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siê mówiæ, piêædziesi¹t, aby nauczyæ
siê milczeæ. Ernest Hemingway
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Sportowa
Gmina

Polski Klub Infrastruktury Sportowej
wyró¿ni³ Olecko tytu³em Sportowa Gmina
za inwestycje w nowoczesn¹ bazê sportow¹ i rekreacyjn¹ oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie.
W imieniu w³adz miasta certyfikat
odebra³ Henryk Trznadel - zastêpca burmistrza.
Alicja Mieszuk,
www.olecko.pl

NIE ZAPOMNIJ ROZLICZYÆ SIÊ Z FISKUSEM
Termin up³ywa 30 kwietnia!

(K29704

SKUP METALI

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

Rys. Waldemar Rukæ

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

(V16804)

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

MAJSTER

PRZEDSEZONOWA PROMOCJA
DO KOÑCA KWIETNIA
NA WSZYSTKIE
MODELE KOSIAREK -5%
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!
Tel. (87) 520 44 46

(V14705)

(V18903)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 5 marca o 20.02 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 6 marca o 12.37 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y drewno, które zgubi³ samochód pod wiaduktem kolejowym na
ul. E³ckiej.
 6 marca o 15.12 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Partyzantów po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 8 marca o 14.03 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ konar drzewa z jezdni w
Rosochackich.
 9 marca o 17.00 trzy zastêpy JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski gasi³y w Wólce Kijewskiej po¿ar kot³owni w domu
mieszkalnym.
 9 marca o 18.00 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ we Wronkach po¿ar sadzy
w kominie domu mieszkalnego.
 9 marca o 19.45 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. 1 Maja po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 10 marca o 3.02 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Lenarty gasi³y w
Judzikach po¿ar drewnianej pod³ogi
otaczaj¹cej komin w budynku mieszkalnym.
 10 marca o 16.34 jeden zastêp JRG

Pijany kierowca
sprawc¹ kolizji

17 kwietnia o godz. 21.30 policjanci zatrzymali w miejscowoci Gi¿e £ukasza S. 24-latek prowadzi³ osobowego
Opla maj¹c ponad 2 promile alkoholu
w organizmie. Ponadto posiada³ s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów do kwietnia 2011 roku. Nietrzewy kieruj¹cy na
³uku drogi zjecha³ na lewy pas ruchu i
zderzy³ siê czo³owo z jad¹cym z przeciwka Mitsubishi.
Tomasz Jegliñski

Pani

IWONIE RACZY£O
wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia
z powodu mierci

OJCA

sk³adaj¹ Starosta
Olecki z pracownikami














PSP gasi³ przy ul. Zamkowej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
10 marca o 18.30 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar pojemnika na popió³ w budynku
mieszkalnym.
10 marca o 19.08 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Nocznickiego po¿ar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
12 marca o 19.16 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad domu przy ul. ¯eromskiego zwisaj¹cy niebezpiecznie
konar drzewa.
14 marca o 13.58 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
15 marca o 15.59 trzy zastêpy JRG
PSP gasi³y w £êgowie po¿ar drewnianej szopy.
16 marca o 1.49 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y po¿ar trocin w suszarni
przy ul. E³ckiej.
17 marca o 12.45 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y skutki wypadku drogowego z jezdni ul. Go³dapskiej.
17 marca o 19.51 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Lesk po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
19 marca o 15.57 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy
budynku przy ul. Kolejowej
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

Nietrzewa 16-latka
za kó³kiem

18.04.2010. na trasie Kukowo-Dudki
ok. godz. 2.07 policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli samochód
osobowy marki Rover. Okaza³o siê, ¿e
pojazd prowadzi³a 16-letnia Paulina T.
Funkcjonariusze sprawdzili stan trzewoci nieletniej, alkomat wykaza³ ponad 0,5 promila alkoholu. Kieruj¹ca jad¹c
w kierunku miejscowoci Dudki nie
dostosowa³a prêdkoci do panuj¹cych
warunków drogowych i wjecha³a do
przydro¿nego rowu. Teraz o jej losie
zdecyduje sad rodzinny i nieletnich.
Tomasz Jegliñski

Trzech braci wspólnie
trzewia³o na komendzie
18.04.2010 r. ok. godz. 22.20 policjanci prewencji podejmowali interwencjê
w jednej z miejscowoci na terenie gminy
Wieliczki. Zg³aszaj¹cy powiadomi³ oficera dy¿urnego o awanturze trzech synów. Bracia najpierw wspólnie spo¿ywali alkohol, a nastêpnie dosz³o do k³ótni.
Funkcjonariusze zatrzymali Karola,
Krzysztofa i Grzegorza P. do wytrzewienia w policyjnym areszcie.
Tomasz Jegliñski

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

DY¯URY APTEK
* 26.04.2010 r.  ul. Go³dapska 1
* 27.04.2010 r.  ul. Zielona 35
*
*
*
*
*

28.04.2010 r.  ul. Sk³adowa 6
29.04.2010 r.  ul. Zielona 37
30.04.2010 r.  ul. Kolejowa 15
1.05.2010 r.  ul. 11 Listopada 9
2.05.2010 r.  pl. Wolnoci 25

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

NASZ KONKURS

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

 Artur Centkowski
 Józefina D¹bek
 Micha³ K¹tkiewicz
 El¿bieta £owczyñska
 Jerzy Makal
 Jaros³aw Sofiñski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

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

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

!
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OLECKI TERMINARZ

(V12827)

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27107)

MASA¯ KLASYCZNY, RELAKSACYJNY
 wylij sms o treci masa¿, oddzwoniê!
Tel. 604-856-353

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

MURDOM

Aleja Zwyciêstwa 6,
tel. 502 494 400

(V9407)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(V8839)

GRÜNLAND

(V9209)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L21609)

PORCELANA

(V20601)

Nowa siedziba sklepu  Plac Wolnoci 14
www.tocada.pl
Du¿y wybór serwisów 12-osobowych, serwisy
6-osobowe, galanteria sto³owa, liczne dodatki.

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

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON ............................ 4,24 z³
ON Arktik (do -480C) .. 4,24 z³
Pb95......................... 4,49 z³
PB98 ........................ 4,69 z³
LPG .......................... 2,05 z³
Olej opa³owy............ 2,69 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V8909)

NAJTANIEJ W MIECIE

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

WYSTAWY STA£E
 Kreski garbate  wystawa rysunku satyrycznego Waldemara Rukcia, Galeria K2 Go³dapskiego Centrum Kultury, Go³dap
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
 Moja okolica  wystawa prac Ireny Taraszkiewicz (rysunki i akwarele), Galeria Pod skosem, GCK Kowale Oleckie
 Wystawa rzeb Viliusa Archipkinasa i Ignasa trimaitisa z
Litwy, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia, Biblioteka Pedagogiczna,
ul. Armii Krajowej
26 kwietnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
27 kwietnia (wtorek)
* Rozgrywki Pi³karskie dzikich Dru¿yn, stadion MOSiR
28 kwietnia (roda)
* Rozgrywki Pi³karskie dzikich Dru¿yn, stadion MOSiR
29 kwietnia (czwartek)
* Rozgrywki Pi³karskie dzikich Dru¿yn, stadion MOSiR
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci, biblioteka dzieciêca
14.00  Sesja Rady Powiatu, Starostwo, ul. Kolejowa
30 kwietnia (pi¹tek)
* Mija termin nadsy³ania zdjêæ w konkursie W zespole
si³a (szczegó³y TO 10/634 s. 18)
* Rozgrywki Pi³karskie dzikich Dru¿yn, stadion MOSiR
13.00  Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
17.00  spotkanie z Grup¹ Legary  biblioteka pedagogiczna, ul. Armii Krajowej 30
17.00  koncert Andrzej Jagodziñski Trio, kino Mazur
19.00  Trick  film, kino Mazur
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
1 maja (sobota)
12.00  Fina³ XIV Przegl¹du piosenki dzieciêcej i m³odzie¿owej Gratka dla nastolatka, sala kina Mazur
17.00  Twój na zawsze  film, kino Mazur
19.00  Trick  film, kino Mazur
2 maja (niedziela)
14.00  SKFIR Kowalak (Kowale Oleckie)  GKS Cresovia
II (Górowo I³awieckie) mecz pi³ki no¿nej (stadion w Kowalach)
17.00  Twój na zawsze  film, kino Mazur
19.00  Trick  film, kino Mazur
4 maja (wtorek)
* pocz¹tek matur pisemnych
* wydanie Tygodnika Oleckiego
6 maja (czwartek)
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca
7 maja (pi¹tek)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
10 maja (poniedzi³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
12 maja (roda)
* matura pisemna
13 maja (czwartek)
* matura pisemna
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca
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Czterech mê¿czyzn z gminy Olecko w wieku od 24 do 31
lat zatrzymali oleccy kryminalni. Podejrzani od padziernika ubieg³ego roku do marca tego roku mieli w³amywaæ siê
do altanek, piwnic i budynków gospodarczych. Szymon S.,
Karol K., Piotr J. oraz Daniel J. przyznali siê do postawionych zarzutów. Teraz o ich losie zdecyduje s¹d.

Zatrzymali czterech
osiedlowych w³amywaczy

Policjanci z Wydzia³u Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olecku zatrzymali 24-letniego Szymona S., 27letniego Daniela J., 28-letniego Piotra J. oraz 31-letniego
Karola K., mieszkañców gminy Olecko, którzy podejrzani s¹
o kradzie¿ oraz 11 w³amañ. Sprawcy okradali piwnice, altanki dzia³kowe oraz budynki gospodarcze. Ich ³upem pad³a m.in.
kosiarka spalinowa, rower górski, elektronarzêdzia, czêci
komputerowe o ³¹cznej wartoci kilku tysiêcy z³otych.
Funkcjonariusze pracuj¹cy nad t¹ spraw¹, ustalili wspólnie z dzielnicowym z rejonu, gdzie dochodzi³o do przestêpstw,
osoby podejrzane. Pocz¹tkowo do wyjanienia tych spraw
zatrzymano trzy osoby. Nastêpnie do policyjnego aresztu trafi³ czwarty podejrzany. Podczas przes³uchania podejrzani przyznali
siê do winy. W sumie Szymon S. us³ysza³ a¿ dziewiêæ zarzutów, jego wspólnik Karol K. o jeden mniej. Z kolei Piotr J.
przyzna³ siê do jednego czynu, a Daniel J. do dwóch. Teraz
za pope³niane przestêpstwa ca³a czwórka odpowie przed s¹dem. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolnoci.
Tomasz Jegliñski

Spotkanie z autorem
Pó³ wieku w Olecku

Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na XXXVI Sesjê Rady Powiatu w Olecku
w dniu 29 kwietnia 2010 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali
konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu i o
dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Sprawozdanie z dzia³alnoci Spó³ki OLMEDICA oraz SP
ZZOD Kolonia Olecko za rok 2009 i 3 m-ce roku 2010.
8. Analiza sytuacji na rynku pracy. Ocena funkcjonowania
Powiatowego Urzêdu Pracy.
9. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na
rok 2010;
b) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na rok 2010.
10. Wnioski i owiadczenia radnych.
11. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
12. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady.
13. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
14. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

21 kwietnia
Tam na nieludzkiej ziemi zabito wiarê, nadziejê, miw Miejsko-po³oæ. Jednym strza³em w ty³ g³owy.
wiatowej Bibliotece w Olecku
odby³o siê spotkanie autorskie
Pochylaj¹c siê z szacunkiem nad
z Panem Ryszarmogi³ami
Ofiar Zbrodni Katyñskiej, oddem Demby.
daj¹c czeæ pomordowanym dnia 7 maja
Okazj¹ do spo2010 roku posadzimy D¹b Pamiêtkania by³o wyci powiêcony kapitanowi Stanis³adanie publikacji
wowi Rymkiewiczowi.
Pó³ wieku w
W imieniu Spo³ecznoci Szko³y PodOlecku. Ksi¹¿ka ta jest ju¿ siódm¹ publikacj¹ tego autora.
stawowej nr 1 im. Henryka SienkiewiPonadto goæ opowiada³ o napisanych przez niego ksi¹¿kach,
cza w Olecku
o swoich historiach osobistych i o naszym miecie.
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1
W czasie spotkania mo¿na by³o nabyæ now¹ ksi¹¿kê oraz
im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
uzyskaæ autograf autora.
(mach)
Eligia Marta Bañkowska
Fot. Józef Kunicki

Zapraszamy do udzia³u
w uroczystym Apelu Pamiêci

Program uroczystoci
11 00  uroczysta msza wiêta w Sanktuarium Podwy¿szenia
Krzy¿a wiêtego w Olecku, ul. Zamkowa 6.
- Z³o¿enie kwiatów przy Tablicy Powiêconej Pamiêci Ofiar
Pomordowanych w Katyniu.
- Przemarsz ulicami miasta do Szko³y Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul. Kociuszki 20.
- Uroczystoæ powiêcenia tablicy pami¹tkowej
oraz posadzenia Dêbu Pamiêci dla uhonorowania
kapitana Stanis³awa Rymkiewicza.
- Monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szko³y
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku.

#
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Zespó³ Szkó³ STO w Olecku
prowadzi nabór na rok szkolny 2010/2011
do nastêpuj¹cych typów szkó³:
· Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO
 do klasy I i IV
Klasy mog¹ liczyæ maksymalnie 16 uczniów, o przyjêciu
decyduje kolejnoæ zg³oszeñ. Przyjmujemy tak¿e uczniów
do klasy V (s¹ wolne miejsca).
· Spo³eczne Gimnazjum STO  do klasy I
Klasa mo¿e liczyæ maksymalnie 16 uczniów, o przyjêciu
decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
· Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO  do klasy I
Przyjêcie kandydatów do kl. I nastêpuje na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum. Klasa mo¿e liczyæ maksymalnie 16 uczniów.
Wzory podañ oraz szczegó³owe informacje dotycz¹ce naboru znajduj¹ siê na stronie www.spoleczna.olecko.edu pl.
Informacji udziela te¿ sekretariat szko³y: 19-400 Olecko,
ul. M³ynowa 8, tel. 87 5202418

Otwarcie
trasy rowerowej
Szlakiem puszczañskich jezior
23 kwietnia 2010r. odby³o siê w Szkole Podstawowej w
Mazurach uroczyste otwarcie trasy rowerowej Szlakiem puszczañskich jezior opracowanej przez m³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku wraz
z opiekunem szkolnym El¿biet¹ Milewsk¹ przy wspó³pracy
Starostwa Powiatowego w Olecku.
Szlak puszczañskich jezior prowadzi przez najciekawsze miejsca przyrodnicze i krajobrazowe Puszczy Boreckiej.
Otwarcie trasy odby³o siê w Szkole Podstawowej w Mazurach (sala gimnastyczna) 23 kwietnia br. o godz. 9:50
przy udziale m³odzie¿y szkolnej oraz zaproszonych goci.
Jedn¹ z atrakcji imprezy by³ przejazd autokarem przez trasê
po³¹czony ze zwiedzaniem wybranych przystanków. W trakcie przejazdu odby³o siê wspólne ognisko przygotowane przez
Nadlenictwo Czerwony Dwór.
Harmonogram uroczystoci otwarcia trasy rowerowej
Szlakiem puszczañskich jezior przewidywa³: przyjazd m³odzie¿y
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego, uroczystoæ w Szkole Podstawowej w Mazurach, przejazd tras¹
rowerow¹ z przystankami w obrêbie drzewostanu nasiennego i w Lenym Zak¹tku, spotkanie przy ognisku.
W imieniu organizatorów
Dorota Chalecka, www.powiat.olecko.pl

Spotkanie z Grup¹ Legary
Dnia 30 kwietnia 2010 (pi¹tek) o godz. 17.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku odbêdzie siê spotkanie z GRUP¥ Legary. Bêdzie to impreza z cyklu Cudze chwalicie,
swego nie znacie.

NASZE ATUTY:
· szko³a istnieje od 1991 roku,
· wszystkie szko³y posiadaj¹ uprawnienia szko³y publicznej,
· program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
· rozszerzony program nauki jêzyka angielskiego,
· zajêcia fakultatywne rozszerzaj¹ce wiedzê z wybranych
przedmiotów,
· przyjazna, ¿yczliwa atmosfera,
· dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
· bardzo dobra wspó³praca z rodzicami.
(V19502)

$
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Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XXXIX Sesji
Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê w dniu 30 kwietnia 2010 r.
(pi¹tek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji
Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce
projektów uchwa³.
8. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) podzia³u Gminy Olecko na sta³e obwody g³osowania;
b) zmiany uchwa³y nr XLVI/350/02
Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie podzia³u
miasta i gminy Olecko na okrêgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych
wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym;
c) wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda¿y nieruchomoci w wyniku uwzglêdnienia roszczeñ,
o których mowa w art. 209a ustawy o
gospodarce nieruchomociami;
d) przejêcia do realizacji przez Gminê
Olecko spraw z zakresu administracji
rz¹dowej dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
e) wymagañ, jakie powinien spe³niaæ
przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoci w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w³acicieli
nieruchomoci oraz na prowadzenie
dzia³alnoci w zakresie opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych na terenie
gminy Olecko;
f) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odpro-

wadzenie cieków;
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizacjê zadañ
w zakresie drogownictwa;
h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu;
i) zmiany uchwa³y nr XLII/321/06 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjêcia Lokalnego Planu Rewitalizacji jako szansy
na poprawê ¿ycia w Olecku;
j) zmieniaj¹cej uchwa³ê nr XIII/119/
07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia
26 padziernika 2007 r. w sprawie
op³aty targowej;
k) zmiany bud¿etu gminy na 2010 rok;
1) udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Olecka:
1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie,
3) debata nad sprawozdaniem z wykonania bud¿etu gminy za 2009 rok.
9. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
10. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

dzia³añ podczas
KURS PODSTAWOWY OSP nia
miejscowych zagro¿eñ (wypadki drogo-

Od 20.03.2010 w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku
trwa kurs podstawowy stra¿aków ratowników Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych. Celem szkolenia jest przygotowanie stra¿aków ratowników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadañ ratowniczo-ganiczych oraz do samodzielnego
wykonywania podstawowych czynnoci ratowniczych w ramach zastêpu OSP.
Szkolenie obejmuje 106 godzin (45 teorii i 61 zajêæ praktycznych), zajêcia odbywaj¹ w siedzibie KP PSP w Olecku
w soboty i niedziele i s¹ prowadzone przez stra¿aków PSP
z Olecka. W kursie uczestnicz¹ stra¿acy ochotnicy z Lenart,
Szczecinek, Plewek, Borawskich, G¹sek, Mazur, Cichego,
Kowal Oleckich, Wieliczek oraz wiêtajna, ³¹cznie 35 osób.
Podczas intensywnego szkolenia stra¿acy ochotnicy poznaj¹
zasady BHP podczas akcji ratowniczo-ganiczych, parametry i zastosowanie sprzêtu ganiczego i ratowniczego bêd¹cego na wyposa¿eniu stra¿y po¿arnej, podstawowe zagadnienia z taktyki dzia³añ ganiczych oraz zasady prowadze-

we, usuwanie skutków silnych wiatrów,
ewakuacja ludzi,
zwierz¹t i mienia
itp.).
Na zajêciach
praktycznych kursanci maja okazjê æwiczyæ elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, pracowaæ
w sprzêcie ochrony
dróg oddechowych, rozcinaæ wraki samochodów za pomoc¹
sprzêtu hydraulicznego i pi³ do betonu i stali.
Kurs koñczy siê egzaminem teoretycznym i praktycznym
i planowany jest w dniu 30.04.2010 roku.
kpt Tomasz Jag³owski
Fot.asp. £ukasz Grzymkowski

%
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Podaruj sobie zdrowe ¿ycie

Powiat Olecki od 4 stycznia 2010 r. realizuje projekt
Podaruj sobie zdrowe ¿ycie wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.
Prowadzona w ramach projektu kampania informacyjno - profilaktyczna realizowana jest poprzez zintegrowane
dzia³ania polegaj¹ce na przeprowadzeniu spotkañ w szko³ach, akcji medialnej w prasie lokalnej, radio, telewizji, na
stronie internetowej www.zdrowie.powiat.olecko.pl, a tak¿e
poprzez przekazywanie beneficjentkom materia³ów profilaktyczno-edukacyjnych (ulotki, foldery, gad¿ety, film). Wskazujemy mo¿liwe dzia³ania profilaktyczne oraz prze³amuje-

my stereotypowe podejcie do badañ ginekologicznych.
W dniach 25-26 lutego oraz 25 marca 2010 r. zorganizowano ogó³em piêæ spotkañ dla uczennic ze szkó³ ponadgimnazjalnych podleg³ych Powiatowi Oleckiemu. Spotkania odby³y
siê w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych, Orodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci G³uchych im. w. Filipa Smaldone, Zespole Szkó³ Technicznych, Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kochanowskiego. Ogó³em edukacj¹
zdrowotn¹ z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy w szko³ach Powiatu Oleckiego objêto oko³o 750 dziewcz¹t w wieku 15-19 lat. Celem dzia³añ informacyjno-promocyjnych
prowadzonych w szko³ach by³o podniesienie wiadomoci zdrowotnej dziewcz¹t na temat czynników ryzyka chorób
nowotworowych kobiet oraz sposobów ich redukcji. Dzia³ania
te s³u¿y³y podniesieniu wiadomoci m³odych dziewcz¹t
wkraczaj¹cych w doros³e ¿ycie i wyrabianiu u nich nawyku
dbania o w³asne zdrowie.
Spotkania prowadzone by³y przez Idê Karpiñsk¹, która
opowiada³a o swoich prze¿yciach zwi¹zanych z chorob¹ i
znacz¹co podkrela³a, ¿e badanie profilaktyczne  cytologia,

uratowa³o jej ¿ycie. Dr Ireneusz Kowalik  ordynator oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego w Olmedica Sp. z o.o. w
Olecku w przystêpny sposób przekaza³ informacje na temat
profilaktyki raka szyjki macicy. O roli i wp³ywie psychiki w
procesie zdrowienia, o mobilizacji si³ psychicznych do walki
z chorob¹ nowotworow¹ opowiada³a Ewa Siekacz  psycholog. Natomiast Ks. Dariusz Smoleñski  mówi³, ¿e od lat
pracuje z ludmi chorymi na nowotwory i ich rodzinami,
najczêciej s³yszy od pacjentów, ¿e maj¹ straszne poczucie
winy i gdyby wykonali badania szybciej, to mo¿e by uniknêli
tej strasznej choroby lub mieli jeszcze szanse na jej wyleczenie. Znacz¹co podkrela³, ¿e dbanie o w³asne zdrowie jest
naszym obowi¹zkiem. W przygotowanie spotkañ zaanga¿owana by³a równie¿ kadra pracuj¹ca w szko³ach.
Wszystkie przekazane przez prowadz¹cych informacje podczas
spotkañ wywo³a³y ogromne zainteresowanie i poruszenie wród
m³odych dziewcz¹t. Wiêkszoæ z nich po raz pierwszy dowiedzia³a siê o tym, ¿e raka szyjki macicy wywo³uje wirus HPV,
a tak¿e jak nale¿y zapobiegaæ tej chorobie nowotworowej.
Beneficjentki otrzyma³y dwa komplety materia³ów informacyjno-promocyjnych z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy.
Jeden komplet materia³ów by³ wspó³finansowanych ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego i przeznaczony dla beneficjentek projektu, natomiast drugi by³ finansowany przez Ministerstwo Zdrowia i

przekazany za ich porednictwem dla kobiet z ich rodzin.
Projekt jest realizacj¹ powiatowego programu zdrowotnego Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015, przyjêtego
Uchwa³¹ nr XXIX/178/09 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27
sierpnia 2009 roku.
Wiêcej informacji o projekcie i profilaktyce raka szyjki
macicy na stronie: www.zdrowie.powiat.olecko.pl
Kierownik projektu
Halina Kasicka
Projekt Podaruj sobie zdrowe ¿ycie
wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Olecczanie uczcili pamiêæ Prezydenta L. Kaczyñskiego

Bylicie, jestecie i pozostaniecie
w naszych sercach

Nie dane mi by³o doczekaæ wizyty
w pa³acu, jaka by³a zaplanowana na 18
maja tego roku. Jeszcze w marcu, po
rozmowie w gabinecie dyr. ZS Olecko
Stanis³awa Kopyckiego, narodzi³ siê
pomys³, aby uczniom tego gimnazjum,
którzy poznali ju¿ dobrze Sejm RP dziêki
uprzejmoci pos³a Jerzego Gosiewskiego,
pokazaæ Pa³ac Prezydencki, a nawet doprowadziæ do spotkania z g³ow¹ pañstwa. Odpowiednie pismo od dyrekcji
placówki trafi³o do Kancelarii Prezydenta
RP za porednictwem pos³a Gosiewskiego.
Po tygodniu by³o ju¿ oficjalne zaproszenie od pracownika kancelarii. Nale¿a³o tylko dograæ szczegó³y tej wizyty.
Najbardziej wszystkim odpowiada³ termin 18 maja, bo wtedy po Pa³acu i Sejmie RP móg³ oprowadziæ uczniów ZS
Olecko i GP Wieliczki pose³ PiS.
Nie dane nam by³o jednak tego doczekaæ, bowiem 10 kwietnia dosz³o do
tragedii pod Smoleñskiem
3 dni póniej, wraz z mieszkañcami
pow. e³ckiego z E³ku, dziêki uprzejmoci pos³a Wojciecha Kossakowskiego
z E³ku, wyruszylimy w d³ug¹ podró¿
do Warszawy, aby oddaæ ho³d zmar³ej
parze prezydenckiej. Z naszego powiatu by³o nas czterech: Marek Dobrzyñ,
Krzysztof Baliñski, Andrzej Wiszniewski i ni¿ej podpisany, Dariusz
Josiewicz.
Media podawa³y jeszcze dzieñ wczeniej ¿e w kolejce na wejcie do Pa³acu Prezydenckiego czeka siê 4-5 go-

dzin. Kiedy jednak o godz. 12.40 trafilimy na Stare Miasto okaza³o siê, ¿e
czeka nas co najmniej 8-9 godzin czekania. Polacy ustawiali siê ju¿ ko³o
pomnika Jana Kiliñskiego, a oczekuj¹cy stali na placu Zamkowym i dalej ko³o
kocio³a w. Anny, ci¹gnê³o siê to przez
Krakowskie Przedmiecie a¿ pod pa³ac,
gdzie by³a ju¿ tak zwana strefa limitowana.
Struktura kolejki prezydenckiej przypomina³a jako ¿ywo wêze³ gordyjski. Stali
w niej cierpliwie mieszkañcy ca³ej Polski w wieku od lat 3 do co najmniej
80. Jej uczestnikami by³ chyba przekrój
ca³ego spo³eczeñstwa, grup zawodowych.
Najbardziej w tym pozornym t³umie ludzi,
którzy chc¹ popatrzeæ na trumny prezydenckie odczuwa³o siê na pewno
smutek, a nawet rozpacz. Towarzyszy³a
temu jednak ogromna ¿yczliwoæ i empatia. Kolejkowicze nawi¹zywali szybko kontakty: rozmawiali o sobie, swoich rodzinach, a tak¿e o sprawach bardzo wa¿nych dla Polski  jak wielk¹
lukê w wiadomoci Polaków sprawi³a
nag³a mieræ pary prezydenckiej i pozosta³ych 94. ofiar katastrofy pod Smoleñskiem.
Mimo wielkiego trudu kolejka posuwa³a siê dalej i ka¿dy w mylach sobie odejmowa³ kolejne metry dziel¹ce
go od Pa³acu Prezydenckiego i magicznej chwili spotkania z Nimi
O godz. 18.30 w pobliskim kociele
w. Anny odprawiono Mszê w. w in-

tencji szefa kancelarii prezydenta RP .p.
W³adys³awa Stasiaka. W drodze na ni¹
odwiedzi³ grupê olecko-e³ck¹ pose³
J. Gosiewski, który wspomina³ zmar³ych
kolegów i kole¿anki z kancelarii i Sejmu RP, wród nich szczególnie W³adys³awa Stasiaka i swojego krewnego
Przemys³awa Gosiewskiego. W miêdzyczasie dosz³o do og³oszenia dwugodzinnej przerwy, kiedy to zablokowano
ulice, aby daæ mo¿liwoæ przejazdu samochodom z 4czterema trumnami przewo¿onym z lotniska Okêcie do Pa³acu
Prezydenckiego.
Wreszcie, o godz. 22.07 po wielu
godzinach czekania weszlimy do wnêtrza pa³acu. Najpierw oddalimy ho³d
pracownikom kancelarii, których trumny ustawiono w Sali Hetmañskiej. Potem, po wejciu na piêtro, dostalimy
siê do Sali Kolumnowej, gdzie uczcilimy pamiêæ zmar³ej pary prezydenckiej.
Dopiero przed godz. 3. nad ranem wrócilimy do domów, do Olecka.
3 dni póniej, 17 kwietnia, olecczanie po raz kolejny wybrali siê do
stolicy na Mszê w. w intencji wszystkich 96. ofiar smoleñskiej tragedii. Tym
razem w wyjedzie wziêli udzia³: Maciej Mroczkowski, Zdzis³aw i Krzysztof
Mioduszewscy oraz ni¿ej podpisany
D. Josiewicz z Olecka oraz licealici:
Patrycja Dobrzyñ i Bartek Mas³owski z Wieliczek. Nasz autokar ponownie wyruszy³ z E³ku, tym razem zabieraj¹c po drodze mieszkañców powiatu
augustowskiego.
Punktualnie w po³udnie na 2 minuty
w ca³ej Polsce dosz³o do w³¹czenia syren
i klaksonów dla uczczenia pamiêci zmar³ych 96. ofiar tragedii z 10 kwietnia br.
Mnie i Macieja ten moment zasta³ na
Nowym wiecie, kiedy pod¹¿alimy przed
Pa³ac Prezydencki. Dostanie siê tam
graniczy³o z cudem. Tym razem z drugiej strony do pa³acu sta³a ogromna kolejka
tych, którzy chcieli po¿egnaæ siê ze .P.
Lechem Kaczyñskim i jego ma³¿onk¹
Mari¹.
Spónieni co nieco dotarlimy wreszcie
na plac Pi³sudskiego, gdzie by³a ju¿ ca³a
Polska. 100-tysiêczny t³um, jak podawali organizatorzy, cierpliwie czeka³ na
rozpoczêcie uroczystej Mszy w. w intencji ofiar wypadku smoleñskiego. G³ówn¹ scenografiê placu, wmontowan¹ za
o³tarzem, stanowi³a ogromna ciana z³o¿ona z fotogramów poszczególnych ofiar
tej tragedii. Przemawia³ do zgromadzonych na placu Polaków i goci premier
Donald Tusk oraz marsza³ek Sejmu RP
Bronis³aw Komorowski. Najwiêcej
emocji towarzyszy³o jednak wyst¹pieniu wspó³pracownika zmar³ego prof. L.
Kaczyñskiego, Macieja £opiñskiego,
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który nie mog¹c powstrzymaæ ³ez przypomina³ ostatnie wspólne chwile, jakie
spêdzi³ w towarzystwie zmar³ego Prezydenta
Na rozpoczêcie celebry Aktor Krzysztof Kolberger bardzo przejmuj¹co wyrecytowa³ wiersz Czes³awa Mi³osza pt.
W Ojczynie, do której nie wrócê, jest
takie lene jezioro ogromne , co bardzo
trafnie wprowadzi³o zebranych na placu w nastrój celebry, której towarzyszy³a kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego i orkiestra wojskowa.
Mszê w. prowadzi³ nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk,
który odczyta³ pismo od Angelo Sodano, który mia³ reprezentowaæ w Warszawie papie¿a Benedykta XVI.
Piêkne s³owa, pe³ne prawdy i bólu
po odejciu Naszego Prezydenta i Jego
ma³¿onki wyg³osi³ do zgromadzonych
na placu Pi³sudskiego przewodnicz¹cy
Zbigniew Herbert
Przes³anie Pana Cogito
Id dok¹d poszli tamci do ciemnego kresu
Po z³ote runo nicoci Twoj¹ ostatni¹ nagrodê
Id wyprostowany wród Tych co na kolanach
Wród odwróconych plecami i obalonych w proch
Ocala³e nie po to aby ¿yæ
Masz ma³o czasu trzeba daæ wiadectwo
B¹d odwa¿ny gdy rozum zawodzi b¹d odwa¿ny
W ostatecznym rachunku jedynie to siê liczy

Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, po których rozbrzmiewa³y niekoñcz¹ce siê oklaski
Nastêpnego dnia, ju¿ po powrocie do Olecka, kiedy
ogl¹dalimy wszyscy transmisjê z uroczystoci pogrzebowych
w Krakowie, nasunê³a mi siê myl, ¿e na pewno najbli¿szym
celem wycieczki uczniów ZS Olecko bêdzie krypta pod Wie¿¹ Srebrnych Dzwonów na Wawelu
Dariusz Josiewicz
Fot. Marek Dobrzyñ, Krzysztof Baliñski

A gniew Twój bezsilny niech bêdzie jak morze
Ilekroæ us³yszysz g³os poni¿onych i bitych
Niech nie opuszcza Ciê Twoja siostra pogarda
Dla szpiclów katów tchórzy  oni wygraj¹
Pójd¹ na Twój pogrzeb i z ulg¹ rzuc¹ grudê
A kornik napisze Twój u³adzony ¿yciorys
I nie przebaczaj zaiste nie w Twojej mocy
Przebaczaæ w imieniu Tych których zdradzono o wicie
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70. ROCZNICA ZBRODNI KATYÑSKIEJ

Tragiczny los
Antoniego Zenona Stankiewicza
z Wilna (3)
List drugi z niewoli  jeniec w Kozielsku

W drugim licie, adresowanym do rodziny, Tolek otwarcie stwierdza, ¿e wiêziony jest w obozie w Kozielsku.
List napisany jest, jak poprzedni, o³ówkiem na zielonkawosinym papierze, z wyranie wymienion¹ miejscowoci¹:
Kozielsk, 27 stycznia 1940 r. Jest on reakcj¹, pe³n¹ euforii,
wrêcz entuzjazmu na otrzymany w obozie w Kozielsku list
od rodziny, zapewne odpowied na bo¿onarodzeniow¹ kartkê. Tolek pisze, jak wielki jest to dla niego dzieñ, wzruszaj¹ca jest jego reakcja emocjonalna. Uspokaja siê, dowiaduj¹c
siê, ¿e rodzice s¹ zdrowi, a ojciec Antoni ma pracê. Ale
wzdycha: Tak siê stêskni³em za Wami, ale o tym nie chcê
nawet pisaæ, bo có¿ znaczy moja têsknota w porównaniu
z tym co jest.
Po raz pierwszy wprost pisze o swojej wielkiej têsknocie
i skrycie  o cierpieniu. Dowiadujemy siê nieco o jego trybie
¿ycia i o tym, ¿e najlepszym lekarstwem na zaniêcie jest
rozmylanie o bliskich. Mrozy opad³y, Tolek wierzy w swoje
si³y do przetrwania i niepoprawnie stwierdza w ostatnich dniach
stycznia, ¿e zima ju¿ niebawem siê skoñczy.
Odmawia pomocy dla siebie (prawdopodobnie wysy³ki
z domu paczki) i prosi brata o wzmo¿enie opieki nad Rodzicami. O sobie pisze: Jestem bardzo wytrzyma³y na wszystko
i wierzê, ¿e jak szczêliwie do¿y³em dnia dzisiejszego, doczekam dnia powrotu. Ten  Który wyratowa³ mnie z prawie
niemo¿liwych sytuacji  Pozwoli wróciæ do Was. Wiêc szczêliwie wiara go nie opuszcza. G³êboko wierzy, ¿e powiedzie
mu siê wyzwolenie, jest pe³en nadziei, ¿e wróci do domu, do
Wilna.
Nie jest te¿ sam. Pisze o kolegach i znajomych razem
z nim uwiêzionych w Kozielsku, których wspomina³ ju¿
w pierwszym licie: Tadeusz Chodañ (ko³o którego ma
swoj¹ pryczê) i Bohdan Bañkowski oraz wymienia dwa
nowe nazwiska: in¿. Józef Po³ujan i Alfons Harasimowicz. Ci ostatni s¹ tak¿e wraz z Tolkiem w rejestrze Ksiêgi Cmentarnej  Katyñ.
Na koñcu listu zwraca uwagê na koniecznoæ precy-

List drugi z niewoli
Kozielsk 27.I.1940 r.
Kochani i Drodzy !

wys³any 29.I.40 r.

List Wasz otrzyma³em 16.I. Z jak wielk¹ niecierpliwoci¹
oczekiwa³em na wiadomoæ od Was, tego nie potrafiê opisaæ. Rom, Ty pisz do mnie osobno a Rodzice osobno. List
Wasz doda³ mi bardzo du¿o si³y do dalszego ¿ycia. W pierwszej chwili myla³em, ¿e jestecie w Wilnie i dopiero po przeczytaniu listu przekona³em siê, ¿e jestecie w Wornianach.
Dziêkujê Wam, moi Kochani, bardzo za tak mi³y list. ¯aden
jeszcze jak ¿yjê nie wywar³ na mnie tak silnego wra¿enia i z
¿adnego tak siê nie cieszy³em  to by³ Wielki Dzieñ  wiêto.
Uspokoi³a mnie bardzo wiadomoæ, ¿e Rodzice s¹ zdrowi
i ¿e Tatu pracuje  to ju¿ jako sobie dadz¹ radê. Tak siê
stêskni³em za Wami, ale o tym nie chcê nawet pisaæ, bo có¿

Tolek, Wilno, koniec lat 30-tych.
zyjnego adresowania: piszcie dok³adnie, bo jest 4ch Stankiewiczów!!!. Nadmieñmy, ¿e nazwisko Stankiewicz wystêpuje du¿o wiêcej razy. Najbardziej autorytatywne i oficjalne wydanie wspomnianej Ksiêgi Cmentarnej - Katyñ
wymienia omiu jeñców o nazwisku Stankiewicz (w tym
trzech z Wileñszczyzny i dwóch z Bia³egostoku). Natomiast
interesuj¹cy kanadyjski portal Electronic Museum (http://
www.electronicmuseum.ca/Poland), a w nim Katyñska ciana
pamiêci, rejestruje 16 nazwisk o naszym nazwisku.
Tym listem Tolek ¿egna siê pogodnie i ostatecznie
rozstaje. Jeszcze nie wie, ¿e na zawsze. Ca³uje wszystkich
mocno, najbardziej rodziców, ale nie zapomina o teciach
brata Romka, o pañstwu Józefie i Ignacym Lewickich z Wornian.
S¹ to ostatnie zapisane s³owa Zenona Antoniego, które dotar³y do rodziny.
znaczy moja têsknota w porównaniu z tym co jest. Rom...
napisz koniecznie, a¿eby Mamusia napisa³a do mnie mo¿liwie najszybciej i odpisa³a w miarê mo¿noci na pytania
w pierwszym moim licie; niech napisze jak ¿yj¹, co porabiaj¹ ca³ymi dniami i co s³ychaæ w ogóle i czy otrzymali
jakiekolwiek wiadomoci o mnie przed listem. Napisz Im, ¿e
ka¿dego dnia modlê siê za Ich zdrowie! Codziennie k³adê
siê spaæ o godzinie 24-tej wg czasu moskiewskiego, tj. o 22.
wg starego i d³ugo, d³ugo mylê o Was wszystkich, a¿eby
w nocy przyniæ! Bardzo dziêkujê Wam za chêæ pomocy, ale
Rom, je¿eli mo¿ecie, to lepiej pomó¿cie Rodzicom, ja sobie
dam radê  jestem zdrów i m³ody  a zima ju¿ siê koñczy.
Uspokój Rodziców, niech siê o mnie nie martwi¹  ja jestem
bardzo wytrzyma³y na wszystko i wierzê, ¿e jak szczêliwie
do¿y³em dnia dzisiejszego, doczekam dnia powrotu. Ten
 Który wyratowa³ mnie z prawie niemo¿liwych sytuacji 
Pozwoli wróciæ do Was. Bardzo chcia³em dostaæ siê do



Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 17 (641)

Narzeczona Zencia z Jeruzalemki

O swoj¹ narzeczon¹ Zenciê Tolek wyra¿a³ zaniepokojenie w ka¿dym z listów. Dopytywa³ siê jak siê ma, gdzie
przebywa, czy pracuje dalej na poczcie w dzielnicy Jerozolimka w Wilnie?
Zachowany album fotograficzny ofiarowany Tolkowi przez Zenkê, wype³niony po brzegi amatorskimi fotografiami, obrazuje dynamikê wileñskiego ¿ycia kole¿eñskiego
ostatnich lat przed wojn¹. Spacerów g³ówn¹ arteri¹ miasta,
meczów pi³ki no¿nej na stadionie Pióromont, wyczynów
gimnastycznych, jazdy na motocyklach, wypraw na piaszczyste pla¿e nad Wiliê i k¹pieli w rzece. Zenka zdecydowanie nale¿a³a do rodziny i uczestniczy³a u boku Tolka we
wszystkich wydarzeniach. On - Antoni Zenon, a ona  Zenona, dobrani byli nie tylko poprzez zbie¿noæ imion.
Od wiosny 1940 r., której przyjcia tak pragn¹³ Tolek
z tysi¹cami polskich jeñców, nie nadesz³y ju¿ nigdy ¿adne

Facsimile drugiego listu Tolka
z Kozielska, 1940 r., s. 1.

Tolek z Zenci¹ na ulicy Mickiewicza,
g³ównym trakcie spacerowym Wilna.

Wilna chocia¿ na godzinê, ¿eby zobaczyæ Rodziców i zostawiæ pieni¹dze, ale to niestety nie spe³ni³o siê. I wszystko siê
zmarnowa³o, s¹dzê, ¿e pieni¹dze nasze nie chodz¹!? Kochani, napiszcie do mnie, ju¿ tak dawno nie mam ¿adnego listu
 co robi Ciocia  Wujek  Janka i wszyscy? I co s³ychaæ
z kuzynkami Ani¹ i Frani¹, z czego ¿yj¹ i czy s¹ zdrowe! Do
Frani podobno zjecha³o siê du¿o goci, w tych trudnych
czasach trzeba siê opiekowaæ wszystkimi! Ja narzekaæ nie
mogê! Jestem syty i zdrowy, i czekam na powrót. Nie przysy³aj mi papieru listowego w listach, bo lepiej wiêcej  napisaæ. Stale chodzê na pocztê z nadziej¹ na listy od Was 
piszcie! Popro ¿eby Rodzice napisali, co s³ychaæ z p. Bañkowsk¹  od Niej brak wiadomoci. Jest ze mn¹ in¿ynier
Po³ujan, który przesy³a Alkowi ¿yczenia i prosi o wiadomoci. Jest ze mn¹ równie¿ i Harasimowicz, przesy³a pozdrowienia, prosi o odwiedzenie ¿ony. Na niektóre Twoje pytania w licie nie mogê Ci odpowiedzieæ  brak wiadomoci.

wiadomoci, ani od Tolka, ani od znanych osób wywiezionych do Rosji razem z nim. Pogr¹¿on¹ w ¿alu matkê Jadwigê podczas d³ugich jeszcze lat wojny odwiedza³a narzeczona
Tolka, staraj¹c ni¹ opiekowaæ i pocieszaæ. Matka Jadwiga,
w czasie trudnych piêciu lat oczekiwania na powrót syna,
nak³ania³a usilnie Zenciê do zam¹¿pójcia i zaprzestania oczekiwania, a tak¿e ¿ycia tylko pró¿n¹ nadziej¹. Obie kobiety
nie doczeka³y powrotu Tolka z wojny. A o Zenci, która prawdopodobnie w Wilnie pozosta³a, s³uch zagin¹³.
Jerzy Stankiewicz (Olecko-Kraków)
Cdn.
Piszê tylko o tych co s¹ ze mn¹. Bardzo bym chcia³ otrzymaæ
od Ciebie list z Wilna  je¿eli mo¿esz wyjechaæ do Rodziców. Oni ju¿ s¹ starzy i potrzebuj¹ pomocy. Napisz jak ¿yj¹
pp. Lewiccy. U nas mrozy opad³y, jest ciep³o  stale oko³o
15-18° R. Najlepiej bêdzie je¿eli bêdziesz moje listy przesy³a³ po przeczytaniu Rodzicom, a Oni Tobie, to mi u³atwi
pisanie. W razie jakiego wypadku depeszuj. Mamy tutaj kino,
by³em niedawno na filmie Katarynka. Po zobaczeniu filmu paskudnie siê czu³em  staram rozerwaæ siê, nie myleæ
o Was, bo mo¿na zwariowaæ, taka chandra napada, ¿e strach.
Ale to s¹ chwile, które pomagamy sobie nawzajem przezwyciê¿aæ. K³ania siê Tobie Tadek Chodeñ  piê obok niego!
Muszê ju¿ koñczyæ  jeszcze raz proszê  piszcie!
Ca³ujê Was mocno  mocno! K³aniajcie siê wszystkim
znajomym. Uca³owania r¹czek p. Lewickiej oraz pana Lewickiego! Pa!
Tolek
P.S. Piszcie dok³adnie bo jest 4ch Stankiewiczów!!!
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Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia - wystawa
Biblioteka Pedagogiczna w Olecku zaprasza na wystawê ekslibrisów
pana Krzysztofa Kmiecia z Krakowa.
Uroczyste otwarcie ekspozycji nast¹pi³o 16 kwietnia 2010 r. z okazji rozstrzygniêcia konkursu na ekslibris Biblioteki Pedagogicznej, zorganizowanego
w zwi¹zku z jubileuszem 55-lecia naszej placówki.
Krzysztof Kmieæ w swojej ksi¹¿ce
Ekslibrisy farmaceutów tak mówi o
tej ma³ej formie sztuki graficznej: Exlibris  z ksi¹g, z ksiêgozbioru, z biblioteki, ksiêgoznak czy bardziej obrazowa nazwa: stra¿nik ksi¹¿ki. Wszystkie
te okrelenia dotycz¹ maleñkiej na ogó³
grafiki z nazwiskiem w³aciciela, któr¹
wklejamy w ksi¹¿ce na wewnêtrznej stronie
ok³adki. Ale ekslibris to co wiêcej ni¿
tylko grafika. To rodzaj wiêzi emocjonalnej miêdzy twórc¹ a w³acicielem
ekslibrisu. Oprócz nazwiska posiadacza
ksiêgoznaku zawiera graficzny zapis jego
zawodu, pasji, zainteresowañ czy charakteru ksiêgozbioru. Czasem bywa to
¿art, który delikatnie mówi o s³abostkach w³aciciela ekslibrisu.
Pan Krzysztof Kmieæ (1950) to niezwykle ciekawy cz³owiek, o wielu zainteresowaniach. Zwi¹zany twórczo i zawodowo z Krakowem. Jest doktorem
farmacji, pracownikiem Katedry Farmakognozji Wydzia³u Farmaceutycznego
Uniwersytetu Jagielloñskiego. W pracy
zawodowej zajmuje siê rolinami leczniczymi. Szczególnie interesuje siê w³aciwociami leczniczymi kasztanowca oraz
jego znaczeniem w sztuce i architekturze. Podró¿nik, dotar³ w latach 70. i 80.
do ponad 30 krajów, g³ównie egzotycz-

nych, a tak¿e na Spitsbergen i ostatnio
nad Bajka³. Do tej pory stworzy³ ponad
2600 ekslibrisów o ró¿norodnej tematyce, przede wszystkim farmaceutycznej, medycznej, przyrodniczej, religijnej, orientalnej, muzycznej, górskiej.

Autor takich pozycji jak Roliny lecznicze w Panu Tadeuszu, któr¹ zilustrowa³
w³asnymi ekslibrisami, Farmacja, kuchnia
i ekslibrisy oraz katalogu Ekslibrisy
farmaceutów, który prezentuje 415 prac
dedykowanych przedstawicielom zawodu.
Jest autorem pozycji wiêci Kosma i
Damian patroni farmacji jako motyw
ekslibrisu , Ekslibrisy historyków farmacji i wspó³autorem Ekslibrisy wier-

KOSYM OKIEM OBIEKTYWU

Pirat drogowy? Fot. Jan Mazurski.

szem pisane. Zosta³ obdarzony honorowym tytu³em Pasjonat Farmacji 2003
oraz medalem Ignacego £ukasiewicza
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Jest cz³onkiem Miêdzynarodowej
Akademii Historii Farmacji i Ma³opolskiej Rady Olimpijskiej. W kraju i za
granic¹ mia³ ponad 130 wystaw indy-

widualnych i ponad 150 zbiorowych. Na
sta³e wspó³pracuje z miesiêcznikiem
Uniwersytetu Jagielloñskiego Alma Mater, Magazynem Podró¿ników Globtroter oraz portugalskim wydawnictwem
Contemporary International Ex-libris Artists.
Dla Krzysztofa Kmiecia najistotniejsza jest ocena i zadowolenie w³aciciela
ekslibrisu i to, ¿e s¹ one rozpoznawalne.
Wystawa jest niew¹tpliwie wa¿nym
wydarzeniem w bibliotece i jej rodowisku, poniewa¿ upowszechnia tê formê sztuki, któr¹ jest ma³a grafika u¿ytkowa. Sk³ada siê na ni¹ 100 ekslibrisów o ró¿nej tematyce, m.in. sportowej,
muzycznej czy przyrodniczej, a tak¿e
ekslibrisy powiêcone ludziom ze wiata
nauki i ¿ycia publicznego.
Ekspozycja wczeniej wystawiana
by³a we Francji, a na pocz¹tku roku w
znanej w rodowisku krakowskim kawiarni RIO. Mo¿na j¹ ogl¹daæ w Wypo¿yczalni Biblioteki do po³owy czerwca
2010r. Zapraszamy.
Wiêcej informacji na stronie http:/
/www.wmbp.olsztyn.pl/_strony/_filie/
f08c.htm
Biblioteka Pedagogiczna sk³ada serdecznie podziêkowanie panu Ryszardowi Kowalskiemu za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu wystawy pana
Krzysztofa Kmiecia.

!
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Rozstrzygniecie konkursu
na ekslibris Biblioteki Pedagogicznej
Dnia 16 kwietnia 2010 r. odby³o siê uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego na ekslibris Biblioteki Pedagogicznej w Olecku, który zorganizowany zosta³ z okazji jubileuszu 55-lecia placówki.
Na uroczystoæ z³o¿y³y siê:
1. Otwarcie wystawy Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia
2. Og³oszenie wyników konkursu
3. Warsztaty dla uczniów powiêcone ekslibrisowi
Do konkursu przyst¹pi³o 11 szkó³ z powiatu oleckiego.
£¹cznie wp³ynê³o 258 prac. Nades³ane ekslibrisy ocenia³a
komisja w sk³adzie:
Olga Kowal-Karandziej  nauczyciel plastyki
Wies³aw Bo³tryk  artysta rzebiarz, plastyk
Marek Pacyñski  rysownik
El¿bieta Rowiñska  kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Olecku.
Laureaci konkursu:
* w kategorii szkó³ podstawowych (IV-VI):
1. Tomasz Zubrycki  Szko³a Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Olecku.
2. Konrad Krankowski  Szko³a Podstawowa nr
1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku.
3. Ma³gorzata Werla  Szko³a Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
* w kategorii szkó³ gimnazjalnych:
Jakub Sobczak  Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika w Olecku.
w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych:
Kamil Or³owski  Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Jana Kochanowskiego w Olecku.
Ponadto wyró¿niono prace uczniów Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w Olecku:
Magdaleny Apulskiej i Martyny Jab³oñskiej, a

Zdrowym byæ
to zdrowo ¿yæ,
czyli
Trzymaj formê!
Trzymaj formê! to program edukacyjny dwukierunkowo propaguj¹cy zdrowy styl ¿ycia: promuje zbilansowane
od¿ywianie po³¹czone z regularn¹ aktywnoci¹ fizyczn¹.
Uczestniczy w nim siedem szkó³ gimnazjalnych powiatu
oleckiego, których uczniowie przyswajaj¹ wiedzê na temat
utrzymania dobrego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej,
dla których wa¿ne jest od¿ywianie wg zbilansowanej diety,
zarówno pod k¹tem od¿ywczym, jak i energetycznym. M³odzie¿ jest zachêcana m.in. do zró¿nicowania swojej codziennej
diety wed³ug zasad opracowanych przez Instytut ¯ywnoci
i ¯ywienia, które brzmi¹ nastêpuj¹co:
1. Dbaj o ró¿norodnoæ spo¿ywanych produktów.
2. Strze¿ siê nadwagi i oty³oci, nie zapominaj o codziennej
aktywnoci fizycznej.
3. Produkty zbo¿owe powinny byæ dla Ciebie g³ównym ród³em
energii (kalorii).
4. Spo¿ywaj codziennie co najmniej dwie du¿e szklanki
mleka. Mleko mo¿na zast¹piæ jogurtem, kefirem, a czêciowo tak¿e serem.
5. Miêso spo¿ywaj z umiarem.

tak¿e uczniów Gimnazjum nr 2 im Miko³aja Kopernika w
Olecku: Jakuba Mrozowskiego, Jana Klimasary, Marcela
Mrozowskiego, Anety Makowskiej, Kaliny Chmielewskiej.
Laureaci konkursu oraz wyró¿nieni otrzymali nagrody
ksi¹¿kowe. Dodatkow¹ nagrod¹ dla autorów najlepszych prac
by³a mo¿liwoæ udzia³u w warsztatach Mój herb Olecka,
powiêconych ekslibrisowi, które przeprowadzi³ artysta i twórca
ekslibrisów pan Juliusz Szczêsny Batura. Uczestnicy pod
jego kierunkiem wykonywali ekslibrisy technik¹ linorytow¹.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim uczestnikom konkursu, a laureatom gratulujemy i ¿yczymy dalszych twórczych sukcesów.
Najserdeczniejsze wyrazy wdziêcznoci przekazujemy
Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej za ufundowanie nagród
ksi¹¿kowych, sfinansowanie warsztatów Mój herb Olecka
oraz katalogu wystawy Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia.

6. Spo¿ywaj codziennie du¿o warzyw i owoców.
7. Ograniczaj spo¿ycie t³uszczów, w szczególnoci zwierzêcych, a tak¿e produktów zawieraj¹cych du¿o cholesterolu
i izomery trans nienasyconych kwasów t³uszczowych.
8. Zachowaj umiar w spo¿yciu cukru i s³odyczy.
9. Ograniczaj spo¿ycie soli.
10. Pij wystarczaj¹c¹ iloæ wody.
11. Nie pij alkoholu.
W myl powiedzenia: Czego Ja siê nie nauczy, tego
Jan nie bêdzie umia³ powinnimy zadbaæ o to, by m³ode
pokolenie od najwczeniejszych lat swojego ¿ycia zdawa³o
sobie sprawê z tego, ¿e stosowanie prawid³owej, zbilansowanej diety nie musi byæ przykrym obowi¹zkiem, a wrêcz
przeciwnie  ³¹czenie w³aciwego od¿ywiania z codzienn¹
aktywnoci¹ fizyczn¹ mo¿e staæ siê przyjemnym nawykiem.
Zadbajmy równie¿ o zmianê modelu spêdzania wolnego
czasu  nie ekran telewizora lub komputera lecz jak najwiêcej ruchu na wie¿ym powietrzu.
Istotne informacjê mog¹ce pomóc w kszta³towaniu zdrowych nawyków mo¿na znaleæ na stronach internetowych
Instytutu ¯ywnoci i ¯ywienia  www.izz.waw.pl, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie 
www.wsse.olsztyn.pl oraz www.trzymajforme.pl.
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

"
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US£UGI

AUTO-MOTO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K30302

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

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1316

Krupin 14A

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

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V13406)

SERWIS OGUMIENIA

K27007

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V9039
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K29902
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V14416
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V15215
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V20411
* Daewoo Matis, 1999, 0,8B, tel. 509-746-264
V14436
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V16824
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V14426
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V9029
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V16814
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V9019
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V20421

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L24002
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15407
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

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. 1000-000, pt-so  od 1000 do 200

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

US£UGI

(V8110)

(V19702)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

L23703

V14605

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L24102
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70 L23304
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V13306
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V9109

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

NOWA DOSTAWA TOWARU
ozdoby wielkanocne, wazy, wazony

tel. 608-146-978

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V8010
* 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
V17004

V14305

(V13606)

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

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049 L16722
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V12817

www.meble-zachodnie.eu

(V8809)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K20401)

V15205

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V14905

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V124045

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V16704)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V14406
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88

L23803

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8919
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V19712

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

(V19902)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V13706
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L24201
V70617

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

L24501

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V25610
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V20621
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V18923

US£UGI
Sklep DOM s.c.

#
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Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2115
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V16834
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V8210)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495

L23404

Taxi TELETAXI

(V19103)

87-5-200-200
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K29204
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L24301

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V9009)

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

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V19602)

(V8609)

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)

INNE
* oddam ma³ego psa, 5 miesiêcy, suczka, tel. 87-520-26-93 L23110
* Salon Pielêgnacji Psów; E³k; 512664436; www.grzywka.com;
Posiadamy Ubranka; Promocyjne Ceny.
* zamieniê mieszkanie 44 m.kw. na wiêksze, tel. 87-52027-33
K28604
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L22705a
* zatrudniê operatora koparki JCB 4CX z dowiadczeniem,
tel. 504-919-923
K28504
* zatrudniê opiekunkê do dziecka, tel. 606-359-538, 602190-196
K30601
SPRZEDAM
*
*
*
*

deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V18913
dom nad jeziorem, tel. 508-597-554
V18703
dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V13616
dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V8220
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18925
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, Babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V18613

SPRZEDAM
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852

L23503

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

(V12807)

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V8819
* mieszkanie dwupokojowe po remoncie, parter, tel. 510970-855
K30401
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V18603
* mieszkanie, Sk³adowa, I piêtro, 78,2 m.kw., z du¿ym tarasem, tel. 603-757-409
K29702
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L23005
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V16844
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8929
* podwójny gara¿, Zwyciêstwa, obok Tesco, tel. 603-757409
K30501
* porcelana polska, du¿y wybór, plac Wolnoci 14, tel.
665-095-424, www.tocada.pl
V20611
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V8829
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603L24401
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K30102
* SIATKA OGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V9219
* siedlisko Kukowo, dom + zabudowania gospodarskie, tel.
510-189-301
V18623
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V8619
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A
V2115

* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V19512
WYNAJEM

* do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym (600
m.kw.), tel. 502-088-402
K24412
* do wynajêcia mieszkania, Kukowo, tel. 721-587-468
K30002
* lokal do wynajêcia 60-80m2, tel. 507-047-748 K30701
* lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ handlow¹, Targowa 12,
tel. 508-945-732
K28704
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 507-047-748
K30801
* pomieszczenia biurowe do wynajêcia, Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053
V11218
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzêt,
integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko w siedzibie klienta.

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
NOWOÆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIE¯ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PE£NE
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

$
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(K25510)

Gra w klasy.
Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

(V19802)

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

L

 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

(V11208)

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
31

maja

godz.

1600

tel. 520-23-36

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Jak przechowywaæ ¿ywnoæ?

¯ywnoæ najwygodniej przechowuje siê w opakowaniach z folii plastikowej, nale¿y jednak sprawdziæ, czy jest ona do tego przystosowana. Zwykle informuj¹ o tym odpowiednie napisy na rulonach czy paczkach z torebkami foliowymi. Amerykañskie badania dowodz¹ przechodzenia sk³adników chemicznych do ¿ywnoci w przypadku przechowywania w folii potraw t³ustych. Pamiêtajmy wiêc, ¿e chude miêsa i wêdliny mo¿emy spokojnie przechowywaæ w lodówce lub zamra¿alniku u¿ywaj¹c folii ¿ywnociowej, lekko t³uste (baleron,
szynka z t³uszczykiem) tylko wtedy, gdy czas przechowywania ma wynosiæ 1-2 dni, a produkty t³uste (boczek,
ciasta z kremem) bezpieczniej jest zawijaæ w foliê aluminiow¹.
Nie u¿ywamy równie¿ pojemników plastikowych, a tylko szklanych.

Szybki PIT

na Warmii i Mazurach

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w
Olecku informuje, ¿e w dniach 26-30
kwietnia 2010 roku (od poniedzia³ku
do pi¹tku) Sala Obs³ugi Podatnika (pokój
nr 8) bêdzie czynna w godz. od 7.1518.00
Wyd³u¿one godziny pracy Sali Obs³ugi Podatnika w tych dniach do godz.

18.00 umo¿liwi¹:
 sk³adanie zeznañ podatkowych oraz uzyskanie informacji
zwi¹zanych z rozliczeniem rocznym podatku za 2009 rok,
 pobranie formularzy podatkowych, broszur informacyjnych,
 z³o¿enie formularzy NIP,
 fachow¹ pomoc pracowników urzêdu przy wype³nianiu zeznañ podatkowych.
Strona internetowa: www.szybkipit.onet.pl  tu znajdziesz
formularze podatkowe, broszury informacyjne, informacje,
które u³atwi¹ Ci rozliczenie roczne podatku za 2009 rok.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Ziemniaki z mase³kiem

Kilogram wie¿ych ziemniaków, pêczek kopru, pêczek pietruszki, sól, mas³o
Ziemniaki myjemy i wycieramy w
grubej ciereczce, a¿ ca³kowicie zejdzie
z nich skóra. Pracê koñczymy no¿em,
czyszcz¹c ziemniaki do koñca i wycinaj¹c oczka.
Ziemniaki gotujemy w garnku z koprem i pietruszk¹, dodaj¹c ³y¿kê soli.
Gotujemy pó³ godziny na du¿ym ogniu.
Gdy zmiêkn¹, odcedzamy i pozostawiamy
pod przykryciem 2 do 3 minut. Teraz
wyk³adamy je na pó³misek, polewamy
roztopionym mas³em i posypujemy natk¹ pietruszki.
Nadaj¹ siê jako dodatek do wszystkich dañ miêsnych.

lii, Lilisny, Marianny, Marii, Tamary
Bart³omieja, Bartosza, Donata, Filomena, Igora, Jakuba, Ludwika, Mariana, Piusa
1 maja (wiêto Pracy)
Anieli, Filipy, Filippy, Mai, Ramony
Filipa, Freda, Jakuba, Jeremiasza, Jeremiego, Józefa, Lubomierza, Lubomira,
Romana
2 maja (Dzieñ Flagi RP)
Atanazji, Celestyny, Elizy, Irminy, Longiny, Toli
Anastazego, Anatola, Antoniego, Atanazego, Borysa, Czêstowoja, Eugeniusza, Longina, Walentego, Waltera, Witomierza, Witymira, Zygmunta
3 maja (wiêto Konstytucji 3 Maja,
wiêto NMP Króleowej Polski)
Aleksandry, Aniki, Antoniny, Broniwoi,
Marii, Marioli, Niny, wiatos³awy, wiêtos³awy, ¯akliny
Aleksandra, Broniwoja, Jarope³ka, Stanis³awa, wiatos³awa, Teodozjusza,
Teodozego

Babka z kaszy jaglanej
po mazursku

25 dag kaszy jaglanej, 10 dag s³oniny, 2 ³y¿ki posiekanego koperku, sól,
cukier
Kaszê gotujemy na sypko we wrz¹cej osolonej wodzie. Doprawiamy do
smaku sol¹ i cukrem. Kasza powinna
byæ lekko s³odkawa. Mieszamy z posiekanym koperkiem. Naczynie do zapiekania wyk³adamy plasterkami s³oniny i
wk³adamy do niego kaszê.
Zapiekamy oko³o 30 minut w temperaturze 200°C.
£adnie zarumienion¹ babkê z kaszy
wyk³adamy ostro¿nie na talerz i polewamy roztopion¹ s³onin¹. Podajemy jako
dodatek do barszczu lub do duszonego
miêsa i surówki z kapusty.



27 kwietnia
Andrei, Felicji, Feliksy, Martyny, Teofili, Zyty
Anastazego, Andrzeja, Bo¿ebora, Kastora,
Piotra, Sergiusza, Teodora, Teofila,
¯ywis³awa
28 kwietnia (wiatowy Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypadków przy Pracy)
Bogny, Ludmi³y, Ludomi³y, Ludy, Marii, Teodory, Walerii
Bogdana, Bogus³awa, Ludwika, Marka,
Paw³a, Piotra, Przybyczesta, Witalisa,
¯ywis³awa
29 kwietnia (wiatowy Dzieñ Miast
Bliniaczych)
Angeliny, Katarzyny, Margerity, Rity,
Roberty, Ryty
Augustyna, Bogus³awa, Hugona, Jakuba, Mylimira, Piotra, Roberta, Sewera
30 kwietnia
Balbiny, Balladyny, Chwalis³awy, Donaty, Hildegardy, Kai, Katarzyny , Li-

Cytat na ten tydzieñ

(V9309)

F kupiê

To, ¿e nasz serce nie jest niezachwiane, znaczy równie¿, ¿e nie jest z
kamienia; to, ¿e nasza wiara (w najszerszym mo¿liwym sensie tego s³owa) nie jest niezachwiana, mo¿e znaczyæ po prostu, ¿e jest ¿ywa.
Tomasz Halik

PRZYS£OWIA
 Gdy w koñcu kwietnia deszcz rosi,
b³ogos³awieñstwo polom przynosi.
 Z kwietniem ciep³ym, idzie maj ch³odny.
 Na pierwszy maj szron obiecuje dobry plon.
 Jeli pierwszy maj p³acze bêd¹ chude klacze.
 Bo¿e daj, Bo¿e daj, aby wiecznie
trwa³ ten maj.
 Obfitoæ zbó¿ przynosz¹, ptactwa
sk¹poæ  grzmoty, lecz gospodarz
z robactwem ma doæ roboty. (Powy¿szy prognostyk staropolski znajduje w pe³ni potwierdzenie w bogatej tradycji ludowej, która grzmoty,
ch³ody majowe uznawa³a za dobr¹
prognozê dla urodzajów w polu i
sadzie).

Tajemnice udanego
ciasta dro¿d¿owego
Wyrabiaj¹c dro¿d¿owe ciasto najtrudniej jest ustaliæ jego gêstoæ. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ma tu znaczenie nie
tylko iloæ dodanego mleka. Bardzo
wa¿na jest wielkoæ jajek, jak te¿ wysuszenie lub wilgotnoæ m¹ki. Jeli
chcemy otrzymaæ ciasto delikatne i
puszyste, lepiej jest u¿yæ samych ¿ó³tek i dolaæ trochê wiêcej ciep³ego mleka. Bia³ko sprawia bowiem, ¿e ciasto
jest twardsze i bardziej sprê¿yste.

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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Drukowany poni¿ej list zosta³ przys³any do naszej redakcji w dniu 16 kwietnia, jednak nie zdecydowalimy siê go
opublikowaæ z powodu trwaj¹cej ¿a³oby narodowej.
Marek Borawski

Listy do redakcji
10 kwietnia o godz. 9.00 w³¹czy³am radio, aby wys³uchaæ niadania w trójce. Robiê to coraz rzadziej, poniewa¿ wiêkszoæ g³osów dra¿ni³a mnie treci¹ wypowiedzi, a
g³os pani Beaty Michniewicz dra¿ni³ mnie z powodu jego
brzmienia.
Jednak tego dnia w³¹czy³am ów program w konkretnym
celu. Chcia³am wys³uchaæ krytyki, bo ta by³a przes¹dzona,
odnonie spotkania Tuska z Putinem 07.04.2010 r. w Katyniu, bior¹cych udzia³ w jak¿e wa¿nych uroczystociach. Jak¿e wa¿nych ze wzglêdu na udzia³ Putina.
Zanim Beata Michniewicz, po sprawdzeniu informacji o
katastrofie przerwa³a program, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta zd¹¿y³ wyg³osiæ swoj¹ krytykê tego wa¿nego zdarzenia. Zd¹¿y³, wpisuj¹c siê tym samym w oczywisty charakter polityki prowadzonej zarówno przez urz¹d jaki reprezentowa³, jak równie¿ PiS.
Tragedia pod Smoleñskiem, z któr¹ przysz³o nam zmierzyæ siê, poruszy³a w nas wszystkich pok³ady bólu, rozpaczy, wspó³czucia. Zjednoczy³a nas w tych odczuciach.
Jednak nie mo¿na poddaæ siê próbie ubezw³asnowolnienia z powodu ¿a³oby. Na wyg³aszanie niektórych, na pewno
niepopularnych opinii, potem ju¿ bêdzie za póno.
Roztrz¹sanie miejsca pochówku pary prezydenckiej jest
przykrym dowiadczeniem, nie ma nic bardziej gorsz¹cego
ni¿ toczyæ spory o cmentarze. Ale to w³anie dlatego ta decyzja powinna byæ wywa¿ona szczególnie, aby nikt nie ¿a³owa³ jej skutków. Powinna byæ dalekowzroczna.
Oby nigdy nie dosz³o do koniecznoci przenoszenia z³o¿onych na Wawelu zmar³ych.
Mówmy wszak¿e o tem, wy najmêdrsi, aczkolwiek i to
jest zgubne. Milczenie jest gorsze; wszystkie przemilczane
prawdy staj¹ siê jadowite  Fryderyk Nietzsche  Tako rzecze Zaratustra.
Pamiêtajmy, ¿e dramat katastrofy, to dramat nie tylko
Pary Prezydenckiej lecz ca³ego narodu. Odesz³o 96 Istnieñ.
Adresatem Ho³du sk³adanego w Pa³acu Prezydenckim s¹

Oni Wszyscy.
I o tym absolutnie trzeba pamiêtaæ.
Nie biczujmy siê, ¿e nie ocieplilimy wizerunku Prezydenta za Jego ¿ycia. Nie obwiniajmy siê o to. To nie nasza
wina. Wizerunek by³ wykreowany przez jego posiadacza, a
nie przez odbiorców.
Bojê siê w³anie tego, ¿e na fali odczuwanego ¿alu, wyrzutach sumienia, skruchy  Jaros³aw Kaczyñski zbierze kapita³, który pozwoli mu, nie daj Bo¿e, wygraæ wybory prezydenckie.
I to dopiero by³by chichot historii  przepraszam za sformu³owanie, ale naprawdê bojê siê, ¿e takie mog¹ okazaæ siê
realia. By³aby to dla nas Polaków, tak¿e tragedia, kolejna.
Mamy ju¿ niejedno dowiadczenie z jego rz¹dów  zawiera³
przecie¿ pakty z osobami, podobieñstwa których pró¿no szukaæ wokó³ poprzedników.
Widok Jaros³awa Kaczyñskiego w rodê ma mszy w. W
Katedrze w. Jana Chrzciciela w Warszawie porazi³ mnie.
Widzia³am Twarz Cz³owieka, który z nieprawdopodobnym
ch³odem rozgrywa³ swoj¹ najwa¿niejsz¹ w ¿yciu partiê szachów... i widzi w niej swoje zwyciêstwo.
Zachowajmy rozwagê i m¹droæ, nie pozwólmy ubezw³asnowolniæ siê przez wydarzenia. Nie pozwólmy...
Olecko, dnia 16.04.2010 r.
Irena Jasielun
P.S. Mennica £ebska we wrzeniu 2009 r. wyemitowa³a monetê-¿eton aby uczciæ nowatorsk¹ metodê komunikowania polityka ze spo³eczeñstwem.
Awers  wizerunek Lecha Kaczyñskiego i data  2002-2009.
Napis w otoku  7-lecie Narodzin Nowej wieckiej Tradycji.
Rewers  Warszawa 7 Dziadów Sto³ecznych.
Nastêpn¹ monet¹-¿etonem ma byæ 7 cudów Tuska.

MIÊDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY CZARNI w Olecku

Terminy rozgrywek pi³ki no¿nej w ramach rundy wiosennej sezonu 2009/2010, które zostan¹ rozegrane w Olecku na
stadionie treningowym.
Tabela III ligi
III liga
1. Sokó³
45
7. kolejka
1.05 sobota
godz.16:00
Czarni Olecko - Sokó³ Sokó³ka
2.
Warmia
32
9. kolejka
15.05 sobota
godz.17:00
Czarni Olecko - Start Dzia³dowo
3.
Huragan
27
11. kolejka 29.05 sobota
godz.17:00
Czarni Olecko - Warmia Grajewo
4. Czarni
26
13. kolejka 5.06 sobota
godz.17:00
Czarni Olecko - MKS Mielnik
5.
Olimpia
26
14. kolejka 12.06 sobota
godz.17:00
Czarni Olecko - Olimpia Zambrów
6.
Mr¹govia
25
A klasa
7. Motor
24
4. kolejka
2.05 niedziela
godz.15.00
Czarni II - Hetman Baranowo
8. Concordia 24
6. kolejka
15.05 niedziela
godz.15.00
Czarni II - Start Kruklanki
9. Start
22
8. kolejka
29.05 niedziela
godz.16.00
Czarni II - Wilczek Wilczkowo
11.
Promieñ
22
11. kolejka 13.06 niedziela
godz 16.00
Czarni II  Pogoñ Ryn
10.
Orze³
19
Junior
12. Mazur
18
5. kolejka
2.05 niedziela
godz. 12.00 Czarni  Znicz Bia³a Piska
13.
Tur
18
7. kolejka
16.05 niedziela
godz. 12.00 Czarni  Fortuna Wygryny
14.
Vêgoria
17
9. kolejka
30.05 niedziela
godz. 12.00 Czarni Olecko  Mazur Wydminy
15. Pogoñ
16
11. kolejka 12.06 sobota
godz. 12.00 Czarni  Mragovia Mr¹gowo
16. Mielnik 15

'
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Panienka
z kukurydz¹
Gdy póna jesieñ szaroci¹ pokrywa
nawet kolorowe listki, s³oñce króluje na
niebie tylko przez chwilkê i to g³êboko
za chmurami, marzê o zimie. O mrozie,
a tak w³aciwie to o lodzie i ukrytymi
pod nim kapitalnymi rybami. Czas jednak p³ynie, niebezpiecznie szybko p³ynie. Ju¿ w lutym, w pe³ni podlodowego
sezonu, coraz czêciej spogl¹dam w niebo, w nadziei na znak, ¿e... wiosna, wiosna ach to ty... Najwiêksze nawet zwa³y
niegu pod wp³ywem marcowego s³oñca
topi¹ siê jak t³uszczyk na patelni przed
posadzeniem jajeczka. Gruby na pó³ metra
lód najpierw ciemnieje, potem pokrywa
siê siateczk¹ pêkniêæ, aby tak po prostu
zamieniæ siê w nastêpn¹, tym razem wodn¹
tajemnicê, skrywaj¹c¹ nieodgadnione
wêdkarskie zagadki (hihihi, ach ta wyobrania!).
O tak, wiosna. To bezsprzecznie najcudniejsza pora roku. To nasza wielka
przewaga nad ciep³ymi krajami. Przecie¿
w Afryce wiosny nie ma! A my j¹ mamy.
Kwiecista panienka. wiergoc¹ca ptaszkowymi piosenkami panienka. Czasem
mglista panienka, ale zawsze panienka
nadziei. A któ¿ nie lubi panienek? Mój
przyjaciel tak nazywa pewne póno jesienne grzyby, ja tak nazywam wiosnê.
Ha, w³aciwie tak j¹ nazywam od dzisiaj. Prawda, ¿e piêknie?
Panienka wiêc daje znaki. S³oñce
nie pozwala nie myleæ o sobie. Krety
zaczynaj¹ rajcowanie. Oho, d¿d¿ownice
ju¿ szalej¹. A w sklepach wêdkarskich
kolorowy, robaczkowy zawrót g³owy.
Co tam, jadê nad rzeczkê! Decyzja podjêta. Wprawdzie ambitne plany zak³ada³y ca³kowite wymiany zestawów, ale
skoñczy³o siê na nowych przyponach.
Szkoda czasu, przecie¿ panienka czeka, rzeka czeka. Trudno nakopaæ odpowiednich robaczków, wiêc s³oiczek
z w³asnorêcznie wydobyt¹ i odebran¹
kretom przynêt¹ uzupe³niaj¹ pude³eczka
z drobniutk¹ dendroben¹, no i bia³e i
kolorowe pineczki, skrywane dot¹d na
dnie lodówki. Zamykaj¹c lodówkê zauwa¿y³em otwart¹ puszkê z kukurydz¹.
Córcia robi³a przepyszn¹ sa³atkê, trochê zosta³o kukurydzy, zabiorê. Sa³atkê zjad³em na niadanie. No, nie ca³¹,

hihihi. Rzeczywicie pyszna.
Spakowa³em wszystko wyj¹tkowo
szybko. Taka pierwsza wyprawa zawsze
jest nara¿ona na braki sprzêtowe, spowodowane roztrzepaniem, zaaferowaniem
i wielkim wêdkarskim podnieceniem.
Zabra³em chyba wszystko, mo¿e nawet
zbyt wiele. Z pewnoci¹ zbyt wiele. E
tam, auto du¿e, a jadê sam. Droga nad
rzekê to raptem 25 km. Trwa chwilkê.
Serducho wali. Ju¿ widzê rzeczkê. Panienka zaprasza. No, trochê tego na plecach i w rêkach siê nazbiera³o. Kosz,
wêdki, siatka, podpórki, wiaderka, zanêty, p³aszcz, bo panienka lubi zap³akaæ
niespodziewanym deszczem, szmatka ,
nawet proca (jeny, po co?). D³ugie buty
gumowe nie u³atwiaj¹ spaceru na ³owisko. Kilkaset metrów dziel¹ce mnie od
rzeki pokonujê jednak w trzech susach,
no mo¿e piêciu... Woda piêkna, liczna,
taka sama od lat. I ta budz¹ca siê do
¿ycia wiosna! Ka¿d¹ swoj¹ komórk¹
wch³aniam powiew wiatru, szum wody,
æwierkanie wróbelków. G³êboki oddech
i paczka zanêty l¹duje w wiaderku. Za
chwilkê firmowa mieszanka ju¿ wch³ania rzeczn¹ wodê, a ja rozwijam wêdki.
Znam ten odcinek rzeki doskonale, wiêc
grunt ustalam bezb³êdnie. Przepuszczam
jednak zestaw z gruntomierzem kilka razy,
aby sprawdziæ, czy rzeczka nie zrobi³a
mi jakiego psikusa i w jej nurcie nie
ustawi³a siê jaka przeszkoda. Przecie¿
min¹³ prawie rok od mojej ostatniej tutaj wizyty. Nic niepokoj¹cego jednak nie
by³o. Zanêta daje siê ju¿ uformowaæ. Pr¹d
nie jest silny, wiêc kule niezbyt du¿e,
jednak oczywicie doci¹¿one. Przy lekkim ³uku jest ma³e zag³êbienie, tam bêdê
³owi³, to znaczy bêdê próbowa³. Zanêta
w wodzie, za ni¹ l¹duje 3 gramowy zestaw. Na haczyku dwie czerwone pinki.
Sp³awiczek miesznie podskakuje na
zmarszczonej wodzie, ale tylko przez
chwilkê. Bardzo króciutk¹ chwilkê. Uton¹³.
Zacinam. P³otka, a raczej p³oteczka. £adna,
tylko ma³a. Buzi i do rzeki. Za chwilkê
kolejna i kolejnych kilka. Trzy nadawa³y siê do zabrania, wiêc l¹duj¹ w siatce.
Piêknie bior¹. Jak zwykle. Po godzinie
donêcam. Trafiaj¹ siê p³otki 20 cm i tylko takie zabieram. ¯al mi tych, które

niepotrzebnie raniê haczykiem. Zwiêkszam grunt. Przynêta wlecze siê po dnie,
a gdy przytrzymam zestaw, pilotujê tor
¿eglowny sp³awika. P³otki chyba s¹ wiêksze,
ale kilka przyponów ju¿ odda³em rzece.
Zak³adam czerwonego wij¹cego gnojaczka.
Natychmiastowe branie, ale z zaciêciem
k³opot. Jednak ma³e p³otki skubi¹ robaczka.
Robiê przerwê. £yk herbaty. S³yszê niesamowity g³os b¹ka, malutkiego ptaszka
potrafi¹cego przekrzyczeæ lokomotywê.
Jest piêknie. Zagl¹dam do kosza. Oj, zapomnia³em o otwartej puszcze z kukurydz¹. Ziarenka w sosie w³asnym turlaj¹ siê luno. Posprz¹ta³em wszystko dok³adnie. Ziarenka ponownie znajduj¹ siê
w puszcze, ale puszka ju¿ w wiaderku z
zanêt¹. Jedna kukurydzka na haczyk.
Przepuszczam zestaw. Nic. Ponownie
przepuszczam i ponownie nic. Eeee, na
kukurydzê nie bior¹, pomyla³em.
Sp³awik schowa³ siê, odruchowo zacinam. O, ryba, niez³a, ale po chwili spada
z haka. Wybieram kolejne ziarenko. Branie
i sytuacja siê powtarza. Po czwartym
nieudanym holu postanowi³em zmieniæ
haczyk. Mustadowski cristal zastêpujê
innym mustadem. Ten jest zdecydowanie wiêkszy, a co najwa¿niejsze, ma szeroki
³uk kolankowy, pozwalaj¹cy precyzyjnie
za³o¿yæ kukurydzê i to wcale nie najmniejsz¹. Robiê to, jednoczenie garstkê ¿ó³tych kuleczek wrzucaj¹c kilka metrów
powy¿ej zanêconego do³eczka. Branie
natychmiastowe. Przeciwnik jest zaskoczeniem. Kr¹p. Gruby, wypasiony. Delikatny bacik tuberttini piêknie amortyzowa³ ucieczki ryby. Oczka mi siê zawieci³y jak ma³ej wiewiórce. I s³usznie. Kolejne
kukurydze i kolejne piêkne p³otki, przeplatane spasionymi kr¹piami l¹duj¹ w mojej
siatce. Co to znaczy przynêta. £owiê ju¿
tylko na kukurydzê. Ma³e p³otki praktycznie siê nie zdarzaj¹. Najwiêksze maj¹
po 25-27 cm. Fantastycznie. Upadaj¹ teorie,
¿e ustawione w ujciu rzeki siatki ca³kowicie uniemo¿liwiaj¹ migracjê wiêkszych
rybek. Takie w rzece jednak s¹, tylko
trzeba je umiejêtnie wy³uskaæ. To, ¿e sieci
rybackie wiosn¹ krzy¿uj¹ siê w ujciach
rzek, to ¿adna nowina i ¿adne zdziwienie. Przecie¿ oni zarabiaj¹ na ¿ycie i robi¹
to co my, czyli ³owi¹ ryby, tam gdzie te
ryby s¹. We wszystkim potrzebny jest
jednak umiar. W³aciciel mojej rzeki ten
umiar na szczêcie ma, dlatego z pewnoci¹ jak tylko panienka mrugnie do
mnie wiosennym oczkiem, polecê jak na
skrzyd³ach. I haczyki wiêksze z pewnoci¹ bêd¹, puszka kukurydzy równie¿. Bo
panienka i kukurydza to piêkna para.
jah
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski (LOT Ziemi Oleckiej)

Jezioro Mieruñskie Wielkie zim¹

wysokoci 228 m n.p.m. I rzeczywicie
jest wielkie. Powierzchnia wynosi 189,4
ha; d³ugoæ  3,9 km; maksymalna szerokoæ  925 m, g³êbokoæ 25,5 m. Zwierciad³o wody po³o¿one jest na wysokoci 192,6 m n.p.m.
Jezioro nosi te¿ inn¹ nazwê  Garbanica. Mieruñskie Wielkie ma charakter rynnowy z kilkoma niewielkimi

Andrzej

Jezioro Mieruñskie Wielkie.

_______________
Garbanicê obeszli dooko³a w niedzielne mrone przedpo³udnie 31 stycznia 2010 r.
Wojciech Jegliñski i Andrzej
Malinowski.

Wojtek

zatokami. Jest zasobne w ryby. Z po³udniowo-zachodniego krañca jeziora wyp³ywa krótka struga, kieruj¹ca
siê do pobliskiego jeziorka Mieruñskiego Ma³ego.
Wody jeziora zaliczane s¹ do II klasy czystoci.

Waldemara Rukcia

Dojazd: Olecko-Lenarty-Mieruniszki (niedaleko Filipowa). Tu¿
za ruinami kocio³a gotycko-renesansowego z XVII w. w Mieruniszkach, zgodnie z drogowskazem - Garbas Drugi, skrêcilimy w lewo. Samochód zostawilimy przy pierwszych zabudowaniach i poszlimy w kierunku wsi Garbas Drugi. Wiod³a do
niej, w linii prostej, zasypana niegiem droga, któr¹ stanowi
kamienny trakt (da³o siê zauwa¿yæ w niektórych miejscach). Wzd³u¿
niego porastaj¹ dêby, graby i jesiony. Przepiêkna aleja!
Po dojciu do Garbasu Drugiego (mieszkaj¹ tutaj ¿yczliwi
ludzie), skrêcilimy w pierwsz¹ poln¹ drogê, która pojawi³a siê
po lewej stronie. Tutaj warunki ciê¿kie. Musielimy brn¹æ w
niegu, czasem po pas, by móc obejæ Jezioro Mieruñskie Wielkie dooko³a  bo taki by³ cel naszej wyprawy. I brnêlimy, co
zajê³o nam oko³o 3. godzin. A samo jezioro jest piêkne, godne
zobaczenia i wêdrówki po jego doæ wysokim brzegu, poroniêtym drzewami, a w czêci po³udniowej niewielkim lasem. Otoczone polami uprawnymi. Jezioro otoczone jest wzgórzami do

Zapuszkowany

