniu bu³ki z przyprawami. Na wierzch k³adziemy przysma¿ony boczek z cebul¹. Wszystko przykrywamy plasterkami pomidorów. Zapiekamy oko³o 40 minut.



19 stycznia
Erwiny, Eufemii, Gildy, Henrietty, Marty,
Sary
Andrzeja, Antoniego, Bronis³awa, Erwina, Henryka, Hilarego, Makarego,
Mariusza, Racimierza, Ratymira
20 stycznia
Dobrochny, Dobroniegi, Fabioli, Ludmi³y, Mi³y, Saby
Czcis³awa, Czes³awa, Dobiegniewa, Dobrogniewa, Fabiana, Ludmi³a, Lucjana,
Sebastaiana
21 stycznia (Dzieñ Babci)
Agnieszki, Inez, Inezy, Jaros³awy, Marceli,
Nory
Augusta, Augustyna, Epitaniego, Jaros³awa, Juliana, Karola, Ludwika
22 stycznia
Anastazji, Dominiki, Niki, Wiktorii

Cytat na ten tydzieñ

F kupiê

Piêkna kobieta podoba siê oczom,
dobra kobieta  sercu. Pierwsza jest
klejnotem, druga  skarbem.
Napoleon Bonaparte

PRZYS£OWIA
 Póna zima d³ugo trzyma.
 Wina, zbo¿e cierpi¹ szkodê, zima za
nieg, gdy da wodê.
 Gdy styczeñ burzliwy niegami, lato
burzliwe z deszczami.
 Bój siê w styczniu wiosny, bo marzec
zazdrosny.
 Zima, gdy nie wymrozi, lato te¿ nie
dogodzi.
 Fabian i Sebastian (20 stycznia) pierwsi
drzewa budz¹, ale radzi czêsto ³udz¹.
 Agnieszka (21 stycznia) ³askawa, puszcza
skowronka z rêkawa.
 wiêta Agnieszka (21 stycznia) wypuszcza skowronka z mieszka.
 Gdy przyjdzie Agnieszka (21 stycznia), przebija ogonem lód pliszka.
 Na wiêty Wincenty (22 stycznia) szczypie mróz w piêty.
 Dziadek ukocha, babka utuli i wnet
siê wnusia rozczuli. (23 stycznia)
 Dziadek z pola, babcia ze wsi, oboje
siê razem zeszli. (23 stycznia)
 Dziadka kochamy, gdy z nim bywamy. (23 stycznia)
 Poma³o, dziadkowie, skaczcie, bo ma³o
w torebeczkach macie. (23 stycznia)
 Prêdzej dziad orzech zgryzie, ni¿ upart¹
babê przeprze.
 Szlachcic z dziada pradziada.
 ladem za dziadem, a Bóg dopomo¿e.
 Wprowadzi³ go na dziadków ogródek.
 Zgubi³ dziad torbê  nie p³aka³, znalaz³  nie skaka³.
 Kiedy Pawe³ (25 stycznia) siê nawróci, zima na wspak siê odwróci.
 Na nawrócenie wiêtego Paw³a (25 stycznia) po³owa zimy przepad³a.

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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Ekstrema
Ekstrema, to ulubione powiedzenie
pewnego Maæka, mojego m³odego kolegi. Okrelenie to idealnie pasuje do
zawodów podlodowych, które zorganizowalimy 10 stycznia. By³y to Mistrzostwa Klubu Ukleja. £owiskiem by³o
jezioro Dobki, zwane te¿ Jaki, od nazwy le¿¹cej nad jeziorem wioseczki.
Kiedy by³a tam szko³a, sklep, punkt
pocztowy. Dzisiaj to letniskowa osada
z piêknymi posesjami na uroczych dzia³kach, przyleg³ych do czaruj¹cego jeziora.
Woda jest bardzo urozmaicona. Liczne
zatoki, wyp³ycenia oraz górki, latem
kwitn¹ce wodn¹ rolinnoci¹, stanowi¹
idealne schronienie i miejsce polowania licznych mniejszych i wiêkszych
drapie¿ników. Jezioro to s³ynie równie¿
z grubej, gruntowej p³oci, aktywnej
zw³aszcza na wiosnê po zejciu lodu.
Ale my bylimy na lodzie. W koñcu to
styczeñ. Mazurzy powinni byæ przygotowani do zimnej zimy . Kiedy okrelono najzimniejszy punkt w Polsce i
okaza³o siê , ¿e znajdowa³ siê ko³o Olecka!
Wiêc có¿ to dla nas minus 10 stopni.
Pestka! Jednak gdy wieje wiatr z prêdkoci¹ ponad 50 km na godzinê i ³owisko jest na zupe³nie nie os³oniêtym terenie, to szeæ godzin ³owienia w takich warunkach jest EKSTREM¥!
Na tak¹ ekstremê zdecydowa³o siê
26 wêdkarzy. Tym razem, niestety, dziewczyny nie zaszczyci³y nas swoj¹ obecnoci¹. Podzielilimy siê na dwa sektory i trochê po ósmej rano wyszlimy na
lód. £owisko bardzo trudne. G³êbokoæ
oko³o 8-10 m, a przede wszystkim hulaj¹cy wiatr i mróz bardzo utrudnia³ ³o-

wienie. Nikt jednak nie zrezygnowa³ i
nikt równie¿ nie by³ bez ryby. Pierwsz¹
turê wygrali Piotr Kowalewski  sektor A i Janusz Zalewski  sektor B.
Wyniki by³y bardzo podobne i o wszystkim
mia³a zdecydowaæ druga tura. Tym razem sektory wyznaczone by³y pod pó³nocnym brzegiem jeziora. G³êbokoæ du¿o
mniejsza, bo rozpoczynaj¹ca siê od 3
metrów. Kolejne godziny na nie s³abn¹cym wietrze i utrzymuj¹cym siê mrozie. Tym razem sektory wygrali Tomasz
Iszku³o  sektor A i Arnold Hoci³³o 
sektor B. W czubie byli wszyscy prowadz¹cy po pierwszej turze, wiêc wyniki by³y bardzo zbli¿one. 2., 3., i 4.
miejsce to taka sama iloæ punktów,
podobnie jak 5. i 6. A oto wyniki:
1. Piotr Kowalewski, Ukleja - 3 pkt

2. Janusz Zalewski, Suwa³ki - 4 pkt
3. Andrzej Gorlewski, Augustów - 4 pkt
4. Arnold Hoci³³o, Ukleja - 4 pkt
5. Stanis³aw Romanowski, Ukleja - 6 pkt
6. Tomasz Iszku³o, Olecko - 6 pkt
7. Mieczys³aw Gojlik, Ukleja - 7 pkt
8. Micha³ Karczewski, Augustów - 8 pkt
9. Wojciech Palczewski, Augustów - 9 pkt
10.S³awomir Suchocki, Augustów - 10 pkt
Ponadto w zawodach uczestniczyli:
Jerzy Rynkowski, Grzegorz Makowski,
Pawe³ D¹browski, Krzysztof Gryniewicz,
Marian Wojsiat, Szymon Z¹bkiewicz,
Krzysztof Krajewski, Tomasz Zaniewski, Tomasz Gawroñski, Waldemar Bagiñski, Józef Makowski, Norbert Fr¹ckiewicz, Micha³ Majchrowski, Szczepan
Strêkowski, Cezary Stog³ów i Dariusz
£uzdowski.

Najwiêksz¹ rybê, kr¹pia o wadze 220g,
z³owi³ Stanis³aw Romanowski.
Zwyciêzcy otrzymali puchary i dyplomy oraz ksi¹¿ki Wojtka Fortuny, dwaj
ostatni zawodnicy  nagrody pocieszenia, kubki szczêcia, a wszyscy uczestnicy ciep³y posi³ek serwowany przez Krzysia Gryniewicza. Komisji sêdziowskiej
sprawnie przewodniczy³ Józek Makowski.
Nasza ekstrema zakoñczy³a siê po
godz. 15., wiêc Tomek Gawroñski zd¹¿y³ jeszcze pokierowaæ zespo³em podczas Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
Mnie osobicie najbardziej ucieszy³a... nieznajomoæ nazwisk niektórych
wêdkarzy! wie¿a krew jest bardzo
potrzebna!
Serdecznie dziêkujê wszystkim uczestnikom i organizatorom.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o

'
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Pi³ka no¿na
14.01.10.r. na boisku Orlik 2012 w
Olecku odby³ siê Turniej Pi³ki No¿nej
o niegowy Puchar Dyrektora SP 1.
Organizatorami byli: UKS przy SP1 w
Olecku, MOSiR, OTSS, a zawody sêdziowali Dariusz Karniej i Robert Smyk.
Do turnieju zg³osi³y siê reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: SP Babki
Oleckie, SP Kowale Oleckie, SP Judzi-

ki, SP G¹ski, SP 4 Olecko, SP 3 Olecko i SP 1 Olecko.
Dru¿yny te w wyniku losowania
zosta³y podzielone na dwie grupy (czterozespo³owa i trzyzespo³owa grupa), z
których do pó³fina³ów awansowa³y po
dwa najlepsze zespo³y. Mecze rozgrywano w czasie 2 x 5 min.
WYNIKI Grupy I:
SP 3 Olecko - SP Kowale Oleckie 2:0
SP 4 Olecko - SP Judziki 3:0
SP 3 Olecko - SP Judziki 3:0
SP Kowale Ol. - SP 4 Olecko 3:2
SP 3 Olecko - SP 4 Olecko 3:1
SP Kowale Ol. - SP Judziki 3:2
WYNIKI Grupy II:
SP 1 Olecko - SP Babki Oleckie 2:1
SP G¹ski - SP Babki Oleckie 0:0
SP 1 Olecko - SP G¹ski 3:1
Pó³fina³y:
SP 3 Olecko - SP Babki Oleckie 2:1
SP Kowale Oleckie - SP 1 Olecko 3:1
Mecz o III m-ce:
SP 1 Olecko - SP Babki Oleckie 1:0
Mecz fina³owy:
SP 3 Olecko - SP Kowale Oleckie 4:2
Klasyfikacja koñcowa:
1. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki)
2. SP Kowale Oleckie (opiekun Miro-

s³aw Mularczyk)
3. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof
Dawidziuk)
4. SP Babki Oleckie (opiekun Micha³
Smokowski)
5. SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)
6. SP G¹ski (opiekun Wies³aw Zalewski)
7. SP Judziki (opiekun Roman Leniewski)
Zwyciêzcy otrzymali puchar Dyrektor
SP 1 w Olecku, pani Eligii Bañkowskiej. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymali puchar Prezesa UKS przy SP 1 w
Olecku, pani Danuty Kisielewskiej.
Puchar Dyrektora MOSiR w Olecku, pana
Andrzeja Kamiñskiego, przypad³ dru¿ynie z SP 1 w Olecku. Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
70 zawodników.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny z SP 3
Olecko: Kamil Dreszliñski, Mariusz
Weisbrod, Marcel Terlecki, Krystian
Sura¿yñski, Rados³aw Olszewski, Kacper Kowalczyk, Patryk Urynowicz, £ukasz Malinowski, Jakup Putra, Rafa³
Kimera. (opiekun zespo³u: Artur Szarnecki).
Dariusz Karniej

Szachy
Zapraszamy na XIII Otwarte
Mistrzostwa w Szachach Szko³y
Podstawowej nr 3 w Olecku
Termin i miejsce: 26 stycznia 2010r.,
Szko³a Podstawowa nr 3 im. Jana Paw³a
II, ul. Kolejowa 33, 19-400 Olecko.
Zg³oszenia i zapisy  godz. 9:10.
Turniej open rozgrywany bêdzie system szwajcarskim na dystansie VII rund,
tempo gry 15 minut na zawodnika, kojarzenie komputerowe.
Uczestnicy: uczniowie szkó³ podstawowych urodzeni w 1997 i m³odsi.
Krzysztof Konewko

Tenis sto³owy
W dniu 16 stycznia rozegrano IV
Turniej z cyklu Grand Prix Olecka w
tenisie sto³owym. Zawody rozgrywano
w kategoriach: dziewcz¹t i ch³opców SP
kl. I-IV, klas kl. V-VI, dziewcz¹t i ch³opców gimnazjów, dziewcz¹t i ch³opców
szkó³ rednich, w kategorii Open oraz
w kategorii powy¿ej 50 lat.
Kategoriê Open zdominowali olecczanie (1. Robert Karniej, 3. Kamil Sad³owski, 4. Dariusz Karniej.
Wszystkie wyniki Grand Prix podamy w nastêpnym numerze TO.

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. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 384

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa. Jak zwykle ca³y tydzieñ za nami. To by³, jak zwykle, dobry tydzieñ. Dobry oznacza tylko tyle,
¿e nie by³o nudno. Premier jeszcze nie
powiedzia³ tak lub nie w sprawie czy
bêdzie kandydowa³ na Prezydenta RP.
Wg Pana S³awomira Nowaka taka odpowied ma paæ w ci¹gu najbli¿szych
kilku dni. Do tej pory ca³a Polska bêdzie ¿y³a w niepewnoci... a sonda¿e poka¿¹
jaka ma byæ odpowied. Bo ju¿ nawet
nie jest tajemnic¹ poliszynela, ¿e ka¿da
wypowied szanownego Pana Premiera
jest po prostu przestawieniem analizy wyników sonda¿y i zwyk³¹ realizacj¹ has³a
chleba i igrzysk, czyli tym, co potrzebuje lud. Jest to prawda znana od czasów staro¿ytnego Rzymu. Premier wychodzi na Mêdrca, wiedz¹cego co chce
spo³eczeñstwo. Do niewielu dociera, ¿e
jest to zwyk³a manipulacja.
Z ciekawszych spraw w tym tygodniu, to zapowiada siê nam, ¿e ciekawa
mo¿e byæ komisja ds. hazardu. Przed ni¹
maj¹ stan¹æ Mariusz Kamiñski i Zbigniew
Chlebowski. Nie trzeba byæ Wernyhor¹
by wiedzieæ, ¿e ludzie z PO bêd¹ na si³ê
podwa¿aæ s³owa Kamiñskiego stwierdzeniami, które pad³y w wypowiedziach
prokuratorów z Rzeszowa. Czekam na
tê rozgrywkê. Co do Chlebowskiego
 to na pewno bêdzie udowadnianie, ¿e
na stacji benzynowej w tym czasie pracowa³ Edgar Gosiewski, spotkania na
cmentarzach nale¿¹ do normalnego trybu decyzyjnego i powstawania ustaw w
Sejmie. Bo na razie wg PO afer¹ jest
powstawanie ustawy hazardowej w rz¹-

dzie PIS w czasie normalnych prac przy
biurkach urzêdników. Trzeba to nazwaæ
skandalem. Kto to widzia³, by ustawy
by³y tworzone przez rz¹d z pominiêciem
cmentarzy i stacji paliw? Zobaczymy to
jednak przed komisj¹. Ju¿ w tej chwili
zapraszam Pañstwa na te przes³uchania. Na pewno bêdzie to ciekawsze od
niejednego krymina³u.
A co by³o w ubieg³ym tygodniu?
Podsumowanie Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy. Mo¿e Pañstwu wyda
siê to dziwne, ale po tylu latach dzia³ania WOP mam wra¿enie, ¿e mamy do
czynienia z sytuacj¹ patologiczn¹. Sama
idea Jurka Owsiaka jest s³uszna: konkretny cel, konkretne dzia³ania, konkretny
wynik. Ale czy Pañstwa nie dziwi fakt,
¿e po raz 18 mamy ewidentny dowód,
¿e nasze Pañstwo jest chore, niewydolne i nienormalne? Po 18 latach cieszymy siê faktem, ¿e troska o nasze zdrowie jest w rêkach nieletnich wolontariuszy. Po 18 latach jestemy zadowoleni,
¿e mamy tak¹ imprezê, której nie ma w
innych czêciach wiata? Nie nawo³ujê,
by nie wk³adaæ tych paru gruszy do puszek wolontariuszy, nie stwierdzam, ¿e
jest to z³e. Broñ Bo¿e! Tylko w tydzieñ
po tej imprezie chcia³bym pokazaæ, ¿e
mamy do czynienia z czym co nie powinno mieæ miejsca. W normalnym pañstwie nie do pomylenia by³oby takie
wieckie wiêto. Normalny kraj zapewnia
normalne dzia³anie lecznictwa bez potrzeby organizowania festynów ludzkiej
solidarnoci. W normalnych krajach dzia³aj¹ fundacje zwi¹zanie ze wspomaganiem s³u¿by zdrowia. Nie dzia³aj¹ one
raz do roku, a ich funkcjonowanie trwa

non stop. Jeli WOP odnosi sukcesy 
to jest to bardziej przyznanie siê do klêsk,
jakie ponosi nasza s³u¿ba zdrowia. Z drugiej
strony ju¿ widaæ, ¿e po tylu latach przyszed³ czas, ¿e kto mo¿e uwa¿aæ siê za
autorytet, okrelaj¹cy kto jest kim. Mimo
ca³ego szacunku dla Jurka Owsiaka, to
wiele jego wypowiedzi uwa¿am za niesmaczne i jeli ju¿ wynikaj¹ z manieryzmu  to chyba pora na zmianê paru formu³
dzia³ania. Obra¿anie siê na media, ¿e nie
zauwa¿aj¹ ju¿ tak, jak kiedy tego wydarzenia nie jest dobrym rozwi¹zaniem,
ale wskanikiem zu¿ywania siê idei. Mo¿e
granie do koñca wiata i jeden dzieñ d³u¿ej
staje siê nieaktualne. Wynik zbiórek za
granic¹ mo¿e ju¿ wiadczyæ o tym, ¿e
ludzie ¿yj¹cy w innych krajach przestaj¹
mieæ zrozumienie dla akcji, która tylko
pokazuje s³aboæ polskich rz¹dów i ich
programów zdrowotnych. Osiemnacie lat
to trochê ju¿ za du¿o na zauwa¿enie, ¿e
dzieje siê le, skoro jaka fundacja musi
w ten sposób pozyskiwaæ rodki na cele
lecznicze. Widaæ coraz bardziej komercjê, jaka towarzyszy tej imprezie: prawie darmowa reklama prawie ca³y dzieñ.
Gdyby reklamy towarzysz¹ce tej imprezie w TV by³y mniej ni¿ po³owê tego
czasu antenowego to, kwota uzyskana
by³aby kilkukrotnie wy¿sza od rodków
pozyskanych podczas zbiórki wolontariuszy.
Nie chcê, ¿eby Pañstwo pomyleli, ¿e
mam co przeciwko WOP i Owsiakowi. To, co robi jest s³uszne i dobre, ale
jednoczenie umacnia w nas patologiê i
potrzebê istnienia jednego dnia dobroci
i cz³owieczeñstwa, które powinnimy
okazywaæ ca³e 365 dni w roku.
Pozdrawiam i do poczytania za tydzieñ.
PAC

