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Obwodnica Olecka nie zagro¿ona

Prace nad projektem obwodnicy i
przygotowaniami do przetargu zosta³y zakoñczone. Generalna Dyrekcja Dróg i
Autostrad przetarg na wykonanie inwestycji og³osi w najpóniej w maju b.r.

Inwestycja jest finansowana z Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej. Te rodki nie zosta³y objête oszczêdnociowymi dzia³aniami rz¹du, gdy¿ w
ca³oci pochodz¹ z dotacji unijnych. (M)

Wodoci¹gi na wsi

limy  powiedzia³ Burmistrz Wac³aw
Olszewski  Kanalizacja bêdzie robiona ³¹cznie z wodoci¹gowaniem Mo¿nych
i Dworku Mazurskiego. 27 lutego og³osilimy przetarg na wykonanie tej inwestycji. Rozstrzygniêcie przetargu nast¹pi oko³o 20 marca.
Inwestycja zostanie zakoñczona w tym
roku.
(M)

Plac w centrum

w ramach tego projektu zostanie przebudowany plac w parku w centrum miasta.
Podobny projekt zostanie zrealizowany
po stronie litewskiej. Termin sk³adania
wniosków up³yn¹³ 2 marca.
(M)

Gmina otrzyma³a po¿yczkê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w
wysokoci jednego miliona 260 tysiêcy
z³otych. Za te pieni¹dze zostanie zbudowana kanalizacja w Mo¿nych.
Jest to taka kwota, o jak¹ siê stara-

Rys. Marek Pacyñski

27 lutego gmina Olecko wraz z rejonem Alytus z³o¿y³a wspólny wniosek do
Programu Litwa  Polska. W naszym miecie

Otwarty konkurs ofert
w ramach Programu
Operacyjnego Inicjatyw
Obywatelskich w 2009r.

Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej
zaprasza do udzia³u w otwartym konkursie
ofert na najlepsze projekty dofinansowane w 2009r. ze rodków krajowego
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ( PO FIO).
Organizacje pozarz¹dowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce
na podstawie przepisów o stosunku
Pañstwa do Kocio³a Katolickiego w
Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych kocio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele
statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoci po¿ytku publicznego oraz spó³dzielnie socjalne mog¹ sk³adaæ wnioski o dofinansowanie do 23 marca br. w siedzibie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa z
dopiskiem: PO FIO 2009. Wiêcej informacji na stronie:
http://www.pozytek.gov.pl/PO,FIO,2009,,ogloszenie,i,dokumenty,do,pobrania,1066.html
Alicja Mieszuk
rzecznik prasowy UM w Olecku

SUPER TAXI
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Deklaracja wspó³pracy
na realizacjê
Gwiazdy Mazurskiej
Z przyjemnoci¹ informujemy, ¿e
Powiat Olecki, Gmina Kowale Oleckie i
Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT)
Ziemi Oleckiej podpisa³y ze Stowarzyszeniem Rowerowym Zielony Szlak
deklaracjê wspó³pracy na realizacjê ogólnopolskiej imprezy Gwiazda Mazurska
MTB Marathon. W jej organizacjê w³¹czy³o siê tak¿e Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana.

Zapisy
do Przedszkola

z Oddzialami
Integracyjnymi w Olecku
na rok szkolny 2009/2010
Informujemy, ¿e Przedszkole z Oddzialami Integracyjnymi w Olecku rozpocze³o od 25 lutego br. zapisy dzieci na rok
szkolny 2009/2010.
Wypelnione Karty zg³oszenia mo¿na
z³o¿yæ osobicie w siedzibie przedszkola (ul. Zielona 1) w pokoju nr 14 lub za
porednictwem poczty.
Termin sk³adania zg³oszeñ up³ywa 20
marca 2009r.
Formularze Kart zgloszenia mo¿na
odebraæ w przedszkolu. Wersje elektroniczne dokumentu znajduj¹ sie na
stronie www.pzoi.olecko.edu.pl. oraz
www.olecko.pl (aktualnoci).
Osoby zainteresowane mog¹ uzyskaæ
szersze informacje na ten temat pod
nastêpujacym numerem telefonu: 87 520
32 12.
Warto podkreliæ, ¿e rodzice dzieci
uczêszczaj¹cych do przedszkola w bie¿¹cym roku szkolnym, którzy chc¹ aby
ich dziecko kontynuowa³o edukacjê w
tej samej placówce, równie¿ sk³adaj¹ karty
zg³oszenia dziecka do przedszkola na rok
szkolny 2009/2010 w powy¿szym terminie.
Do przedszkola mog¹ równie¿ uczêszczaæ dzieci, które posiadaj¹ orzeczenie
o potrzebie kszta³cenia specjalnego (wydane przez Poradniê PsychologicznoPedagogiczn¹).
Poza realizacj¹ podstawy programowej placówka oferuje zajêcia dodatkowe, w tym: zajêcia logopedyczne, jêzyk
angielski, ko³a zainteresowañ (muzyczne, plastyczne).
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

W tym roku to ju¿ trzecia edycja tej
imprezy. Zyskuje ona coraz wiêksz¹ popularnoæ wród entuzjastów kolarstwa
terenowego oraz sympatyków turystyki
rowerowej w ca³ym kraju.
Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana, LOT Ziemi Oleckiej i lokalne jednostki
samorz¹du terytorialnego Ziemi Oleckiej
jawi¹ siê jako ¿yczliwi partnerzy na polu
wspó³pracy i rozwoju kolarstwa terenowego, zarówno w skali lokalnej jak i ca³ego regionu Warmii i Mazur. To ich
aktywnoæ i kreatywnoæ przyczyniaj¹
siê do dalszej promocji i prosperity tego
regionu  mówi Cezary Zamana, Prezes Stowarzyszenia Rowerowego Zielony Szlak.
Start Gwiazdy Mazurskiej rozpoczyna siê 12 czerwca w E³ku, a w powiecie
oleckim planowany jest na 14 czerwca.
Serdecznie zapraszamy!
www.mazoviamtb.pl
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

(V4007)
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Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

(13801)

Pobór krwi

- 2 kwietnia 2009r.

(Pobór odbywa³ siê bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32 od godz. 8.15)

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:

 Wies³aw Chajêcki
 Anna Cwalina
 Miko³aj Krostowski
 Ryszard Kril
 Zdzis³aw Turynowicz
 Ewa M. ¯ukowska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32,
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

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

!
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Niechlubny
rekordzista

Policyjne Dzia³ania

Gimbus

W dniach 2-6 marca 2009r. oleccy policjanci przeprowadz¹ na terenie powiatu dzia³ania GIMBUS. Celem dzia³añ jest zapewnienie bezpieczeñstwa
dzieciom i m³odzie¿y przewo¿onej do szkó³.
Funkcjonariusze bêd¹ sprawdzaæ stan
trzewoci kieruj¹cych pojazdami i opiekunów podczas przewo¿enia dzieci. Kontroli poddany zostanie stan techniczny,
oznakowanie i wyposa¿enie pojazdów.
Ponadto szczególnym nadzorem objête
zostan¹ miejsca w których dzieci oczekuj¹ na przyjazd autobusu. Policjanci bêd¹
prowadziæ pogadanki na temat bezpiecznego zachowania siê w rejonie dróg i
przystanków. Bêd¹ równie¿ przypominaæ
o podstawowych zasadach bezpieczeñstwa podczas wsiadania i po wyjciu z
autobusu.

m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

UWAGA

Obs³uga osób niepe³nosprawnych w
zakresie dofinansowania do:
- turnusu rehabilitacyjnego,
- sprzêtu rehabilitacyjnego,
- przedmiotów ortopedycznych i rodków pomocniczych,
- likwidacji barier architektonicznych, w
komunikowaniu siê i technicznych
jest od 26 lutego 2009 r. przeniesiona
ze Starostwa Powiatowego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Go³dapska 23, pok. nr 4, tel. 087
520 34 35,
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.30  15.30.
Halina E. Kasicka

Przypomnienie
Przypominamy, ¿e 15 marca br. mija
termin p³atnoci I raty podatku od
nieruchomoci, podatku rolnego
i lenego dla osób fizycznych.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Policjanci z Olecka zatrzymali Cezarego M. 24-letni mieszkaniec gminy Wieliczki jecha³ ci¹gnikiem rolniczym maj¹c
ponad 4 promile alkoholu w organizmie.
¯eby tego by³o ma³o, to kieruj¹cy na
podwójnym gazie staranowa³ osobowe auto.
Do zdarzenia dosz³o w pi¹tek 27 lutego na terenie gminy Wieliczki. Tam Cezary M. jecha³ przez wie ci¹gnikiem rolniczym. W pewnym momencie mê¿czyzna nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oci
od omijanego samochodu osobowego i
uderzy³ w zaparkowane auto. W trakcie
rozmowy z 24-latkiem policjanci poczuli
zapach alkoholu. Po zbadaniu okaza³o siê,
¿e traktorzysta jecha³ ci¹gnikiem, maj¹c
ponad 4 promile alkoholu w organizmie.
Teraz za swoje zachowanie odpowie przed
s¹dem. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzewoci grozi mu
kara nawet do 2 lat pozbawienia wolnoci
oraz utrata prawa jazdy nawet na 10 lat.

cie¿ki rowerowe

Gmina Olecko jest partnerem wniosku pisanego przez Suwalsk¹ Izbê Rolniczo-Turystyczn¹. Projekt przewiduje
sfinansowanie sporz¹dzenia dokumentacji
cie¿ek rowerowych oraz oznakowania
tych¿e cie¿ek pieszo-rowerowych. W
Olecku dotyczy to g³ównie dwóch tras
po dawnych nasypach kolejowych: Olecko
 Gryzy (gmina wiêtajno) i Wiewiórcza
cie¿ka  Bia³a Olecka  Drozdowo.
Partnerem wiod¹cym projektu jest SIR-T,
a w sk³ad wchodz¹, oprócz oleckiej, niektóre gminy powiatu suwalskiego oraz
gminy pó³nocnych powiatów województwa warmiñsko-mazurskiego.
(M)

DY¯URY APTEK

 10-15.03.2009r., ul. Sk³adowa 6
 16-22.03.2009r., ul. Zielona 37

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Grafika Jolanty Grabowskiej, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Na przerywistej linii egzystencji  Herbertowska lekcja poezji  czytelnia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30
 Odwaga Tworzenia  wystwa prac uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej w
Olecku  wypo¿yczalnia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30
 Sybiriacy  wystawa w holu kina Mazur
9 marca (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
11 marca (roda)
13.00  spotkanie autorskie ze Zbigniewem Fa³tynowiczem, czytelnia Biblioteki Miejskiej przy placu Wolnoci
12 marca (czwartek)
 up³ywa termin zg³oszeñ do Turnieju
Pi³ki Siatkowej 4-osobowej o Puchar
Starosty Oleckiego (inf. TO 7 s. 19)
13 marca (pi¹tek)
18.00  Powrót, film (VII Olecki Przegl¹d
Otwartych Filmów) kino ROK MG
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod
ABC (wejcie od ul. Cichej)
20.00  Italianiec, film (VII OPOF) kino
14 marca (sobota)
- eliminacje rejonowe do turnieju tenisa sto³owego o Puchar GO, hala ZS Siejnik
10.00  Turniej Pi³ki Siatkowej 4-osobowej o Puchar Starosty Oleckiego, hala
ZST, pl. Zamkowy
17.00  Podró¿e ze zwierzêtami domowymi, film (VII OPOF), kino ROK MG
19.00  Wyspa, film (VII OPOF), kino
21.00  Wygnanie, film (VII OPOF) kino
15 marca (niedziela)
17.00  Kierowca dla Wiery, (VII OPOF), kino
19.00  Dom wariatów, film (VII OPOF), kino
16 marca (poniedzia³ek)
- wydanie Tygodnika Oleckiego
16.00  rozpoczêcie kursu w Szkole Kierowców Jerzego Miliszewskiego
17 marca (wtorek)
13.00  Polska  Litwa, mecz pi³karski,
stadion MOSiR

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,75 z³
Pb95 ........................ 3,88 z³
PB98 ........................ 3,99 z³
LPG .......................... 1,65 z³
Olej opa³owy........... 2,45 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(K27810)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(K27910)
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To by³ naprawdê dobry przegl¹d...
Adam Andryszczyk po raz kolejny
zbudowa³ doskona³y przegl¹d poezji
piewanej. I tym razem na niespotykanie wysokim i równym poziomie. Nie
zawiedli tak¿e laureaci konkursu O lad,
doskonale wpisuj¹c siê w zgrabnie ogarniêt¹ rozumem ca³oæ.

Najbardziej pasuj¹c¹ wyk³adniê do
mego postrzegania poezji da³ Julian Przybo: Gdzie, kiedy, wród wielu  jakie usi³owa³em daæ  definicji poezji, powiedzia³em, ¿e poezja jest to czynna mi³oæ s³owa. Czynna mi³oæ, a wiêc taka,
co chce mieæ owoce mi³oci. Gor¹cy, czynny

Fot. Boles³aw S³omkowski

Nie sposób opisaæ wszystkich wykonawców. Mn¹ najbardziej wstrz¹snê³y
trzy koncerty: (w kolejnoci chronologicznej) Dominiki Barabas, Dru¿yny
Wawrzyna i Miros³awa Czy¿ykiewicza.
Nie oceniam tutaj dokonañ artystycznych,
ale to, ¿e grali oni na tych nutach, które
i ja lubiê. Bo równie wspania³y, doskona³y koncert da³ Antoni Muracki, jak i
Andrzej Szêszo³. Wszyscy byli wielcy!
A i publicznoæ by³a wielka. Zjechali siê do nas widzowie z: Lublina, Bia³egostoku, Gi¿ycka, Grajewa, Sokó³ki, Lublina, Zielonej Góry, Warszawy (to tylko te miejscowoci, o których wiem 
mo¿e by³y jeszcze jakie inne?). Wszyscy bawili siê dobrze. Co tu du¿o mówiæ, ju¿ na kilka dni przed rozpoczêciem
Zajazdu bardów karnety zosta³y wysprzedane! Takie co, w historii ROK
MG (a wczeniej M-GOK czy OCK)
jeszcze siê, oprócz koncertu Panasa, nie
wydarzy³o. To by³o wielkich lotów wydarzenie artystyczne.
Wróæmy jednak do koncertów. Zawsze zastanawia³em siê jak dzia³a na mnie
poezja? W jaki sposób j¹ czujê? W³anie w te dni, w sali Teatru AGT najbardziej siê nad tym zastanawia³em. Co dziwnego jest w kilku zapisanych s³owach
uk³adaj¹cych siê w zdanie, ¿e nagle stajê bezradny, oniemia³y, rozumiej¹cy i jednoczenie szukaj¹cy jeszcze innych
znaczeñ w oczywistym, zadawa³oby siê,
stwierdzeniu? Jak dzia³a i czym ona jest?

mi³onik poezji chcia³by pomno¿yæ poezjê, sam wiêc zabiera siê do robienia
wierszy. Próbuj¹c wierszy, ma on wra¿enie, ¿e te same emocje, jakie mu dawa³a
doskona³a poezja, daj¹ i jego pierwociny i ¿e te pierwociny s¹ wyrazem jego
w³asnych prze¿yæ. Rzadko tylko zdaje
sobie sprawê, ¿e aby pisaæ dobre wiersze, nie wystarczy tylko czuæ, ¿e dobry
wiersz jest nie tylko wyrazem prze¿ycia,
ale tak¿e wiadectwem kunsztu artystycznego.
I tak czujê poezjê! To, co widzowie
mogli wys³uchaæ podczas Zajazdu Bardów, dowodzi trafnoci twierdzenia Przy-

bosia. Poezja jest sztuk¹ i tylko wtedy
poruszy, gdy forma bêdzie pasowa³a do
treci. Dlatego wstrz¹snê³a mn¹ dos³ownie
i w przenoni Dominika Barabas. U niej
tak jak u Baczyñskiego, s³ychaæ i m³odoæ i dowiadczenie. Z jednej strony
doskona³a artystka, z drugiej  czasami
dziewczyna. Wszystko wymieszane, przeanalizowane i szczere. I forma pasuje do
treci, i zamyka siê w piêkn¹ kompozycjê. W wierszach i muzyce s³ychaæ na
przemian i dojrza³¹ kobietê i ma³¹ dziewczynkê  i to nie razi. To jest walor, mo¿e
nie za³o¿ony, ale walor. Porwa³y mnie jej
teksty. Bo kto tak szczerze mo¿e zapiewaæ pieñ do Boga jak i piosenkê dla
mamy? Do tego trzeba wiadomoci formy i wewnêtrznej prawdy. Wszystko to
Dominika Barbasz po³¹czy³a doskonale
w jedno.
Proszê Pañstwa, Dominika ma zaledwie 20 lat. Na drugi dzieñ po koncercie
rozpoczê³a 21 rok ¿ycia. Co siê jeszcze
mo¿e wydarzyæ?
Tegoroczny Zajazd Bardów by³
najlepszy z tych, który ogl¹da³em. Chwa³a
Adamowi Andryszczykowi, ¿e potrafi³ to
wszystko zorganizowaæ! Cieszê siê, ¿e ROK
MG na czele z Mart¹ Je¿ewsk¹ przyj¹³ pod swój dach takich lotów imprezê.
Dobrze by³oby, aby zagoci³a ona na sta³e
w Olecku. Bo mamy potencja³ w widzach,
potencja³ w sprzêcie, potencja³ w obs³udze tego sprzêtu (chwa³a Krzykowi Fidlerowi z rodzin¹). Chcia³bym na drugi
rok powiedzieæ: Chwa³a Radzie Miejskiej
i Burmistrzowi, ¿e postanowili przyj¹æ
Zajazd Bardów na stan miasta Olecka.
Bogus³aw M. Borawski

#
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Z jednej krwi  harcerski duch
26 lutego 2009 roku w siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych Zamek odby³o siê spotkanie pod has³em
Z jednej krwi  harcerski duch. Organizatorami by³a Komenda Hufca Olecko
oraz Stowarzyszenie OSA Zamek. Na
spotkanie przybyli dawni komendanci hufca i instruktorzy: Katarzyna Fieæko, El¿bieta Koncewicz, Sebastian Jêdrzejczak,
Cecylia Chyliñska, Grzegorz Wasilewski
oraz Maria Wanda Dzienisiewicz  wi-

nienie w siedzibie Stowarzyszenia pomieszczenia na wystawê. Ten pomys³ spotka³
siê z aprobat¹ i wspólnym wysi³kiem zorganizowano spotkanie.
Mamy nadziejê, ¿e ta wystawa bêdzie siê rozrastaæ, aby przypominaæ o
naszej dzia³alnoci. Ka¿dy z nas ma jakie pami¹tki w domu, które mo¿na tu
przynieæ, by inni mogli je obejrzeæ 
powiedzia³a Teresa Ga³aszewska otwieraj¹c wystawê.

cestarosta powiatu oleckiego. Nad ca³oci¹ czuwa³a komendantka hufca dh
hm Teresa Ga³aszewska oraz druh Micha³ Paw³owski wraz ze swoj¹ dru¿yn¹
 1 DSH WANDERS.
Celem spotkania by³o otwarcie wystawy zdjêæ i pami¹tek z d³ugoletniej
dzia³alnoci harcerzy w naszym miecie
i powiecie. Pomys³odawc¹ imprezy by³a
m³odzie¿  harcerze. To oni zwrócili siê
z prob¹ do Jaros³awa Wierzbiñskiego, prezesa OSA Zamek, o udostêp-

Przygotowano te¿ prezentacjê multimedialn¹ z³o¿on¹ ze starych pami¹tkowych zdjêæ. Przybyli gocie mieli okazjê
powspominaæ i rozpoznaæ twarze z przesz³oci. Wszyscy byli bardzo wzruszeni
i wspomnieniom nie by³o koñca.
M³odzie¿ chce dok³adnie opisaæ
wszystkie zdjêcia, nawet te najstarsze
i udokumentowaæ historiê harcerzy w
Olecku.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ w siedzibie stowarzyszenia po uprzednim kontakcie z sekretariatem ZST pod numerem 087-520-22-53.
dh Micha³ Paw³owski
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KLESZCZ MA£Y CZY DU¯Y
- NIC DOBREGO NIE WRÓ¯Y
to nowy program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez
kleszcze na cz³owieka koordynowany przez Promocjê Zdrowia
i Owiatê Zdrowotn¹ Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku. W edycji pilota¿owej programu bierze udzia³
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Kochanowskiego w Olecku,
jednak wszystkie placówki owiatowo-wychowawcze (przedszkola, szko³y podstawowe, gimnazjalne oraz pozosta³e oleckie szko³y ponadgimnazjalne) mog¹ przy³¹czyæ siê do jego
realizacji. Program ma na celu m.in. zmniejszenie liczby zachorowañ na choroby odkleszczowe.
Program inaugurowa³o w dn. 26.02.2009 r. szkolenie maj¹ce miejsce w PSSE Olecko, w którym gocinnie wziê³a udzia³
(w charakterze wyk³adowcy) pani dr n. med. Anna Lachowicz-Wawrzyniak, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakanych. W swoim wyk³adzie p. doktor zawar³a niezwykle interesuj¹ce informacje n.t. boreliozy i bleszczowego zapalenia
mózgu (kzm), za pracownica PZiOZ PSSE Olecko przedstawi³a za³o¿enia pilota¿owej edycji programu. Minimum informacji
o chorobach najczêciej przenoszonych przez kleszcze powinien znaæ ka¿dy, a oto najwa¿niejsze z nich.

Województwo warmiñsko-mazurskie jest terenem wysoce
endemicznym chorób przenoszonych przez kleszcze na cz³owieka (wskanik zapadalnoci wy¿szy od ogólnopolskiego).
Przyk³adowo w naszym województwie wspó³czynnik zapadalnoci na boreliozê jest dwukrotnie wy¿szy ni¿ w kraju, natomiast wspó³czynnik zapadalnoci na kleszczowe zapalenie mózgu
jest wy¿szy dziesiêciokrotnie. Zaka¿eniu na boreliozê i kleszczowe zapalenie mózgu sprzyja wysoki procent zalesienia terenu, istnienie wielu orodków turystycznych na terenach
zalesionych Warmii i Mazur, masowe zbieranie jagód oraz grzybów
w okresie lata i jesieni. Przypadki zachorowañ koncentruj¹ siê
g³ównie w powiatach wschodnich województwa. Do chwili
obecnej nie wynaleziono szczepionki, która chroni³aby przed
zachorowaniem na Boreliozê, lecz mo¿na zaszczepiæ siê przed
kleszczowym zapaleniem mózgu. Kiedy nale¿y siê szczepiæ?
Najlepiej przed okresem ¿erowania kleszczy (zim¹ lub wczesn¹
wiosn¹). Dwie dawki szczepionki to pe³na ochrona na dany
sezon aktywnoci. By odpornoæ by³a trwa³a, trzeci¹ dawkê
nale¿y przyj¹æ po oko³o roku, a nastêpnie stosowaæ dawki
przypominaj¹ce:
1 dawka - dowolny dzieñ przed okresem ¿erowania kleszczy
2 dawka - 1-3 miesi¹ce po 1 dawce
3 dawka - 5-12 miesiêcy po 2 dawce

dawki przypominaj¹ce  pierwsza
po 3 latach od 3 dawki, nastêpne co 5 lat.
Jeli za póno pomylimy o przyjêciu szczepionki, mo¿emy
skorzystaæ ze schematu przyspieszonego, w którym 2 pierwsze dawki podawane s¹ w odstêpie 2 tygodni.
Mo¿emy równie¿ próbowaæ ograniczyæ ryzyko kontaktu z
kleszczami poprzez odpowiednie ubieranie siê na wycieczki
na ³ono natury (d³ugie rêkawy, nogawki najlepiej wpuszczone
w buty, nakrycie g³owy), czy stosowanie substancji odstraszaj¹cych, co niestety nie zawsze jest skuteczne.

Drugim równie wa¿nym zagadnieniem omówionym przez
p. doktor by³a inwazyjna choroba meningokokowa. Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane równie¿ dwoinkami zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Meningokoki dzieli siê na wiele grup serologicznych, jednak
w Polsce najczêciej wystêpuj¹ meningokoki z grupy B i C,
które stanowi¹ przyczynê 90 proc. wszystkich zachorowañ w
Europie. Epidemie wywo³uj¹ najczêciej meningokoki z grupy
C (s¹ równie¿ odpowiedzialne za groniejsze przypadki choroby menigokokowej, powoduj¹c sepsê, a co za tym idzie, wi¹¿¹
siê z wysok¹ miertelnoci¹). Jak mo¿na siê zaraziæ? Meningokoki ¿yj¹ w wydzielinie jamy nosowo-gard³owej cz³owieka.
Nosicielem bakterii mo¿e byæ nawet zdrowy cz³owiek, nie bêd¹c wiadomy tego faktu. Do zaka¿enia dochodzi na skutek
kontaktu z bezobjawowym nosicielem lub osob¹ ju¿ chor¹.
Przenoszenie meningokoków odbywa siê podobnie, jak w przypadku wielu niegronych infekcji: drog¹ kropelkow¹ (podczas
kaszlu lub kichania), przez kontakt bezporedni (np. podczas
poca³unku) lub kontakt poredni, np. korzystanie ze wspólnych naczyñ czy sztuæców. Od 2005 roku w Polsce szczepienie przeciwko meningokokom z grupy C jest szczepieniem zalecanym w Programie Szczepieñ Ochronnych (nie refundowanym). Szczepionki s¹ wskazane w szczególnoci dla: dzieci w
wieku od 3 miesi¹ca ¿ycia do 6 lat, m³odzie¿y w wieku 11-24
lat, osób przebywaj¹cych w tzw. rodowiskach zamkniêtych
(¿³obki, przedszkola, jednostki wojskowe, domy dziecka, akademiki, wiêzienia, domy opieki).
Wiêcej informacji na stronach:
www.bip.visacom.pl/psse_olecko,
www.kleszczeinfo.pl,
www.meningokoki.com.pl.
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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Zbigniew Herbert
w Olecku (cz. 2.)
Dzi chcia³bym Pañstwu przedstawiæ
nastêpny fragment ksi¹¿ki Zbigniewa
Fa³tynowicza Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna. Dotyczy on wakacji 1984. W tym
to roku bazê wypadow¹ do zwiedzania
Mazur i Suwalszczyzny poeta zak³ada
znowu w Olecku. Tak¿e i tym razem jest
to dom Pañstwa Jacewiczów przy ul. Sembrzyckiego.
Mam nadziejê, ¿e prezentuj¹c jeden z
rozdzia³ów zachêcê czytelników Tygodnika Oleckiego do przeczytania tej ciekawej ze wszech miar ksi¹¿ki. Szczególnie polecam j¹ polonistom. Dziêkujê równie¿ Zbigniewowi Fa³tynowiczowi za
mo¿liwoæ tej publikacji.
Bogus³aw M. Borawski

Najbardziej tajemnicza z podró¿y Herberta na Pó³noc, o której niewiele wiadomo. 15 sierpnia poeta wys³a³
z Augustowa dwie karty pocztowe,
jedn¹ do Ireny i Tadeusza Byrskich,
w której informowa³ o swoim pobycie na rubie¿ach pó³nocno-wschodnich, drug¹ - do Julii Hartwig i Artura Miêdzyrzeckiego z pozdrowieniami
z pó³nocno-wschodnich rubie¿y naszej sko³atanej Ojczyzny. 18 lutego
nastêpnego roku skierowa³, najprawdopodobniej z Obór ko³o Warszawy,
do swoich warszawskich przyjació³
pocztówkê (przedstawiaj¹ca Augustów
Port - jezioro Necko), któr¹ rozpocz¹³
zdaniem: Ta karteczka to wspomnienie - mój Bo¿e  wakacji. Za urocz¹
kartkê z Augustowa (...) podziêkowa³ poecie ksi¹dz Tadeusz Czocharyn w licie z 30 padziernika 1984 roku.
Razem ze Zbigniewem Herbertem prze¿ylimy wojnê polsko-jaruzelsk¹ wspomina³ kap³an - wiod¹c d³ugie nocne rozmowy w Laskach. Pocztówkê
do kap³ana Herbert wys³a³ 17 sierpnia. Napisa³ w niej miêdzy innymi o
tym, ¿e przeje¿d¿a³ przez Raczki, w których przed laty jako m³ody wikary ad-

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie ze

Zbigniewem
FA£TYNOWICZEM

11 marca 2009 r., godz. 1300  czytelnia biblioteki

Zbigniew Fa³tynowicz - wydawca, bibliograf, eseista, animator kultury, kierownik Muzeum Marii Konopnickiej w Suwa³kach, redaktor naczelny kwartalnika Jaæwie¿.
Zbigniew Fa³tynowicz w swojej ksi¹¿ce wynalaz³ chyba
wszystkie dostêpne lady obecnoci Zbigniewa Herberta na
Suwalszczynie i Mazurach. Badania tego rodzaju obejmuje
siê mianem geografii poetyckiej
W ¿yciu Zbigniewa Herberta nasze miasto Olecko, mia³o
swoje miejsce. Na Suwalszczynie i Mazurach Herbert by³ w
sumie dziewiêæ razy, w tym dwa w Olecku - w lecie 1983 i
1984 roku.
Autor ksi¹¿ki powiêci³ wiele czasu i si³ na zbadanie ladów Herberta w naszym miecie. By³ w miejscach pobytu

Ma³a Akademia P³ywania

Gmina Olecko otrzyma³a 20 000 z³ dotacji z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na realizacjê projektu pt. Ma³a Akademia
P³ywania.
Projekt rozpoczyna siê 7 marca bie¿¹cego roku i realizowany bêdzie w dwóch turach.
120 dzieci z klas I-III gminnych szkó³ podstawowych bêdzie uczêszcza³o na zajêcia m.in. z nauki p³ywania do czerwca

resat pracowa³.
Przez Raczki do Augustowa jedzie siê
z Olecka. Zarówno ten trop, jak i dwa
inne wskazuj¹, ¿e Zbigniew Herbert wraz
z ¿on¹ Katarzyn¹ zatrzyma³ siê na d³u¿ej
tego lata ponownie w miecie nad Leg¹.
Jednym z nich jest dok³adny zapis w kalendarzyku przy dacie 21 lipca adresu:
Ludmi³a Jacewicz / 19-400 Olecko / Sembrzyckiego 6, a wiêc domu, w którym
Herbertowie przebywali w roku 1983; teraz
te¿ oboje przyjechali w³asnym samochodem. Drugi trop to szkicownik, na którego ok³adce Zbigniew Herbert napisa³
Olecko 1984, zawieraj¹cy kilka rysunków jeziora, linii brzegowej, zabudowañ
nad wod¹.
Minorowa tonacja korespondencji
Zbigniewa Herberta z tych wakacji wiadczy o prze¿ywaniu przez poetê losów sko³atanej Ojczyzny w miejscu, sk¹d blisko by³o do Go³dapi, gdzie od stycznia
do lipca 1982 roku mieci³ siê znany w
ca³ej Polsce Orodek Odosobnienia, w
którym przebywa³o ponad czterysta kobiet internowanych po wprowadzeniu
stanu wojennego. Jego dok³adny adres,
zapisany na osobnej kartce przez kogo
i przekazany Herbertowi, zachowa³ siê
we wspomnianym kalendarzyku poety.

Herberta, stara³ siê poznaæ klimat miejsc znanych poecie.
Wybrana twórczoæ Zbigniewa Fa³tynowicza:
Wybrana twórczoæ Zbigniewa Fa³tynowicza:
- Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna. Podró¿e bliskie. Muzeum Okrêgowe. Suwa³ki 2008
- Wieczorem wiatr. Czes³aw Mi³osz i Suwalszczyzna, wyd.
s³owo/obraz/terytoria, Gdañsk 2006
-Pamiêtam. Maria Konopnicka z Wasi³owskich i Suwa³ki. Muzeum
Okrêgowe, Suwa³ki 2001
- Dla Mi³osza Suwa³ki - Krasnogruda. Fa³tynowicz Zbigniew,
Wo Stanis³aw, Ptaszyñska El¿bieta. Muzeum Okrêgowe w
Suwa³kach, Suwa³ki 2005
- Ludzie. Rzeczy. Obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej. Budrewicz Tadeusz [red.], Fa³tynowicz Zbigniew
[red.]. Muzeum Okrêgowe w Suwa³kach, Suwa³ki 2004
- Piêkna Góra antologia wierszy. Oprac. Zbigniew Fa³tynowicz, Miros³aw S³apik. Z Bliska 1999
Zapraszamy

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27610)

1984

2009r. i tyle samo od wrzenia do grudnia 2009 r.
Æwiczenia na p³ywalni w Olecku bêd¹ odbywa³y siê w
ka¿da sobotê. Dzieci naucz¹ siê p³ywaæ oraz bêd¹ doskonaliæ swoje umiejêtnoci w tym zakresie. Poznaj¹ równie¿ podstawy w zakresie bezpieczeñstwa ratownictwa wodnego i medycznego. Kilkanacie godzin na p³ywalni powinno wp³yn¹æ
na rozwój aktywnoci fizycznej m³odych olecczan.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl
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Komentarze i refleksje
1. Znowu zosta³em zmuszony odpowiedzieæ PAC-owi, chocia¿ nie mam na
to wielkiej ochoty. Robiê to dla Czytelników Tygodnika Oleckiego, ¿eby nie ulegali pseudohistorycznym wywodom PACA
i jego wypaczonej wizji polityki.
W numerze ósmym Tygodnika PAC
z w³aciw¹ sobie delikatnoci¹ obsobaczy³ mnie po ca³oci. Zabra³o mu to
ca³e dwie strony druku, a przypuszczam,
¿e jeszcze nie wyla³ ca³ego kub³a. Ja ograniczê
siê do kilku zdañ i kilku faktów, bo odpowiadanie na wszystkie inwektywy PACa
nie ma sensu. By³oby to jak rozmowa z
Chiñczykiem, Japoñczykiem lub Mongo³em  inny jêzyk. Kultura, obyczaj.
Pisze PAC, ¿e nie musi czerpaæ z
Wodza, a wykorzystuje w³asny zmys³
obserwacji, a ja dalej twierdzê, ¿e te obserwacje jako idealnie pokrywaj¹ siê z
wypowiedziami g³ównych ideologów PiSu (wodzów), medialnymi gwiazdami Radia Maryja, publicystami Naszego Dziennika, G³osu. Zreszt¹, sam PAC nigdy nie
ukrywa³ swojej fascynacji Kaczyñskim.
Maciarewiczem, Ziobr¹, Ziemkiewiczem
(ten ostatni czêciowo otrzewia³ po dowiadczeniach dwuletnich rz¹dów Kaczyñskich, czego wyrazem jest ostatnia ksi¹¿ka
Czas wrzeszcz¹cych staruszków, która ¿ycie w Polsce porównuje do p³ywania w kisielu).
Pisze PAC, ¿e w swoich opisach opiera
siê na bezstronnych obserwatorach,
niezale¿nych ekonomistach, politologach,
ekspertach i  jak zwykle, ¿adnych przyk³adów, a chcia³bym poznaæ tych niezale¿nych.
Ja opieram siê na tzw. Salonie i tzw.
Autorytetach  jak pogardliwie zwyk³
pisaæ PAC, albo na ³¿e-elitach, wykszta³ciuchach, pseeudointeligencji, ZOMO 
jak wielokrotnie powtarzali ideolodzy PiSu. Pozwolê sobie wymieniæ kiljunastu takich
zomowców i pseudointeligentów:
W³adys³aw Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki, Bronis³aw Geremek, Lech Wa³êsa, Adam Michnik, Jacek Kuroñ, Stefan
Niesio³owski, W³adys³aw Frasyniuk,
Bogdan Borusewicz, Karol Modzelewski, Aleksander Ma³achowski, Jan Karski, Jan Nowak Jeziorañski, Kazimierz Kutz,
Andrzej Wajda, Andrzej Szczypiorski,
Andrzej Zoll czy ludzi Kocio³a: arcybiskup ¯yciñski, biskup Pieronek, ksi¹dz
Boniecki, ksi¹dz Tischner. Niektórzy z nich
ju¿ nie ¿yj¹, ale wszystkich co ³¹czy.
Jest to ich wiek, ¿yciorys, dokonania i
tego ¿adne plwacie nie s¹ im w stanie
odebraæ.

 nie tylko polityczne

Skar¿y siê PAC, ¿e jego idole, tzw.
niezale¿ni publicyci i eksperci s¹ przez
SALON lekcewa¿eni i poddani ostracyzmowi. No có¿, mój Panie, widaæ solennie na to zapracowali. Przed wojn¹ takim ludziom, z uwagi na utratê zdolnoci honorowych, odmawia³o siê satysfakcji.
Od¿egnuje siê PAC od Ojca Rydzyka, Radia Maryja, czy Naszego Dziennika, a ich ideologiê porównuje do Gazety Wyborczej, ale zapomina, ¿e to jego
idole zapraszani s¹ na anteny mediów
Ojca Rydzyka. Wymieniê tu najwa¿niejsze medialne gwiazdy Radia Maryja: Maciarewicz, Ziobro, Kaczyñski, Brudziñski, Goszewski, Gi¿yñski, Putra, Górski,
Kurski, Mularczyk, Terlikowski, Czabañski,
Targalski, Migalski, Gontarczyk, Centkiewicz, Dudek, Wyszkowski...
I jeszcze o teorii spiskowej, zdradach,
uk³adach itp. Uwa¿am, ¿e taka teoria jest
wygodna dla wszelkiej maci nieudaczników, oferm ¿yciowych  oni nie musz¹ mieæ wroga aby móc obarczyæ go
win¹ za w³asne niepowodzenia i nieudacznoæ.
I na koniec zwracam siê do Czytelników Tygodnika Oleckiego. Wierzê, ¿e
Czytelnicy maj¹ dobr¹ pamiêæ, inteligencjê i potrafi¹ sami zestawiæ i porównaæ
dokonania tych dwóch grup ludzi, jakie
wy¿ej poda³em i wyci¹gn¹æ obiektywne
wnioski.
2. Przez wszystkie krajowe media
przesz³a fala potêpienia pod adresem
ca³kiem nowego ministra sprawiedliwoci. Komu narazi³ siê poczciwy do bólu
Andrzej Czuma? Pope³ni³ parê gaf, ale
¿adnego wykroczenia, ¿adnej dyskwa-

Grzegorz Kudrzycki

lifikuj¹cej go zbrodni. Jest na starcie, zaczyna dopiero pracê w bardzo ciê¿kim
resorcie, czy nie zas³uguje wiêc na szansê,
na czas wykazania siê w pracy? Niech¿e
siê go oceni za jaki czas, za konkretne
wyniki pracy, a nie za b³ahe gafy, jakie
w swej poczciwej naiwnoci pope³ni³ na
pocz¹tku pracy.
To prawda, ¿e nie ma dowiadczenia
prawniczego i trudno dzi przes¹dziæ czy
uda mu siê przeprowadziæ potrzebne
zmiany. Zreszt¹, nie tylko fachowoæ jest
wa¿na, ale wa¿na jest te¿ determinacja i
wola zmian. Bez woli zmian nie pomo¿e
najwiêksza fachowoæ. Andrzej Czuma
jest spoza wszelkich uk³adów i korporacji zawodowych, jest niepodatny na naciski i zdalne sterowanie  mo¿e wiêc w
tym jest jego szansa. Polski wymiar sprawiedliwoci, s¹downictwo zawiera wiele
patologii, na co coraz czêciej zwracaj¹
uwagê europejskie trybuna³y. Wieloletnie stosowanie aresztów prewencyjnych,
przewlek³oæ procesów s¹dowych, przepe³nione zak³ady karne niemaj¹ce warunków na resocjalizacjê, a bêd¹ce raczej
swoistym uniwerkiem, który z m³odych,
pocz¹tkuj¹cych przestêpców czyni wyszkolonych kryminalistów. Przestarza³e
procedury s¹dowe wykorzystuj¹ gangi
bandytów potrafi¹ce poprzez us³u¿nych
adwokatów przeci¹gaæ procesy s¹dowe
w nieskoñczonoæ. Trzeba zmieniæ te
procedury, uniemo¿liwiæ obstrukcjê s¹dów, usprawniæ ich pracê.
Dajmy szansê poczciwemu Andrzejowi Czumie! Mo¿e w³anie taki cz³owiek
jest tu potrzebny  cz³owiek niezwi¹zany ze rodowiskiem, cz³owiek maj¹cy wolê
zmian.
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Projekt
PL  LT 112

W dniu 4 marca w siedzibie naszej
komendy odby³o siê spotkanie w zwi¹zku z realizacj¹ projektu PL-LT 112 - System
zarz¹dzania dzia³aniami ratowniczymi i
obs³ugi europejskiego numeru ratunkowego. Spotkanie mia³o charakter roboczy, a jego g³ównym celem by³o podpisanie porozumienia pomiêdzy partnerami projektu oraz przygotowanie materia³ów, projektów i dokumentacji do wniosku aplikacyjnego.
Projekt obejmuje obszar dzia³ania 4
województw, tj.: podlaskie i warmiñsko
 mazurskie po stronie polskiej oraz Alitus
i Mariampol po stronie litewskiej i opiewa na ³¹czna sumê oko³o 6 mln Euro.
Realizowany bêdzie w latach 2009-2012.
W ramach projektu zostanie zmodernizowany i unowoczeniony system przyjmowania zg³oszeñ, przep³ywu informacji i zarz¹dzania dzia³aniami ratowniczymi. W spotkaniu uczestniczyli miedzy innymi: Komendanci S³u¿by Ochrony Przeciwpo¿arowej i Ratownictwa w Mariampolu i Alitusie, Zastêpca Podlaskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Bia³ymstoku, Zastêpca Warmiñsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Olsztynie, Komendanci Powiatowi PSP
z Grajewa, Moniek, Sejn i Olecka, Starosta Olecki oraz Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódzkiego.

Pozytywnie o Olecku
Pozytywnie bardzo chcê napisaæ z pozycji przechodnia o sklepie motoryzacyjnym. Przechodz¹c codziennie ko³o sklepu Pana Jana ¯ukowskiego przy Alejach Lipowych nadziwiæ
siê nie mogê, ¿e na ca³ej d³ugoci sklepu i szerokoci chodnika przy nim zawsze panuje wzorowy porz¹dek, nieg
odgarniêty, lód skuty, mieci i piasek zamiecione. Czyli mo¿na! Szkoda tylko, ¿e ten sklep nie jest d³ugi na ca³¹ ulicê.
O sklepie z pozycji klienta te¿ mo¿na by³oby bardzo pozytywnie - ale to innym razem.
bdb (adres do wiadomoci redakcji)

Konferencja W EGO odnajdziesz siebie

Ju¿ 20 marca 2009 r. odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja podsumowuj¹ca projekt Wirtualny przewodnik po krainie
EGO realizowany ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Planowany jest udzia³ Pos³ów, Marsza³ka Województwa, Wojewody, przedstawicieli samorz¹dów subregionu EGO, Rosji, Ukrainy i Szwecji. Uczestniczyæ bêd¹ tak¿e
reprezentanci centralnych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Podczas konferencji zostanie zaprezentowany interaktywny portal turystyczny promuj¹cy walory i
atrakcje subregionu EGO  www.egoturystyka.pl zawieraj¹cy
miêdzy innymi opisy szlaków turystycznych, mapy, zdjêcia,
kalendarium imprez oraz wykaz obiektów bran¿y turystycznej
i oko³oturystycznej.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Fajna przygoda

Jadê z uczniami z Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku na fina³ wojewódzki w dru¿ynowym tenisie
sto³owym ch³opców do Lidzbarka Warmiñskiego w dniu 10
marca. Jestem katechet¹ wiêc dla mnie jest to przygoda, która
zacze³a siê w listopadzie 2008 roku. Najpierw pierwsze miejsce w turnieju powiatowym. Potem pierwsze miejsce w turnieju rejonowym w Gi¿ycku, gdzie wygralimy miêdzy innymi
z dru¿yn¹ E³ku, Gi¿ycka,Go³dapi. Teraz ju¿ fina³ wojewódzki i
dlatego chcia³bym podziêkowaæ swoim uczniom za t¹ fajn¹
przygodê. Uczniom: Daniel Trochim, Karniej Robert.
Darek Ga³aszewski

C.d.n.
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Przechytrzyæ rybê na Hitrze...(4)
Taki dzieñ siê zdarza raz...

Arnold Hoci³³o

 Uwaga zobaczcie na co bêdê ³owi³! Zak³adam g³ówkê 50g i jaskrawy
wielki twister. Rzucam daleko, prawie na
ska³y. Kilka ruchów korbk¹ i mam ³adn¹
rybê! Dorsz, ca³kiem przyzwoity i w do-

Nie mogê uwierzyæ... A jednak.
Zmêczony halibut spokojnie uk³ada
siê w ³odzi. Ile wa¿y? Mam elektroniczn¹ wagê. Wa¿enie i... 10,80 kg. Piêkna
ryba, chocia¿ na halibuta to tylko taki...
starszak. Ryby te dochodz¹ do kilkuset
kilogramów wagi , ale na wêdkê z³owienie halibuta nie jest czêstym zdarzeniem.
Szczêliwy umiecham siê i czujê jak powoli
têtno spada... Ch³opaki zaciekle penetruj¹ wodê, jednak z tego miejsca ju¿ nic
wiêcej nie ³owimy.
- Szukamy dalej  decyduje Krzysiek.
Krêcimy siê po okolicznych spadach
i zag³êbieniach. Wiatr trochê siê wzmóg³ i trudno nam siê utrzymaæ. £owisko
bajka, 70 m za chwilê 100, potem 120 i
ponownie70 m. Niestety, kolejne hali-

datku czerwony, taka odmiana tutaj wystêpuj¹ca.
 O rzesz ty!  komentuje Miecio.
A ja kolejny raz rzucam i... kolejny dorsz. Jeszcze wiêkszy. Zwa¿y³em go  mia³ 4,80 kg. Co za dzieñ,
jestem przeszczêliwy. Zdarzaj¹ siê
czasem takie fartowne dni.
£owimy jeszcze kilka dorszy i
do bazy. Po przyp³yniêciu do przystani, mój halibut wzbudza³ spore
zainteresowanie. Wiêkszoæ wêdkarzy po raz pierwszy widzia³a tak¹
rybê.
Myla³em, ¿e nie zasnê, ale noc
minê³a bardzo szybko.

buty nie atakuj¹ naszych przynêt.
 Na patole!  rzuca has³o Witek. Patole to podwodne ska³y oznaczone w³anie tyczkami, które podczas przyp³ywu s¹ widoczne najwy¿ej 2 metry nad powierzchni¹, za
przy odp³ywie widaæ ca³e rozleg³e
skalne wysepki. W ubieg³ym roku
w³anie tam ³owilimy fajne ryby.
Kilkanacie minut szybkiej jazdy i jestemy w wybranym miejscu.
S¹ ju¿ tam nasi przyjaciele: Piotrusiowie z ¿onami, Wiesi¹ i Beat¹. Maj¹
piêkn¹ molwê i kilka dorszy. Próbujemy dryfowaæ obok patoli. Trafiamy ma³e dorsze. Tutaj jest p³ytko, 15-30 m. Zmieniamy przynêty.
W pewnym momencie mówiê:
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

Rezerwat Cisowy Jar
i Magiczne Jezioro

Dojazd do rezerwatu Cisowy Jar jest prosty. Trasa: Olecko-Kowale Oleckie-Guzy (przystanek PKS, tablica z napisem
Cisowy Jar  skrêcamy w prawo; droga polna), 22 km od
Olecka. Po wjedzie do lasu, po lewej stronie znajduje siê
tablica informacyjna. Za ni¹ na rozwidleniu dróg mo¿na zostawiæ samochód czy rower i kieruj¹c siê w lewo wejæ do
lasu. Po przejciu ok. 200 metrów napotkamy strome zbocze 
bêdzie to g³êboki w¹wóz o g³êbokoci 20 metrów, szerokoci
100-300 m i d³ugoci 900. Rosn¹ w nim cisy. Ka¿dy cis ogrodzony jest drewnian¹ barierk¹ w kszta³cie trójk¹ta. Cisy znajduj¹ siê w ró¿nych odleg³ociach jeden od drugiego. Jest ich
oko³o 50 (w 1965 r. by³o ich 1392).
Cisy s¹ ró¿nej wysokoci. Od sadzonek po 3-4 metry.
Najwiêkszy cis jest poza zasiêgiem rezerwatu  wysokoæ 7
metrów, obwód 110 cm. Rosn¹ g³ównie pod os³on¹ wierka,
lipy i brzozy.

Agnieszka i Czarek przemierzaj¹ w¹wóz.
Rezerwat przyrody Cisowy Jar utworzony zosta³ na
powierzchni 10,68 ha w 1959 roku dla ochrony cisa pospolitego na pó³nocno-wschodniej granicy jego zasiêgu. Jest to
najbogatsze skupisko tego gatunku (Taxus baccata) na Mazurach i podlega ochronie od 1937 r.
Zbocza w¹wozu s¹ strome. Dnem p³ynie strumieñ (w okresie
suszy brak). Jest on zasilany ród³ami wyp³ywaj¹cymi w wielu miejscach u podnó¿y zbocza.
Z cisem wi¹¿e siê mnóstwo dawnych zwyczajów, obrzêdów religijnych, wierzeñ i zabobonów oraz zabiegów magicznych. Cis by³ traktowany jako drzewo magiczne i bardzo truj¹ce. Mo¿e st¹d wziê³a siê nazwa niewielkiego jeziorka  Magiczne, które znajduje siê pó³ kilometra od miejsca z tablic¹
informacyjn¹ (skrêcamy w prawo). Jeziorko po³o¿one jest na
skraju lasu, za nim s¹ ju¿ tylko pola uprawne. Wody z jeziora
wyp³ywaj¹ w dwie strony wiata: na pó³noc ku dorzeczu Prego³y i na po³udnie ku Wile (to te¿ stanowi pewien rodzaj
magii).
Dawniej s¹dzono, ¿e sam cieñ cisa zabija ludzi, a jego sok
uwa¿ano za skuteczny przy uk¹szeniu wciek³ego psa. Ludy
germañskie czci³y cisy, gdy¿ dawa³y im cenny materia³ na
³uki. Dlatego w redniowieczu sadzono je w pobli¿u zamków.

W staro¿ytnej
Grecji i w Rzymie
cis uwa¿ano za
drzewo podziemi
z powodu ponurego i ciemnego
igliwia. Poeci
zwali go drzewem mierci. Catuvolcus, wódz
Eburonów, w
obliczu klêski z
r¹k Rzymian
odebra³ sobie
¿ycie, pij¹c wino
z kubka z drewna cisowego.
Plutarch twierdzi³, od dymu
p³on¹cego drewna cisowego
Stanowisko cisa.
gin¹ koty. Wed³ug Strabona
sokiem z cisa Gallowie zatruwali w³ócznie. U Celtów cis by³
drzewem wiêtym, sadzonym na cmentarzach. Do dzi zwyczaj ten utrzyma³ siê w dawnych krajach celtyckich: Irlandii,
Szkocji, Walii i Bretanii. Cis sta³ siê tu te¿ drzewem cmentarnym, sadzonym przy grobach, tak jak bluszcz, barwinek i amerykañskie tuje  jako symbol ¿ycia wiecznego.
Rezerwat zwiedzali, cis ogl¹dali, w¹wóz podziwiali i Jezioro Magiczne widzieli w niedzielê 26 padziernika 2008r.: Czarek Lasota, Agnieszka Lasota, Wojtek Jeliñski i Andrzej
Malinowski.
Cis pospolity  gatunek wiecznie zielonego iglastego drzewa
lub du¿ego krzewu z rodziny cisowatych. Pierwotnie cis pospolity rós³ w Europie, w Afryce w górach Atlas i w zachodniej Azji
(Kaukaz). Najwiêksze osobniki znane s¹ z Kaukazu i Anglii, gdzie
osi¹gaj¹ do 32 m wysokoci i 9 m obwodu pnia.
Kwitnie w okresie od marca do maja. Nasiona dojrzewaj¹ od
sierpnia do listopada. Rolina truj¹ca. We wszystkich czêciach
roliny, oprócz osnówki, znajduj¹ siê du¿e iloci truj¹cych zwi¹zków, przede wszystkim taksyny. Zatrucia zazwyczaj przypadkowe. Dawniej cis by³ ceniony jako ród³o trwa³ego i twardego drewna. Wykorzystywany w meblarstwie, a tak¿e do wyrobu broni.

Jezioro Magiczne.
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(35)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Xian  Xinfeng, Chiny, 02.08.2007 r.
Bronili dostêpu do grobowca cesarza Qin Shi Huangdi
O godz. 9 wyjechalimy poza Xian. Przez miasto jechalimy prawie godzinê, straszne korki i trzy razy zmienialimy
autobus. Bylimy w termach, gor¹cych ród³ach i basenach
w Lintong. Za wstêp trzeba by³o zap³aciæ 70 juanów. Nie by³em tym wszystkim zafascynowany. Ca³y czas oczekiwa³em w
napiêciu, ¿eby w koñcu zobaczyæ Armiê Terakotow¹. Pojechalimy wiêc do Xinfeng. Oczywicie przed tym s³ynnym
miejscem sta³o mnóstwo autokarów. Doko³a tysi¹ce chiñskich
turystów. By³o te¿ sporo grup cudzoziemców. Przed szturmo-

³em siê operuj¹c takim narzêdziem. W zupie by³y du¿ych
rozmiarów grzyby, wodorosty, pokrojone pomidory i rozlane
jajko. Ale jak by³o napisane, ¿e to pomidorowa, no to chyba
pomidorowa.

Granaty
waniem tego miejsca postanowilimy z Tomkiem co zjeæ w
przydro¿nym barze doæ szybkiej obs³ugi. Menu by³o po chiñsku
i angielsku. Tomek wybra³ ry¿ z miêsem, a ja zupê pomidorow¹. Czeka³em na ni¹ pó³ godziny. W koñcu pani przynios³a
wazê z zup¹. Przestraszy³em siê, ¿e bêdê musia³ za to wszystko zap³aciæ, a ja chcia³em tylko jeden talerz zupy, który kosztuje 10 juanów. Nie chcia³em ju¿ dopytywaæ na jakich zasadach funkcjonuje ten bar. Zaryzykowa³em. Oczywicie czeka³em jeszcze kolejnych 10 minut zanim pani przynios³a ceramiczne ³y¿ki, a raczej pó³-³y¿ki, bo trzymad³o by³o krótkie. Pewnie
myla³a, ¿e bêdê jad³ pa³eczkami  jak nie pogonisz i nie
upomnisz siê o swoje, to zapomn¹ o tobie cz³owieku! Mêczy-

Armia Terakotowa

Chiñczycy ¿ywo interesuj¹ siê swoj¹ histori¹.
Po dziwnym obiedzie poszlimy ogl¹daæ terakotowych
¿o³nierzy. Bilet wstêpu kosztuje 90 juanów i trzeba przejæ
przez dwie bramki kontrolne.
W 1974 roku rolnicy kopi¹cy studniê natrafili na fragmenty pos¹gów ¿o³nierzy armii terakotowej. Fakt ten zosta³ uznany za najwiêksze wydarzenie archeologiczne XX wieku. Odkryte zosta³y licz¹ce ponad dwa tysi¹ce lat figury terakotowej armii.
W pierwszym pok³adzie znalezisk archeologicznych wykonanych na g³êbokoci 3-7 metrów w korytarzach szerokich
na trzy metry, oddzielonych specjalnie wybudowanymi cianami znaleziono szeæ tysiêcy ¿o³nierzy terakotowych zwróconych na wschód w szyku wojennym. Czêæ z nich stanowi¹ wojownicy na koniach, ³ucznicy, kusznicy, ¿o³nierze piechoty trzymaj¹cy miecze, piki czy inny sprzêt bojowy. Uzbrojenie ¿o³nierzy czy zbroje by³y w du¿ej czêci oryginalne, takie jak u¿ywane przez prawdziwych ¿o³nierzy epoki. Ca³oæ
uzupe³nia kawalkada 35 koni ci¹gn¹cych wyrzebione w drewnie
rydwany.
W drugim pok³adzie znalezisk, pochodz¹cym z roku 1976,
znaleziono oko³o tysi¹ca pos¹gów, a w trzecim blisko 70 figur

!
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Armia Terakotowa
terakotowych. Ka¿da znaleziona figura jest inna. Zarówno twarze,
budowa cia³a czy uzbrojenie terakotowych ¿o³nierzy zosta³o
wykonane bardzo precyzyjnie. Poszczególni ¿o³nierze ró¿ni¹
siê rysami i wyrazem twarzy, budow¹ cia³a, postaw¹ a nawet
napiêciem miêni. Najprawdopodobniej rzebiarze korzystali
przy pracy z modeli, którymi byli towarzysz¹cy im robotnicy,
a mo¿e s¹ to równie¿ ich postaci.
Czêci wydobytych figur zaraz po znalezieniu by³y pokryte kolorami, które jednak zaraz po wyci¹gniêciu na powietrze
(V11902)

Armia Terakotowa
zanik³y.
Obecnie w Muzeum Armii Terakotowej w trzech ogromnych pawilonach mo¿na ogl¹daæ wykopaliska, a w nowoczesnym panoramicznym okr¹g³ym kinie równie¿ film pokazuj¹cy
epokê i powstawanie armii terakotowej.
Uwa¿a siê, ¿e znalezieni ¿o³nierze (oko³o 7-8 tys., ale odkrytych zosta³o ok. 2 tys.) stanowi¹ tylko czêæ jeszcze wiêkszej armii, która wci¹¿ pozostaje ukryta w ziemi. Armia ta mia³a broniæ dostêpu do grobowca cesarza Qin Shi Huangdi.
Grobowiec ten stanowi 76 metrowy kopiec i choæ mo¿e w
obecnych czasach nie robi na turycie wielkiego wra¿enia, to
w okresie panowania dynastii Qin (221-207 roku p.n.e.) nale¿a³ do najwiêkszych mauzoleów wiata.
D³ugo przygl¹da³em siê figurom. Zafascynowa³ mnie wiat
terakotowych ¿o³nierzy. Póniej pojechalimy do Parku-Mauzoleum, w którym ros³y m.in. granaty i trzeba by³o pokonaæ
wysokie schody  setki stopni. Z g³oników rozlega³a siê
spokojna muzyka, a widok ze wzgórza wynagrodzi³ wspinaczkowe zmêczenie.
Po przyjedzie do Xian znalelimy supermarket. Zakupy
mo¿na robiæ na trzech piêtrach. ¯ywnoæ jest na drugim i
trzecim piêtrze i jest trochê tañsza ni¿ w Polsce. Za kilka rzeczy zap³aci³em 59 juanów. Kasjerzy we wszystkich sklepach i
na bazarach dok³adnie sprawdzaj¹ banknoty czy aby nie fa³szywe.
C.d.n.

VII OLECKI PRZEGL¥D
OTWARTYCH FILMÓW
PROGRAM

13 marca
18:00  Powrót (Wozwraszczenije) (2003, dramat, czas 105
min.)
20:30  Italianiec (2005, dramat/familijny, czas 90 min.)
14 marca
17:00  Podró¿ ze zwierzêtami domowymi (2007, dramat/romans)
19:00  Wyspa (2006, religijny, czas 112 min.)
21:00  Wygnanie (2006, dramat, czas 150 min.)
15 marca
17:00  Kierowca dla Wiery (2008, dramat, czas 105 min.)
19:00  Dom wariatów (2002, dramat, czas 104 min.)
Wstêp: karnet na 3 dni - 30z³, bilet na 1 dzieñ - 15 zl,
bilet na seans - 10 z³

"
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* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L805

* AUTOCZÊCI zachodni2e, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K2504

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Krupin 14A

*02 us³ugi: kompleksowa obs³uga firm
Szkolenia, protoko³y powypadkowe

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K2614
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V3229
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V13501
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V6616
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V310
* Olep Astra Combi, 1,7TD, wersja ciê¿arowa, odpis vat, 1999,
11.900 z³otych, tel. 0-609-144-600, 0-513-012-024
V1610
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V320
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V330
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 24 500 z³otych, tel. 0-605144-976
V1630

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K13901
* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC
K408
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
*wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502-710-196 V13701
V8405

(V11003)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

(V11503)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V4607

Agencja Kredytowa KORZYCIK

tel. (087) 520-01-89

* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250

K1310

D@RKOMP

L208

Przemys³aw Atkielski

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
SERWIS GSM, KASY FISKALNE

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V5406

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V3608
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V1809
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V10903
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

V5306

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L706
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1108
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

V5206

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V3508
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L1001
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 0-602-117-509. ZAPRASZAMY

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V4307
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V8005
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V3408

(K28010)

ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

V2509

(V4807)

AUTO - CZÊCI - SPRZEDAM

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V3203)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (087) 520-14-98

(V4407)

SERWIS OGUMIENIA

Tel. 0-508-328-776

V13501

(V4207)

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L108
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V11403
(V12202)

V6606
(V3702)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

V1710

(K28110)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K3209

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V10504)

AUTO-MOTO

NA ZAMÓWIENIE
Dariusz Wasilewski, tel. 0-503-125-236

US£UGI

#
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* Meble zachodnie: skórzane, komody, segmenty, wyroby z
mosi¹dzu, lustra, ul. Kopernika, tel. 0-608-146-978 V2310
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

OKULISTA

V6506

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9
(V8605)

Ka¿da sobota od 1000 do 1500
Rejestracja: 0-501-267-347

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

K27820

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K13601
* PRZEPROWADZKI, REMONTY, WYKOÑCZENIA
WNÊTRZ, TANIO. Tel. 0-888-956-204

K4501

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V1910)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V10214

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K708)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2914
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V7305
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10819
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27228
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4201
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12010
* wywóz mieci, sprzeda¿ koszy niemieckich, TUH Kret,
tel. 0-509-805-008
V13401

(K27710)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

(K30403)

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V11013
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3343
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
K28020
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10523
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V11023
SPRZEDAM
* 4 ja³ówki dziesiêciomiesiêczne, tel. 0-693-226-278
K4101
* 30% przecena obuwia zimowego, Agat, plac Wolnoci 13 V5216
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V3219
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
Vf102
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V10224
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
Vf202
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
Vf302
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7006
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7325
* mieszkanie 2 pokoje, 30 m.kw. Warszawa Wola, tel. 0-516006-160
K4401
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
Vf402
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
L904
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V6516
* mieszkanie w Lenartach, 60,8 m.kw., II piêtro, 3 pokoje,
2 gara¿e, dzia³ka 5,5 ara z wod¹, 100 tysiêcy z³otych, tel.
0-500-308-689
K2804
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V1819
* nowe mieszkanie 2 pokoje, 64 m.kw. w Kowalach Oleckich,
65 000 z³otych, tel. 0-87-523-81-80, 0-609-181-486
K4001
* nowe mieszkanie 3 pokoje na parterze z ogródkiem + wszystkie
media w Kowalach Oleckich, 125 000 z³otych, tel. 0-87-52381-80, 0-609-181-486
K3901
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 K27810
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V1920
(V8305)

(V11303)

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

KUPIÊ
* niesprawne, uszkodzone, po zalaniu, laptopy, notebooki,
tel. 0-691-303-456
K3303
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K27840
* Zdecydowanie kupiê zachodni¹ przyczepê kempingow¹ do
3000 z³, tel. 0-665-347-300

* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K808
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V4117

 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

WYWÓZ MIECI

INNE
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L307

WYNAJEM
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
K3801
* mieszkania do wynajêcia w centrum Olecka, tel. 0-87-52040-50, 0-600-431-203
K4301
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V7315
* pomieszczenia produkcyjno-magazynowe, Kukowo k. Olecka,
tel. 0-721-587-468
K2005

$
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MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Arcydziêgiel (zio³owa apteczka)

Arcydziêgiel czêsto bywa nazywany polskim ¿eñ-szeniem,
czyli inaczej wszechlekiem. Dawniej zielarze polecali kuracjê
korzeniami tej roliny w stanach wyczerpania po ró¿nych
chorobach, z przepracowania i os³abienia wiosennego. Zamiennie mo¿na stosowaæ napary albo maceraty z rozdrobnionych dok³adnie korzeni. Jedn¹ ³y¿eczkê zió³ zalewa siê
szklank¹ wrz¹tku, odstawia na kilka minut. Pija siê w ci¹gu
dnia jedn¹ lub dwie szklanki przez trzy tygodnie. Mo¿na
lekko dos³odziæ miodem. Potem zrobiæ przerwê i mo¿na powtórzyæ. Równie¿ bardzo dobroczynne bywa pijanie nalewek z arcydziêgla.

Chorzy na smutek

Jeli ogarnia ciê czêsto uczucie beznadziejnoci i obezw³adnienia, je¿eli zastanawiasz siê, po co w ogóle ¿yjesz 
uwa¿aj! Byæ mo¿e do³¹czy³e do miliona ludzi chorych na
depresjê. Depresja kliniczna  wymagaj¹ca hospitalizacji, charakteryzuje siê tym, ¿e chorzy nie wierz¹ we w³asne si³y, s¹

bardzo krytycznie nastawieni do siebie, trac¹c
apetyt, odczuwaj¹ ró¿ne bóle, przestaj¹ interesowaæ siê p³ci¹ odmienn¹. Mniej rozpowszechniona ni¿ melancholia jest forma depresji, w której
pacjenci jedz¹ du¿o wiêcej ni¿ zwykle i przesypiaj¹ prawie ca³¹ dobê. Istnieje te¿ tzw. depresja zimowa,
wystêpuj¹ca, gdy dni s¹ krótkie i ch³odne. Ustêpuje ona
samoczynnie wraz z nadejciem wiosny.

Co szkodzi w¹trobie?

Dolegliwoci¹ bardzo czêst¹ s¹ rozmaite niedomagania
w¹troby. Spotyka siê je nawet u dzieci, co zdaniem lekarzy
dawniej rzadko mia³o miejsce. Czym uzasadnia siê tego rodzaju cywilizacyjn¹ plagê? Na pierwszym miejscu nale¿y
postawiæ b³êdy dietetyczne i stresy. Ten drugi czynnik doceniano i znano od dawna, co znajduje potwierdzenie w licznych powiedzonkach: z gniewu ¿ó³æ go zalewa, jest smutny,
bo co mu le¿y na w¹trobie. Trzecim, coraz bardziej szkodz¹cym w¹trobie czynnikiem, s¹ rodowiskowe trucizny.

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

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685

(V3109)

(V12102)

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. NOWOÆ: WYDAJEMY CERTYFIKAT
W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
(K26701)

20-lecie FIRMY
(K3502)

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

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu
16 marca
godz. 16 0 0

B. Bo³tryka.

tel. 520-23-36

Z okazji 20-lecia firmy ka¿dy uczestnik kursu otrzyma
2 godziny darmowe jazdy.
Z uczestników kursu kategorii B zostanie wylosowana
jedna osoba, która otrzyma ca³kowity zwrot kosztów kursu!

%
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Kalendarz imion

Weroniki
Arkadego, Arkadiusza, Ernesta, Hilarego, Marka, Nikifora, Patryka, Roderyka,
Rodryga, Trzebies³awa, Trzebis³awa
14 marca
Dalii, Ewy, Florentyny, Jarmi³y, Martyny, Matyldy
Benedykta, Bo¿eciechy, Fabrycego, Fabrycjusza, Jakuba, Leona, £azarza, £ukasza, Micha³a, Rocis³awa,
15 marca (Miêdzynarodowy Dzieñ Konsumenta)
Delfiny, Heloizy, Longiny, Ludwiki, Lutos³awy
Gocimierza, Jana, Klemensa, Krzysztofa, Leona, Longina, Longinusa, Ludwika, Lukrecjusza, Lutos³awa, Zachariasza,
zacheusza
16 marca
Euzebii, Gabrieli, Henriety, Henryki, Hiacyntii, Hiacynty, Izabeli. Oktawii
Abrahama, Ciriaka, Gabriela, Henryka,
Herberta, Hiacynta, Hilarego, jacka, Juliana, Mi³ostryja, Oktawiana

10 marca
Atalii, Bo¿ys³awy, Eugenii, Sofronii, Witos³awy
Aleksandra, Alojzego, Bernarda, Bo¿ys³awa, Cypriana, Emila, Emiliusza, Grzegorza, Makara, Makarego, Makariusza,
Marcela, Marcelego, Witos³awa
11 marca
Angeliki, Balbiny, Dobros³awy, Drogos³awy, Konstantyny, Ludos³awy, Rozyny, Sofronii
Benedykta, Benedyktyna, Edwina, Erwina,
Kandyda, Konstantego, Konstantyna, Ludos³awa, Nawoja, Prokopa, Sofroniusza
12 marca
Bernadetty, Bernadety, Józefiny, Justyny, Kiry, Krystyny, Patrycji, Wiki
Alojzego, Bernarda, Blizbora, Cieszymys³a,
Ernesta, Grzegorza, Justyna, Maksymiliana, Mariusza, Roderyka, Swatosza, Wasyla
13 marca
Bo¿eny, Ernestyny, Eufrazji, Iwety,
Kiry, Krystyny, Marianny, Patrycji,

Siedem pomys³ów na obiad w marcu
(wg babcinego kuferka)
1) zupa szczawiowa z jajami faszerowanymi
kotlet cielêcy z sosem koperkowym
tort orzechowy
2) rosó³ z kasz¹
potrawa z kaczek
³azanki zapiekane z twarogiem
3) zupa cytrynowa
cielêca pieczeñ z sa³at¹
legumina biszkoptowa z konfiturami
4) zupa grochowa
polêdwica z ziemniakami
strudel z jab³kami
5) krupnik
pieczeñ wo³owa duszona z ziemniakami
jab³ka w kruchym ciecie

Poca³unek

Czeka ciê podró¿ w nieznane strony. U kresu tej podró¿y jest wielka niewiadoma. B¹d gotów na wszystko.

Humor

Kapral pyta szeregowca: Co to jest lufa?
- Jest to dziura oblana metalem.



F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

 Kiedy starzec prze¿y³ marzec, bêdzie
zdrów, lecz gdy baba w maju s³aba,
pacierz zmów.
 W marcu nie¿ek sieje, czasem s³onko grzeje.
 W marcu kto siaæ nie zaczyna, biednyæ to gospodarz.
 W marcu gdy kto siaæ nie zaczyna
dobra swego zapomina.
 Jaskó³ka i bociek lata, znakiem to wiosny
dla wiata.
 Kiedy w marcu plucha, to w maju
posucha.
 Po suchej zimie wiosna bez deszczów
nie minie.
 Suchy marzec, mokry kwiecieñ i zimny maj nape³niaj¹ piwnice i spichlerze, tak¿e obfite siano daj¹.
 W marcu jak w garncu.

Mieszkaniec Wroc³awia w 1995 roku
osi¹gn¹³ medyczny rekord wiata  14,8
promila alkoholu. Nasz rodak przekroczy³
trzykrotnie mierteln¹ dawkê.

Sennik: zamek

F sprzedam

PRZYS£OWIA

Rekord!

6) barszcz z uszkami
kotlety wo³owe z chrzanem
mietana kwana bita
7) kapuniak z kie³bas¹
piero¿ki z miêsem
budyñ

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F kupiê

Cytat na ten tydzieñ
Armia baranów, której przewodzi
lew jest silniejsza od armii lwów
prowadzonej przez barana.
Napoleon Bonaparte

F x ?

Podpis: .................................................................................................................

Podczas poca³unku dochodzi do
wymiany pomiêdzy partnerami ponad 270
kolonii bakterii.

Nasz przepis
Sa³atka nicejska

5-6 ugotowanych ziemniaków, 5
pomidorów, 3 jaka na twardo, puszka fasoli szparagowej, wie¿y ogórek, 1-2 czerwone papryki, puszka
tuñczyka, sól, pieprz, sos winegret,
oliwki
Ziemniaki kroimy w drobn¹ kostkê. Fasolkê ods¹czamy i równie¿ kroimy na drobne kawa³ki. Jajka kroimy
w æwiartki. Podobnie kroimy pomidory.
Ogórki i cebulê kroimy w kr¹¿ki, a
paprykê na cienkie paseczki. Wszystkie
sk³adniki mieszamy. Dodajemy do nich
rozdrobnionego tuñczyka. Zalewamy
to sosem. Mieszamy i przyprawiamy
pieprzem i sol¹ do smaku. Ca³oæ przybieramy oliwkami.

&
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Lekka atletyka
VII Halowe Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych Powiatu Oleckiego rozegrane
18 lutego w Hali ZST
Klasyfikacja punktowa:
1. SP 3 Olecko - 142 pkt.
2. SP 1 Olecko - 78 pkt.
3. SP 4 Olecko - 59,5 pkt.
4. SP Kowale Oleckie - 53,5 pkt.
5. SP G¹ski  53 pkt.
6. SP Sokó³ki  36 pkt.
7. SP Judziki  8 pkt.
8. SP Babki Oleckie  2 pkt.
Klasyfikacja punktowa dziewcz¹t:
1. SP 3 Olecko  75 pkt.
2. SP Kowale Oleckie  39,5 pkt
3. SP 4 Olecko  35,5 pkt.
4. SP 1 Olecko  34 pkt.
5. SP G¹ski  25 pkt.
6. SP Sokó³ki  10 pkt.
Klasyfikacja punktowa ch³opców:
SP 3 Olecko  67 pkt.
SP 1 Olecko - 44 pkt.
SP G¹ski - 28 pkt.
SP Sokó³ki  26 pkt.
SP 4 Olecko  24 pkt.
SP Kowale Oleckie  14 pkt.
SP Judziki  8 pkt.
SP Babki Oleckie  2 pkt.
Wyniki indywidualne
Bieg na 25 m (dziewczêta)
1. Gabriela Mielech  4,3 s. (SP 3)
2. Ewelina Klaus  4,34 s. (SP Sokó³ki)
3. Roksana Jankowska  4,43 s. (SP 1)

Lekka atletyka
KOMUNIKAT Z OLECKA
VIII HALOWE MISTRZOSTWA
POWIATU OLECKIEGO
w LEKKIEJ ATLETYCE
SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH
Hala Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Olecku  25.02.2009
W dniu 25.02.2009 w hali ZST w Olecku
rozegrane zosta³y VIII Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w lekkiej atletyce szkó³ gimnazjalnych. Zawody zorganizowali: MOSiR Olecko, SKS Korab przy
ZST, LZS, SZS. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Romuald Wojnowski.
Wyniki trzech pierwszych w poszczególnych dyscyplinach:
CH£OPCY
25m:
1. Pawe³ Pojawa (Gim.2 Olecko) - 3,74
2. Micha³ D¹browski ( Kowale Ol.) - 3,80
3. £ukasz Szymanowski ( Judziki) - 3,85
300 m:
1. Krzysztof Marczuk (Gim.2 Olecko) - 39,09
2. Mateusz Moroz ( Kowale Ol.) - 40,40
3. Jakub Koz³owski(Gim.2 Olecko) - 40,62
500 m:
1. Krzysztof Koz³owski (Gim.2 Olecko) 
1:12,46
2. Jakub Jamrozik (Judziki) - 1:13,14
3. Micha³ Sobotko (Gim.1 Olecko) - 1:16,70

4. Klaudia Klepacka  4,5 s. (SP 3)
5. Aleksandra Normantowicz  4,5 s. (SP 4)
6. Adrianna Retel  4,52 s. (SP 3)
Bieg na 25 m (ch³opcy)
1. Jakub Kopiczko  4,16 s. (SP 3)
2. Patryk Sitkowski  4,2 s. (SP 1)
3. Dawid Szmyga  4,22 s. (SP Sokó³ki)
4. Adrian Nowakowski  4,24 (SP Kowale Oleckie)
5. Konrad Sawicki  4,28 s. (SP Sokó³ki)
6. Mateusz Rowinski  4,4 s. (SP 1)
Bieg na 300 metrów (dziewczêta)
1. Adrianna Szarnecka  46,02 s. (SP 3)
2. Dominika Dobruch  48,46 s. (SP G¹ski)
3. Wioletta Barwiñska  51,2 s. (SP 3)
4. Bianca Falkowski  51,54 s. (SP Kowale Oleckie)
5. Anna Jankowska  51,79 s. (SP Kowale Oleckie)
6. Karolina Kowalewska  52,32 s. (SP 3)
Bieg na 300 metrów (ch³opcy)
1. Damian Olszewski  43,24 (SP 3)
2. Filip Janicki  45,0 s. (SP 4)
3. Mateusz Ku³akowski  48,02 s. (SP 1)
4. £ukasz Jarz¹bski  49,4 s. (SP G¹ski)
5. Mateusz Konopko  50,3 s. (SP 1)
6. Ariel Girtler  51,1 s. (SP Judziki)
Bieg na 500 m (dziewczêta)
1. Iga Sowulewska  1.27,67 (SP 3)
2. Magdalena Fa³kiewicz  1.30,3 (SP 3)
3. Marta Winiewska  1.36,42 (SP G¹ski)
4. Agnieszka Urbanowicz  1.36,58 (SP 3)
5. i 6. Klaudia Jañczuk  1.44,06 (SP 4)
oraz Karolina Lechowicz (SP Kowale Ol.)
Bieg 600 m (ch³opcy)
1. Bartosz Kijak  1.38,75 (SP 3)

2. Rados³aw Olszewski  1.39,06 (SP 3)
3. Kuba Arciszewski  1.42,54 (SP G¹ski)
4. Kamil Ciruszys  1.52,30 (SP 1)
5. Dominik Zawada  1.52,83 (SP 3)
6. Daniel Pietruszewski  1.42,54 (SP G¹ski)
Rzut pi³k¹ lekarsk¹ (dziewczêta)
1. ¯aneta Stawicka  8,40 m (SP 4)
2. Sylwia Ulikowska  7,10 (SP 1)
3. Aneta Wijas  6,90 (SP 3)
4. Dagmara Ro¿ek  6,60 (SP Kowale Ol.)
5. Zuzanna Majchrowska  6,60 (SP 3)
6. Dominika S³awiñska  6,20 (SP G¹ski)
Rzut pi³k¹ lekarsk¹ (ch³opcy)
1. Adam G¹ska  8,10 (SP G¹ski)
2. Eryk Ho³ownia  7,80 (SP 4)
3. Konrad sawicki  7,30 (SP Sok³óki)
4. Grzegorz Szczodruch  6,70 (SP 1)
5. Piotr Retel  6,50 (SP Kowale Ol.)
6. Hubert Zaniewski  6,50 (SP 3)
Skok w dal z miejsca (dziewczêta)
1. ¯aneta Tyszlak  2.01 m.(SP 4)
2. Angelika Skoczek  1,78 m. (SP 1)
3. Weronika Kisielewska  1,76 (SP 1)
4. Aleksandra Dzierniejko  1,72 m. (SP
Kowale Oleckie)
5. Ewa Si³kowska  1,70 m. (SP Kowale Ol.)
6. Klaudia Wójcik  1,67 m. (SP G¹ski)
skok w dal z miejsca (ch³opcy)
1. Micha³ Jakubiak  2,20 m. (SP 3)
2. Dawid Szmygda  2,08 (SP Sokó³ki)
3. Kacper Grzymkowski  2,07 (SP 1)
4. Mateusz Grygutis  1,90 (SP 4)
5. Robert Szymanowski  1,90 (SP Judziki)
6. Mateusz Janicki  1,87 m (SP 3)
(M)

800 m:
1. Arek Bogdan ( Gim.2 Olecko) - 2:07,87
2.£ukasz Wir¿yñski (Gim.2 Olecko) 
2:12,06
3.Przemys³aw Miszkiel (Kowale Ol.) 2:12,18
Skok w dal z miejsca:
1. Pawe³ Pojawa ( Gim.2 Olecko) - 2,64m
2. Przemys³aw Sura¿yñski (Gim.2 Olecko)  2,60m
3. Damian Trzeciak (wiêtajno) - 2,58m
Rzut pi³k¹ lekarsk¹:
1. Adrian Reczko ( Kowale Ol.) - 9,00m
2. Przemys³aw Sura¿yñski (Gim.2 Olecko)- 8,90m
3. Marcin Boguszewski (Kowale Ol.) 8,90m
Sztafeta 4x2 okr¹¿enia:
1. Gim.1 Olecko - 1:47,90
2. Gim.2 Olecko - 1:48,50
3. Gim. Kijewo - 1:49,21
DZIEWCZÊTA
25m:
1. Magdalena Bernaciak (wiêtajno) - 4,20
2. Justyna Rudnik (wiêtajno) - 4,25
3. Beata Supronowicz (Sokó³ki) - 4,30
300m:
1. Monika Jegliñska (Gim.1 Olecko) - 43,96
2. Inez Sadkowska (Gim.2 Olecko) - 45,00
3. Anita Kukowska (Sokó³ki) - 45,40
500m:
1. Ola Olszewska (Gim.2 Olecko) - 1:19,39
2. Marlena U³anowicz (Kowale Ol.) - 1:25,87

3. Paulina Szczerbiñska (Kowale Ol.) 1:26,60
Skok w dal z miejsca:
1.Magdalena Bernaciak (wiêtajno) - 2,35m
2.Justyna Rudnik (wiêtajno) - 2,13m
3.Kesja Puszkarewicz (Gim.1 Olecko) - 2,12m
Rzut pi³k¹ lekarsk¹:
1.Dominika Olszewska (Kowale Ol.) - 9,90m
2.Wioletta Wróblewska (Gim.2 Olecko)9,80m
3.Sara Sawicka (Sokó³ki) - 8,90m
Sztafeta 4x2 okr¹¿enia:
1. Gim. Kowale Ol. - 1:57,60
2. PG Sokó³ki - 1:58,50
3. Gim. wiêtajno - 2:00,30
KLASYFIKACJA PUNKTOWA
KOÑCOWA SZKÓ£
Razem dziewczêta ch³opcy
1. Gim.2 Olecko - 134 42 92
2. Gim. Kowale Ol. - 102 54 48
3. Gim.1 Olecko - 84 34 50
4. Gim.wiêtajno - 62 50 12
5. PG Sokó³ki - 48 31 17
6. Gim.Kijewo - 18 5 13
7. Gim. Judziki - 16 - 16
8. OSW Olecko - 1 - 1
Ogó³em wVIII Halowych Mistrzostwach Powiatu Oleckiego w lekkiej atletyce szkó³ gimnazjalnych wystartowa³o
149 zawodników, w tym 60 dziewcz¹t i
89 ch³opców. Zwyciêskie Gimnazjum nr
2 w Olecku otrzyma³o Puchar Burmistrza
Olecka  Wac³awa Olszewskiego.

'
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Pi³ka no¿na
KOMUNIKAT KOÑCOWY
Z MISTRZOSTW POWIATU
OLECKIEGO W HALOWEJ PI£CE
NO¯NEJ SZKÓ£ PODSTAWOWYCH

Hala Gimnazjum Publicznego
w Wieliczkach  24.02.2009
W dniu 24.02.2009 w hali Gimnazjum
w Wieliczkach rozegrane zosta³y mistrzostwa powiatu oleckiego w halowej pi³ce
no¿nej ch³opców szkó³ podstawowych.
Zawody zorganizowali: MOSiR Olecko
i SKS przy PG w Wieliczkach. Mecze
sêdziowali: Tomasz Karniej, Karol Warsewicz i Dariusz Karniej.
Do turnieju przyst¹pi³o 7 dru¿yn, które
drog¹ losowania podzielono na dwie
grupy (dru¿yny gra³y ,,ka¿dy z ka¿dym,
a nastêpnie po dwie najlepsze dru¿yny z
ka¿dej grupy awansowa³y do pó³fina³ów).
Grupa ,,A: 1. SP G¹ski, , 2. SP Kowale Oleckie, 3. SP Babki Oleckie, 4. SP
1 Olecko.
Grupa ,,B: 1. SP 3 Olecko, 2. SP 4
Olecko, 3. SP Wieliczki
Wyniki grupy ,,A
SP Babki Oleckie  SP 1 Olecko  1:5

Tenis sto³owy
KOMUNIKAT KOÑCOWY
Z TURNIEJU TENISA STO£OWEGO
LZS O PUCHAR GAZETY OLSZTYÑSKIEJ (ELIMINACJE GMINNE)
Hala zespo³u szkó³ w Olecku 28.02.2009r.
W turnieju wziê³o udzia³ 72 zawodników(w tym 26 dziewcz¹t i kobiet). Wyniki
poszczególnych kategorii wiekowych:
Dziewczêta:
- rocznik 96 i m³odsze:
1. Ewa Boguszewska
2. Paulina Maciejewska
3. Iga Sowulewska
4. Anna £uszczyñska
- rocznik 95-94
1. Joanna Suchocka
2. Paulina Roga³o

SP G¹ski  SP Kowale Oleckie  2:2
SP G¹ski  SP Babki Oleckie  5:1
SP 1 Olecko  SP Kowale Oleckie  4:1
SP Kowale Oleckie  SP Babki Oleckie  7:0
SP 1 Olecko  SP G¹ski  6:1
Wyniki grupy ,,B
SP 3 Olecko  SP 4 Olecko  5:0
SP 3 Olecko  SP Wieliczki  3:1
SP Wieliczki  SP 4 Oleckie  3:1
Kolejnoæ w grupach
Grupa ,,A 1.SP 1 Olecko
2.SP Kowale Oleckie
3.SP G¹ski
4.SP Babki Oleckie
Grupa ,,B
1.SP 3 Olecko
2.SP Wieliczki
3.SP 4 Olecko
Pó³fina³y
SP Kowale Oleckie  SP 3 Olecko  2:1
SP 1 Olecko  SP Wieliczki  3:1
Mecz o V m-ce
SP G¹ski  SP 4 Olecko  3:1
Mecz o III m-ce
SP 3 Olecko  SP Wieliczki  1:0
Mecz fina³owy
SP Kowale Oleckie  SP 1 Olecko 
3:3, rzuty karne 2:0

Koñcowa kolejnoæ turnieju
1. SP Kowale Oleckie ( opiekun Miros³aw Mularczyk)
2. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
3. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki)
4. SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
5. SP G¹ski (opiekun Pawe³ Czajkowski)
6. SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)
7. SP Babki Oleckie (opiekun Robert Smyk)
Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a puchar,
a wszystkie pami¹tkowe dyplomy.
Sk³ad dru¿yny zwyciêskiej - SP Kowale Oleckie (opiekun Miros³aw Mularczyk): Olaf Niesterow, Patryk Wiszniewski, Hubert Babiarz, Mateusz Ledzion, Bartek
Sokalski, Dominik Pietrewicz, Hubert Ratyñski, Damian Brzozowski, Szymon Niesterow, Grzegorz Bityga, Wojciech Muzyk, Bartek Zgad³o, Daniel Æwikowski.
Sk³ad dru¿yny SP1 Olecko (opiekun
Krzysztof Dawidziuk): Kacper Grzymkowski, Mi³osz Modzelewski, Mateusz Ku³akowski, Micha³ Szturgulewski, Kamil
Cieruszyc, Andrzej Polakowski, Patryk
Sitkowski, Mateusz Rowiñski, Jakub
Czekay, Jakub Murawski.

-rocznik 93-91:
1. Sylwia Dziczkowska
2. Anna Szpunar
3. Monika Piekielniak
- rocznik 90-69
1. Anna Lewkowicz
2. Wioleta Dziczkowska
3. Joanna Topczy³ko
4. Karolina Rêkawek
- rocznik 68 i starsze
1.Wioletta Janczenia
2. Ma³gorzata Grygo
3. Danuta Sienkiewicz-Sura¿yñska

1. Patryk Wójcik
2. £ukasz Leszczyñski
3. Adrian Winiewski
4. Stanis³aw Jezierski
- rocznik 93-91:
1. Robert Karniej
2. Micha³ Chrzanowski
3. Szymon Wojciechowski
4. Mateusz Lipiñski
- rocznik 90-69:
1. Kamil Sad³owski
2. £ukasz Delegacz
3. Wojciech Omilian
4. £ukasz Wójcik
- rocznik 68 i starsi:
1. Dariusz Karniej
2. Tadeusz Pietro³aj
3. Andrzej Karniej
4. Marek Rzepliñski
Wy¿ej wymienione osoby zakwalifikowa³y siê do turnieju rejonowego.

Ch³opcy:
- rocznik 96 i m³odsi:
1. Kamil Fiedorowicz
2. Adrian Janczenia
3. Hubert D³u¿niewski
4. Omar Mouhous
- rocznik 95-94:

Tenis sto³owy
Tenisici sto³owi Czarnych Olecko rozegrali kolejny mecz
III ligi tenisa sto³owego. Tym razem grali u siebie z dru¿yn¹
UKS Ratusz Gi¿ycko. Po bardzo wyrównanym i emocjonuj¹cym meczu(wynik ca³y czas oscylowa³ wokó³ remisu), pokonali
dru¿ynê z Gi¿ycka 10:8. Punkty dla Olecka zdobyli: £ukasz
Delegacz  4pkt, Kamil Sad³owski  3pkt, Andrzej Karniej 
1pkt, Dariusz Karniej  1pkt oraz w grze deblowej Kamil Sad³owski i Andrzej Karniej  1pkt.
W tabeli III ligi Czarni wci¹¿ s¹ na 1. miejscu z du¿¹ przewag¹ nad pozosta³ymi dru¿ynami.

Terminarz meczy rozgrywanych w Olecku

w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009
Polska - Litwa 17.03 godzina 13.00
Czarni - Warmia Grajewo - 22 marca (niedziela), godz. 14.00
Czarni - Sokó³ Sokó³ka - 29 marca ( niedziela ), godz. 14.00
Czarni - Olimpia Zambrów - 10 kwietnia (pi¹tek), godz. 15.00
Czarni - Pogoñ £apy - 26 kwietnia ( niedziela), godz. 15.00
Czarni - MKS Mielnik - 6 maja czerwca ( roda), godz. 17.00
Czarni - Huragan Mor¹g -17 maja (niedziela ), godz. 15.00
Czarni - Concordia Elbl¹g - 24 maja ( niedziela ), godz. 15.00
Czarni - Supralanka Supral - 6 czerwca (niedziela), godz. 17.00
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 346

I min¹³ kolejny i burzliwy tydzieñ. Szybko? Zupe³nie normalnie, a nie szybko, bo dopiero po siedmiu dniach.
Przejdmy od razu do rzeczy, czyli ³aciñskiego ad rem.
Polityka! Co, co spêdza sen z powiek wielu ludziom. Nie wiem
dlaczego. Przecie¿ jak ju¿ tu nieraz piszê, to na politykê, a raczej
polityków mamy wp³yw minimalny. S³owo minimalny jest tu
eufemizmem, bo polega raczej na zasadzie gadania dziada z
obrazem. Nie rozumiem wiêc czemu tak czêsto rozmowa o polityce powoduje u niektórych wystêpowanie wypieków na twarzy, a wzrok staje siê szklisty. Przecie¿ nie ma siê czym denerwowaæ i przejmowaæ. Osobicie uwielbiam politykê, gdy¿ jest
dla mnie ród³em rozrywki. To, ¿e mam okrelone pogl¹dy, nie
stanowi dla mnie przeszkody. Po prostu uwa¿am, ¿e pogl¹dy
trzeba mieæ by móc odnieæ siê do rzeczywistoci. Czasem pogl¹dy rozczarowuj¹, a czasem s¹ powodem do dumy. Jednak
najwa¿niejsze jest posiadanie pogl¹dów. Có¿ w tym dziwnego,
¿e siê ma pogl¹dy  kto powie. Mo¿e nic, ale w posiadaniu
pogl¹dów jest sens jeli s¹ one sta³ym  skalarnym elementem
¿ycia. Wiêkszoæ ludzi ma pogl¹dy bardzo p³ynne, regulowane
wp³ywem t³umu, okrelonej mody czy z potrzeby nieodstawania od wiêkszoci. Takie pogl¹dy to norma. S¹ raczej kaprysem chwili. Wiêc mówienie tu o wiatopogl¹dzie jest nie na
miejscu. Niewielu ludzi mo¿e powiedzieæ o sobie, ¿e np. od 20
lat ma taki sam wiatopogl¹d. Wiêkszoæ przerzuca swoje sympatie w zale¿noci od tego jak reaguje wiêksza grupa. St¹d na
przyk³ad mamy s³upki sonda¿owe, w których dany polityk ma
od blisko 80 procent poparcia do kilku w chwili obecnej. Nie
by³o nic takiego? By³o! Jest znanych dwóch polityków, którym
w ich karierze towarzyszy³o poparcie wiêksze ni¿ jakiekolwiek
inne wyniki tzw. najpopularniejszych polityków i ró¿nice w ich
popularnoci i poparciu spo³ecznym wynosz¹ w ci¹gu kilku lat
kilkadziesi¹t procent. Jednym z polityków jest Lech Kaczyñski,
a drugim Zbigniew Ziobro. Mo¿na to sprawdziæ, bo dane statystyczne s¹ dostêpne. Nawet Lech Wa³êsa czy Jacek Kuroñ,
ludzie maj¹cy w swoim czasie doæ du¿e s³upki poparcia, nie
mogli cieszyæ siê takimi maksymalnymi wynikami popularnoci.
Obaj, wczeniej wymienieni, politycy próbowali zmieæ to co chyba
nie uda siê w tym kraju: sprawiæ, by prawo w Polsce by³o prawem dla ka¿dego, czyli prawem równym dla ka¿dego. Okazuje
siê, ¿e jest to nie tylko niemo¿liwe, ale te¿ mo¿e zniszczyæ ludzi,
którzy tego chc¹.
Ale odejdmy od prawa, bo choæ ciekawe  to zajmowanie siê
prawem w tym kraju bardzo czêsto koñczy siê konfliktem z tym
prawem, a na pewno z ludmi maj¹cymi reprezentowaæ prawo.
Przejdmy do szukania pozytywów w polityce. Napisaæ co
o sukcesach obecnego rz¹du? Proszê Pañstwa, bardzo bym
chcia³ po³kn¹æ swój kapelusz i napisaæ kiedy: myli³em siê! Niestety,
nie mogê. Jeli pozytywów nie mog¹ wykazaæ nawet ci, którzy
okazuj¹ pe³n¹ sympatiê. Naprawdê bardzo mocno ws³uchujê

siê w opinie o pracy obecnego rz¹du i jako nie mogê nic
przytoczyæ co by³oby rzeczywicie sukcesem, a nie mocno
rozreklamowan¹ akacj¹ marketingow¹. Przy takim pijarze to
III Rzesza nadal by istnia³a w wiadomoci Niemców, bo
nawet przetaczaj¹ce siê przez ni¹ wojska alianckie we wszystkie
strony budzi³yby w¹tpliwoci u samych ogl¹daj¹cych. Rzucanie na ¿er publiczny gadki o Euro jako leku na ca³e z³o
jest mieszne... Ale ludzie wierz¹ w to, ¿e przyjêcie Euro
zamiast z³otówki jest d³ugo oczekiwanym przez nich cudem.
I to nic, ¿e fachowcy mówi¹, ¿e to jest zwyk³y pic na wodê
i temat zastêpczy. Taka wersja rzucenia chrzecijan dla lwów
by odsun¹æ prawdê o tym, ¿e Rzym zosta³ podpalony na
rozkaz Cesarza Nerona (to jest uproszczona wersja a la Sienkiewicz, bo historia rzymskich po¿arów jest trochê inna). Co
tam EURO! Wiele innego siê dla rz¹du Tuska uda³o... Na
przyk³ad pani minister Hall (od owiaty z MEN) uda³o siê
zmieniæ listê lektur szkolnych. Jest to identyczna lista z t¹
zaproponowan¹ przez ministra, by³ego szefa LPR (nie bêdziemy wymieniaæ nazwiska) za czasów rz¹dów PiS. Ze spisu wylecia³, ca³kowicie, grafoman (niestety, ale to nie moja
opinia, ale rzeczywistych znawców literatury) Gombrowicz.
Nikt ju¿ nie bêdzie musia³ czytaæ Ferdydurke czy Transatlantyk tylko dlatego, ¿e autor znalaz³ siê w historii literatury dlatego, ¿e mia³ bogatych i wp³ywowych protektorów
urabiaj¹cych na si³ê elitê kulturaln¹ w wielu krajach poprzez
sponsorowane recenzje czy artyku³y. Za wykluczenie Gombrowicza z list lektur szkolnych w czasach ministra Romana
Giertycha na ulice wyszli razem: autorytety moralne, opozycja i m³odzie¿ szkolna, której odciêto dostêp do tej doskona³ej lektury. Prasa rozpisywa³a siê o upadku polskiej literatury bez Gombrowicza, a telewizje i radia niechêtne ówczesnemu rz¹dowi wrêcz opluwa³y tê decyzjê z ekranów i eterów... Usuniêcie Gombrowicza przez obecny rz¹d z listy lektur jako przeszed³ bez echa, a jedyne skwitowanie tej informacji by³o takie, ¿e po co zamêczaæ m³odzie¿ czytaniem czego co nic nie wnosi do historii literatury. DOBRE! Z innych pomys³ów Ministerstwa Edukacji Narodowej jest minimalizacja nauczania historii do formy znajomoci paru
podstawowych dat, kilku faktów i mniej ni¿ ogólnikowej wiedzy
na temat przesz³oci... Wszystko w imiê europeizacji edukacji, bo najlepiej by by³a to taka historia ogólnoeuropejska.
Nie jest mitem, ¿e g³êbsza wiadomoæ historyczna jest zagro¿eniem dla wszelkich rodzajów ideologii: faszyzmu, nacjonalizmu, komunizmu, a obecnie europeizacji. Dla wielu
bycie OBYWATELEM EUROPY to prostu doprowadzenie
cz³owieka do idea³u jakim by³by kto w³adaj¹cy dwoma jêzykami (przynajmniej), nie odczuwaj¹cy ¿adnej przynale¿noci narodowej, mog¹cy pracowaæ jak najszybciej od momentu zakoñczenia edukacji: przyspieszenie nauki w szkole,
skrócenie lat nauki i doprowadzania jej do stanu umiejêtnoci wype³niania testów i formularzy, które przez system punktacji
daje urzêdnikom ³atwiejsze kategoryzowanie ludzi z odpowiednim przydzia³em statusu spo³ecznego. Dzi wielu magistrów ma wiedzê mniejsz¹ ni¿ ich rówienicy sprzed 20 lat
zdaj¹cy maturê! Jak okreli³ to jeden z autorytetów naukowych: kult prostactwa i wszechogarniaj¹cej g³upoty zamykaj¹cy drogê indywidualizmowi i rozumowi na rzecz wiadomoci masowej, prymitywnym zwi¹zkom plemiennym (to a
propos wszelkich korporacji czy zamkniêtych rodowisk zazdronie pilnuj¹cym swoich pozycji i statusu)... Czy dzi
Europa mog³aby mieæ kogo takiego jak Leonardo da Vinci,
Kopernik, Galileusz itd.? Szczerze? Wystarczy przejrzeæ pisma popularnonaukowe: dzi tacy jak da Vinci rodz¹ siê w
Indiach lub Chinach! Ech... szkoda gadaæ.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

