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w niepewnej sytuacji.
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Policja poszukuje
sprawców napadu
na aptekê
28 stycznia 2010 r. ok. godz. 18.07
oficer dy¿urny oleckiej komendy otrzyma³ informacjê o napadzie na aptekê.
Do zdarzenia dosz³o w Olecku na ul.
Go³dapskiej.
Szczegó³y na s. 2.
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Cena 1,50 z³

9 lutego 2010 r.

NAGRODY
WYLOSOWANE
Listê osób g³osuj¹cych w plebiscycie na Najpopularniejszego sportowca
powiatu oleckiego w 2009, które wylosowa³y nagrody oraz informzcjê o Wielkiej
Gali zamieszczamy na stronie 10.

Dla m³odych
i kreatywnych
Fundacja Przystanek Twórczoæ zaprasza do realizacji projektu pt. Akademia
Animacji od Pestki do Pomarañczy od Inspiracji do Dzia³ania
Jeli chcia³by spo¿ytkowaæ swoj¹ energiê w twórczy sposób, przyjd na
warsztaty w dniu 18 lutego 2010 godz. 1600.
Gdzie? W Regionalnym Orodku Kultury w Olecku Mazury Garbate (Galeria na I piêtrze).
Wiêcej informacji o dzia³aniach na stronach internetowych:
 www.akademiaanimacji.pl
 www.tworczosc.org.pl

WARTO PRZECZYTAÆ
* Kolejny sukces Stowarzyszenia
Pomocy Spo³ecznej i Ochrony
Zdrowia im. w. £ukasza  s. 4.
* Express szkolny  s. 6-7.
* Na naukê nigdy za póno... (oleccy wêdkarze na jez. Czorsztyñskim)  s. 8-9.
* Wspania³a gala oraz wyniki losowania nagród wród osób g³osuj¹cych w plebiscycie na Najpopularniejszego sportowca powiatu oleckiego w 2009  s. 10-11.
* w cyklu Warto zobaczyæ  G³azy
Wilhelma II w Puszczy Rominckiej  s. 13.
Kajakiem przez rzeki lodem skute  s. 18.
* Ferie zimowe ze sportem  s. 19.

Rys. Marek Pacyñski
(K21706)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

tel. 501-611-961
MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

(V3303)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
SZEROKI WYBÓR ODZIE¯Y OCHRONNEJ BHP
W TYM TAK¯E: ODZIE¯ OCIEPLANA,
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V2404)

(V3802)

OCHRONA R¥K, STÓP, USZU ORAZ OCZU

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 26 stycznia o 17.23 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Judzikach po¿ar sadzy w
przewodzie kominowym domu mieszkalnego.
 27 stycznia o 4.44 dwa zastêpy JRG
PS oraz jeden OSP Kowale Oleckie
gasi³y po¿ar stropu i cian przy piecu
kaflowym w ci¹gu magazynów w
Wê¿ewie.
Informacji udzieli³
aspirant sztabowy Mariusz Domin

Nietrzewy kieruj¹cy

31.01.2010 r. o godz. 20.55 w Olecku
na ul. Aleja Zwyciêstwa policjanci ruchu drogowego zatrzymali nietrzewego kierowcê BMW. Badanie alkomatem wykaza³o u 23-letniego Tomasza
M. blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto podczas kontroli okaza³o siê, i¿ nie posiada uprawnieñ do kierowania pojazdami.

Kolizje drogowe

* 31.01.2010 r. o godz. 16.25 w miejscowoci Lakiele kieruj¹cy pojazdami Opel oraz VW Transporter nie zachowali bezpiecznego odstêpu w trakcie
manewru wymijania, w wyniku czego doprowadzili do zderzenia czo³owego. Kierowcy zostali pouczeni oraz
zatrzymano dowody rejestracyjne samochodów za wynik³e uszkodzenia.
* 31.01.2010 r. o godz. 12.50 na trasie
Olecko  D¹browskie kieruj¹cy pojazdem Opel, jad¹c w kierunku Suwa³k, wpad³ w polizg, straci³ panowanie nad pojazdem, po czym zjecha³ na przeciwny pas i uderzy³ w
jad¹cego z przeciwka Chewroleta.
Sprawcê kolizji, 44-letniego Piotra K.,
ukarano mandatem karnym w wysokoci 250 z³otych.

Policja poszukuje
sprawców napadu
na aptekê
28 stycznia 2010 r. ok. godz. 18.07
oficer dy¿urny oleckiej komendy otrzyma³ informacjê o napadzie na aptekê.
Do zdarzenia dosz³o w Olecku na ul.
Go³dapskiej. O godz. 18.04 dwaj zamaskowani w kominiarki i kaptury sprawcy
weszli do budynku apteki. Gro¿¹c pozbawieniem ¿ycia sprzedawcy za¿¹dali
wydania pieniêdzy. Jeden z napastników
u¿y³ wobec sprzedaj¹cej gazu. Pierwszy ze sprawców to m³ody mê¿czyzna
w wieku ok. 20 lat, wzrost ok. 185 cm,
szczup³ej budowy cia³a. By³ ubrany w
sportow¹ rozpinana bluzê koloru ciemnego i w ciemne spodnie. Drugi, równie¿ w wieku ok. 20 lat, ni¿szy, szczup³y, by³ ubrany na ciemno.
Policja poszukuje wiadków tego
zdarzenia i apeluje do wszystkich osób
mog¹cych przyczyniæ siê do ustalenia
sprawców rozboju. Prosimy o kontakt z
oficerem dy¿urnym Komendy Powiatowej Policji w Olecku pod numer telefonu 997 lub Wydzia³em Kryminalnym pod
numerem telefonu 87 520 7232.
m³. asp. Tomasz Jegliñski,
KPP Olecko

Pani
CELINIE
GÓRSKIEJ

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu mierci

OJCA

sk³adaj¹
Starosta Olecki
wraz z pracownikami
oraz
Przewodnicz¹cy Rady
i Radni Powiatu Oleckiego

Pocztowe
Walentynki

Od 8 lutego Poczta w Olecku bêdzie stawiaæ okolicznociowy stempel
z okazji Walentynek. Reprodukcjê stempla
publikujemy poni¿ej.

DY¯URY APTEK

*
*
*
*
*
*
*
*
*

08.02.2010r.  ul. Zielona 37
09.02.2010r.  ul. Kolejowa 15
10.02.2010r.  ul. 11 Listopada 9
11.02.2010r.  pl. Wolnoci 25
12.02.2010r.  pl. Wolnoci 7B
13.02.2010r.  ul. Go³dapska 1
14.02.2010r.  ul. Zielona 35
15.02.2010r.  ul. Sk³adowa 6
16.02.2010r.  ul. Zielona 37

Nietrzewi
pracownicy

29 stycznia 2010 r. policjanci podejmowali interwencjê na wysypisku
mieci, gdzie pracodawca zg³osi³, ¿e jego
robotnicy s¹ nietrzewi. Na miejscu funkcjonariusze sprawdzili stan trzewoci
trzech pracowników. Badanie alkomatem wykaza³o u nich od 0,4 do 1,6 promila alkoholu w organizmie. Ponadto
jeden z nich potrzebowa³ pomocy lekarskiej, gdy¿ dozna³ rozciêcia ³uku brwiowego po tym jak spad³ z drabiny.
Za naruszenie obowi¹zku zachowania trzewoci w pracy wobec trzech
sprawców wykroczenia zostan¹ sporz¹dzone wnioski o ukaranie do s¹du. Zgodnie
z kodeksem wykroczeñ za ten czyn grozi
kara aresztu albo grzywny.
Tomasz Jegliñski

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:

 Izabela Andrzejczyk
 Józefina D¹bek
 Kinga Esel
 Jerzy Makal
 Zofia Turowicz
 Mariusz Zachwacki
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

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

!

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

(V70806)

Likwidacja Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej
Urz¹d Miejski w Olecku informuje, ¿e zgodnie z art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy
- Prawo Ochrony rodowiska oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. nr 215, poz. 1664), który likwiduje Gminne Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, od dnia
1.01.2010r. przestaje obowi¹zywaæ Zarz¹dzenie nr 409/09
Burmistrza Olecka z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie gospodarowania rodkami Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Oznacza to, ¿e od dnia 1 stycznia 2010 r. nie ma mo¿liwoci dofinansowania ze rodków GFOiGW poniesionych
kosztów z tytu³u usuwania wyrobów azbestowych oraz budowy przydomowych oczyszczalni cieków.
Alicja Mieszuk, www.przystanek.pl
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V21208)

GRÜNLAND

PORCELANA
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

(V65910)

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

8 lutego (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
9.00  Powiatowa Liga Halowej Pi³ki No¿nej Ch³opców (SP),
hala w Wieliczkach
9 lutego (wtorek)
9.00, 11.00 i 12.30  spektakl teatralny Olsztyñskiego Teatr
Lalek Historia Calineczki, sala kina Mazur (dla przedszkolaków i klas 0-III)
10 lutego (poniedzia³ek)
10.00  edukacja taneczna dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, ROK MG, sala baletowa
11 lutego (czwartek)
9.00  Halowe Mistrzostwa Powiatu w LA (SP), hala ZST
12 lutego (pi¹tek)
17.00  Ksiê¿niczka i ¿aba, film  kino Mazur
19.00  Avatar, film  kino Mazur
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
13 lutego (sobota)
9.00  I Otwarty Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Olecku, osiedle Siejnik, sala gimnastyczna ZS
17.00  Ksiê¿niczka i ¿aba, film  kino Mazur
19.00  Avatar, film  kino Mazur
14 lutego (niedziela)
WTK ¿aków i m³odzików w tenisie sto³owym, hala ZS Siejnik
17.00  Ksiê¿niczka i ¿aba, film  kino Mazur
19.00  Avatar, film  kino Mazur
15 lutego (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
* zakoñczenie konkursu Weso³e mieci (szczegó³y TO 27
z 2009)
17 lutego (roda)
9.00  Powiatowa Liga Halowej Pi³ki Siatkowej dziewcz¹t
(SP), hala w Wieliczkach
18 lutego (czwartek)
* IX Halowe Mistrzostwa Powiatu w LA Gimnazjów, hala
ZST
19 lutego (pi¹tek)
17.00  Wszystko co kocham, film  kino Mazur
19.00  Dom z³y, film  kino Mazur
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC

St

Zapraszamy od 800 do 1800

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

(V67808)
(V67638)

(V67708)

NAJTANIEJ W MIECIE

 Solidarnoæ  powstanie i historia (teren powiatu oleckiego), wystawa w siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac
Zamkowy
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
 Wystawa malarstwa Krzysztofa Pasztu³y, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa

"

Tygodnik Olecki/rok 2010/ nr 6 (630)

Kolejny sukces Stowarzyszenia

1 lutego 2010 r. Emilia Urbanowicz  Prezes Stowarzyszenia Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia im. w. £ukasza dokona³a uroczystego otwarcia sklepu medycznego ,,Jaki. Przypomnia³a g³ówne za³o¿enia dzia³alnoci stowarzyszenia. Poinformowa³a, ¿e dochód osi¹gniêty ze sprzeda¿y w
sklepie bêdzie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia, w tym na wsparcie dzia³alnoci Hospicjum w Olecku.
Ksi¹dz Infu³at Edmund £agód  proboszcz Parafii NMP w
Olecku  powiêci³ sklep.
Organizacja pozarz¹dowa prowadzi ju¿ na zlecenie Powiatu Oleckiego Dom Pomocy Spo³ecznej Jaki. Otwarcie
sklepu medycznego jest kolejnym jej sukcesem.
Sklep znajduje siê przy ul. 11 listopada 23 w Olecku,
czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 800 do
1200 oraz od 1500 do 1600 (tel. 883783530, fax. 087 5202208
e-mail: sklep_medyczny@wp.pl).
Osoby niepe³nosprawne bêd¹ mog³y w nim nabyæ przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze (pieluchomajtki,
materace i poduszki przeciwodle¿ynowe, wózki inwalidzkie, cewniki, sprzêt stomijny, protezy, peruki) oraz pielêgnacyjne (kremy, oliwki, materia³y opatrunkowe itp.).
Sklep realizuje zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i rodki pomocnicze refundowane przez NFZ.

Wejcie do sklepu znajduje siê od strony ulicy, a tak¿e od
budynku (Przychodni Eskulap).
Halina E. Kasicka

Szkolenie Rozliczenie podatkowe
za 2009 r.  ulgi i odliczenia
dla osób niepe³nosprawnych

Z inicjatywy Urzêdu Skarbowego oraz Starostwa Powiatowego w Olecku 1 lutego 2010 r. odby³o siê w Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate bezp³atne szkolenie Rozliczenie podatkowe za 2009 r.  ulgi i odliczenia dla
osób niepe³nosprawnych. Przyby³ych na spotkanie powita³y
Maria Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki i Irena Adamczyk  Zastêpca Naczelnika Urzêdu Skarbowego w Olecku.
W szkoleniu wziê³o udzia³ 51 osób, w tym osoby niepe³nosprawne, cz³onkowie ich rodzin, pracownicy biur rachunkowych oraz przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê wspieraniem osób niepe³nosprawnych. Szkolenie poprowadzi³ Jan Gryglas  kierownik dzia³u podatku
dochodowego od osób fizycznych i prawnych Urzêdu Skarbowego w Olecku. Poinformowa³ zebranych, ¿e ka¿da ulga
podatkowa to przywilej, z której mo¿e skorzystaæ podatnik.
Urz¹d skarbowy ma prawo sprawdzenia poprawnoci dokonanych odliczeñ. W ramach ulgi rehabilitacyjnej mo¿na dokonaæ odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków zwi¹zanych z u³atwieniem wykonywania czynnoci
¿yciowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika bêd¹cego osob¹ niepe³nosprawn¹, b¹d te¿ podatnika,
na którego utrzymaniu s¹ osoby niepe³nosprawne.
Odliczeniu podlegaj¹ wy³¹cznie wydatki poniesione przez
osobê niepe³nosprawn¹ lub podatnika maj¹cego na utrzymaniu tak¹ osobê, które zosta³y wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele
rehabilitacyjne oraz zwi¹zane z u³atwieniem wykonywania
czynnoci ¿yciowych.
Udzieli³ równie¿ odpowiedzi na szereg pytañ. Wród obecnych
rozpropagowano ulotki i materia³y informacyjne dotycz¹ce
ulg podatkowych. Zadowoleni uczestnicy szkolenia stwierdzili, ¿e posiadaj¹ teraz tak¹ wiedzê, która pozwoli im na
wyeliminowanie dotychczas pope³nianych nieprawid³owoci
zwi¹zanych z zastosowaniem ulgi rehabilitacyjnej.
Halina E. Kasicka

Og³oszenie
o konkursie ofert

(K24001)

Starosta Olecki og³asza konkurs ofert na wykonywanie us³ug w zakresie usuwania z drogi pojazdów oraz
prowadzenie parkingu strze¿onego w przypadkach okrelonych w art. 130a ust, l  2, 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym.
Przewidywany termin wykonywania us³ug przez podmiot wy³oniony w trybie konkursu  trzy lata.
Osob¹ upowa¿nion¹ do kontaktów w sprawie konkursu jest Pan Tomasz Bartnik, pracownik Wydzia³u Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32, telefon (87) 520 22 94 w godzinach
7:30-15:30.
Dokument okrelaj¹cy szczegó³owe warunki, jakie winni
spe³niæ sk³adaj¹cy oferty, mo¿na uzyskaæ w Starostwie
Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, pokój nr 18,
I piêtro lub pod adresem internetowym:
www.spolecko.bip.doc.pl lub www.powiat.olecko.pl
Oferty w zamkniêtych kopertach z dopiskiem Usuwanie pojazdów z drogi, parking nale¿y sk³adaæ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa
32, pokój nr 22 w terminie do dnia 18 lutego 2010 r. do
godziny 10:00.
Otwarcie ofert nast¹pi o godzinie 12:00 dnia 18 lutego 2010 r. w pokoju nr 6 Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32.

#
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VI Powiatowy Konkurs Plastyczny Ja i Moja Rodzina
Kategoria kl. I -III
1. Kondrat Jankowski SP G¹ski i Karolina
Fedeñczuk ZS w Babkach Oleckich
2. Edyta Jañczuk SPl
3. Natalia Gorlewska PI
Wyró¿nienie:
Krystian Dzier¿yk SP G¹ski
Kacper Tez SP4

(V6501)

KOSYM OKIEM
OBIEKTYWU

Niedawno przez Olecko przeje¿d¿a³a grupa z MO
 MrozoOdporni. Mróz -14C nie zrobi³ na nich ¿adnego
wra¿enia. Oto fakty.
Fot. Jan Mazurski

$
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Sezon na Teatr
Z koñcem roku 2009 grupa Nieformalna z Kukowa zakoñczy³a realizacjê projektu Sezon na Teatr. Stworzylimy
przy wietlicy Wiejskiej drugie ko³o zainteresowañ  teatralne
(istnia³o historyczne).

Przez piêæ miesiêcy dzieci i m³odzie¿ zapoznawa³y siê z
histori¹ teatru, jego rodzajami. Dodatkowo odby³y siê trzy
konkursy o tej¿e tematyce. Na deskach wietlicy wystawilimy dwa przedstawienia dla mieszkañców wsi. Mielimy
mo¿liwoæ wyjazdu do Trójmiasta i podziwiana wspania³ych
spektakli, m.in. w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Przez trzy
dni zachwycalimy siê tamtejszymi najwiêkszymi atrakcjami turystycznymi. Wiêkszoæ dzieci po raz pierwszy w ¿yciu
zobaczy³a polskie morze.

Mo¿na by zastanawiaæ siê, jakie korzyci przynosi realizacja takich projektów? Dla nas radoæ w oczach dzieci jest
bezcenna. Jeszcze w trakcie trwania projektu dzieci pyta³y,
o czym bêdzie nastêpny. Wielokrotnie s³yszelimy podziêkowania i s³owa uznania od rodziców dzieci skupionych wokó³
ko³a, czy te¿ osób w ogóle nie zawi¹zanych z Kukowem.
Z ka¿dym kolejnym projektem wspiera nasz¹ dzia³alnoæ
coraz wiêcej ¿yczliwych osób: Pani Maria Dzienisiewicz,

Burmistrz Gminy Olecko Pan Wac³aw Olszewski, Pani El¿bieta Rêkawek i Pani Gra¿yna Dragunajtis, którym serdecznie dziêkujemy.
Projekt dofinansowano ze rodków Programu Dzia³aj
Lokalnie VI Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Go³dapskiego Funduszu Lokalnego, Gminy Go³dap i
Fundacji Wspierania Przedsiêbiorczoci.
Iwona Grabek

%
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Dzieci z Jedyneczki wiêtowa³y Dzieñ Babci i Dziadka
nie tylko w przedszkolu
Tego roku wiêto babci i dziadka w przedszkolu niepublicznym Jedyneczka trwa³o a¿ trzy dni.
20 stycznia przedszkolaki z Jedyneczki odwiedzi³y pensjonariuszy w Domu Pomocy Spo³ecznej w Jakach. Swoim
wystêpem wnios³y do ich ¿ycia wiele swojej dzieciêcej radoci. Wszystkim mieszkaj¹cym tam babciom i dziadkom dzieci ofiarowa³y wiele ¿yczeñ, piosenek, tañców oraz w³asnorêcznie wykonane anio³ki. W zamian otrzyma³y gor¹ce brawa i serdeczne podziêkowania. Ta wizyta uwiadomi³a naszym przedszkolakom, ¿e wokó³ nich ¿yje wiele babæ i dziadków
czekaj¹cych na ciep³e s³owa.
Nastêpne akademie z okazji Dnia Babci i Dziadka odby³y siê ju¿ w naszym przedszkolu. 21 stycznia maluszki spotka³y siê ze swoimi babciami i dziadkami w serduszkowym
nastroju. piewa³y, tañczy³y i recytowa³y z wielkim przejêciem, czym wprawi³y goci w zachwyt. Uwieñczeniem uroczystoci by³o wrêczenie w³asnorêcznie wykonanych upominków,
gor¹cy buziak i wspólny s³odki poczêstunek.
Dzieñ póniej, 22 stycznia, starszaki kochanym babciom
i dziadkom zaprezentowa³y niezwyk³y kalendarz pe³en ¿yczeñ niesionych przez nowy rok, pory roku oraz witê miesiêcy. Nim wnuczêta ofiarowa³y swym gociom upominki,
moc¹ swych gor¹cych serduszek cofnê³y zegary na czas babcinego i dziadkowego dzieciñstwa, a potem przy blasku wiec
w Cukierence pod ró¿¹ dzielili siê wspomnieniami.
Te dni jeszcze bardziej zjedna³y nasz¹ przedszkoln¹ spo³ecznoæ.

Przedszkolaki z Jedyneczki w bibliotece
Nasze przedszkole ju¿ od kilku lat aktywnie uczestniczy
w akcji Ca³a Polska czyta dzieciom. W tym roku wycieczka przedszkolaków do biblioteki szkolnej by³a wyj¹tkowo
ciekawa. Sympatyczne panie bibliotekarki - pani Barbara Klimaszewska i Ma³gorzata Zagórska opowiedzia³y dzieciom o
swojej pracy, o tym jak nale¿y zachowywaæ siê w bibliotece
i jak szanowaæ ksi¹¿ki.
Dzieci z zainteresowaniem obejrza³y zbiory biblioteczne
oraz z zapartym tchem
wys³ucha³y opowieci o
misiach. By³a to niespodzianka przygotowana
przez starsze kole¿anki
ze Szko³y Podstawowej
nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku. Dominika Rybak i Natalia Luberecka - uczennice kl.
VI - przenios³y Jedyneczkowe przedszkolaki do
krainy Misiolandii. By³a
to fascynuj¹ca podró¿,
która uwieñczona zosta³a za³o¿eniem wielu nowych kart bibliotecznych.
Teraz nasze przedszkolaki wraz z rodzicami s¹
czêstymi goæmi biblioteki.

Po powrocie do przedszkola, dzieci stworzy³y cudowny
wiat Misiolandii.
Serdecznie dziêkujemy paniom oraz uczennicom SP nr 1
im. H. Sienkiewicza za mi³e przyjêcie i owocn¹ wspó³pracê.
Dzieci, wychowawczynie, dyrekcja
Przedszkola Niepublicznego Jedyneczka w Olecku

&
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Na naukê nigdy za póno...
Wyj¹tkowo piêkna, chocia¿ równie¿
uci¹¿liwa, zima trzyma siê doskonale.
Siêgaj¹cy 30 stopni mróz, posypuj¹cy
z nieba nieg, purpurowe policzki spacerowiczów, a tak¿e skute lodem praktycznie wszystkie zbiorniki wodne ci¹gle nam przypominaj¹, w jakim rejonie
wiata mieszkamy. S³ysza³em niedawno pytanie zadane przez prezentera na
antenie radiowej: Czy jest co, czego
mog¹ nam zazdrociæ mieszkañcy ciep³ych krajów? Twierdz¹cych odpowiedzi znam mnóstwo. Czego nie mog¹ robiæ
Egipcjanie? Ha, nie mog¹ ³owiæ ryb z
lodu! A my mo¿emy i robimy to z wielk¹
przyjemnoci¹ i ogromn¹ pasj¹, chocia¿
z ró¿nymi wynikami.
Tak¹ atrakcjê zafundowa³o sobie 87
pasjonatów wêdkarskich przygód w dniach
22-24 stycznia br. By³y to pierwsze zawody z cyklu Grand Prix Polski. Miejscem zawodów by³o znajduj¹ce siê na
samym po³udniu kraju, kilkadziesi¹t
kilometrów od Nowego S¹cza, jezioro
Czorsztyñskie. Zbiornik ten, o powierzchni
1100-1300 ha, w zale¿noci od iloci
znajduj¹cej siê w nim wody, powsta³
na skutek zbudowania wysokiej na 56m
tamy miêdzy zamkami Czorsztyn i Niedzica i spiêtrzenia wód Dunajca. Ju¿ w
roku ukoñczenia budowy, czyli w 1997,
zbiornik Czorsztyñski uratowa³ okolicznych mieszkañców przed powodzi¹,
przyjmuj¹c ogromne iloci wody. A z
czym siê kojarz¹ ogromne iloci wody?
Oczywicie z taaakimi rybami.
Ryb jest w Czorsztynie rzeczywicie
du¿o. £owisko to s³ynie z ogromnych
karpi, ponad metrowych szczupaków, dwucyfrowych g³owacic, wielkich kleni, leszczy, a tak¿e srebrzystych p³oci i kapitalnych okoni. Jasne, ¿e na zawodach
podlodowych zainteresowani jestemy
raczej tymi trzema ostatnimi gatunkami, ale ¿ycie lubi p³ataæ niespodzianki.
Od tego sezonu ponownie nast¹pi³
powrót do dru¿yn trzyosobowych. W
dru¿ynie Klubu Ukleja wystartowali:
Piotr Kowalewski, Krzysztof Gryniewicz oraz Arnold Hoci³³o. Wystartowa³ równie¿, indywidualnie, Stanis³aw
Romanowski.
roda, 20stycznia.
Nasza wyprawa rozpoczê³a siê ju¿
w rodê wieczorem. O godzinie 20.
wyjechalimy w ponad 850 kilometrow¹ trasê, przez: Bia³ystok, Lublin, Rzeszów, Tarnów, Nowy S¹cz. Na miejscu
bylimy o 7. rano. Rozpakowalimy nasze
baga¿e, niadanie, krótki odpoczynek,

wskoczylimy w kombinezony i ju¿ oko³o
po³udnia bylimy na ³owisku.
Czwartek, pi¹tek, 21-22 stycznia.
Czorsztyn przywita³ nas lekkim mrozem, s³oñcem i ca³kiem fajnymi rybami. Trening odbywa³ siê poza sektorami. Od strony po³udniowej ³owilimy
³adne p³ocie i równie okaza³e okonie.
Pierwsze wnioski ju¿ by³y. Kolejne
wyci¹galimy po pi¹tkowym treningu,
który przeprowadzilimy tym razem za
sektorami od strony pó³nocno-wschodniej. I ponownie ³adne p³ocie i okonie,
a tak¿e leszcze. G³êbokoæ jest podobna, jednak s¹ ró¿ne zag³êbienia, a tak¿e
góreczki o powierzchni salaterki..., no,

przesadzi³em, powiedzmy kilku metrów
kwadratowych. Znalezienie takiej nierównoci dna najczêciej gwarantowa³o fajne ryby, jednak nie zawsze. Ryby
lubi¹ zaskakiwaæ, o czym bolenie przekona³em siê ju¿ w sobotê.
Sobota, 23 stycznia.
Zaraz po niadanku ubieramy siê,
pakujemy sprzêt i  jak co dzieñ  przed
nami 18 km jazdy na ³owisko. Mimo
wieloletniego dowiadczenia ...zasadniczo, trochê strach jest...  jak mawia³ klasyk w Misiu.
Sektory na pierwsz¹ turê wytyczono bli¿ej brzegu. Grzecznie ustawilimy
siê wzd³u¿ brzegów sektora. Ka¿dy mia³
jakie przemylenia i plany. O 10.30
zaczynamy ³owienie. Dok³adnie, to za-

czynamy wciek³y bieg z przeszkodami
w poszukiwaniu rybodajnych dziurek.
Przynajmniej tak jest w moim sektorze.
Có¿ tu du¿o pisaæ... ¯adnej rybki nie
dopad³em, podobnie jak 8 innych nieszczêników w sektorze A i kilku w innych
sektorach. Ma³a to pociecha. Zdruzgotany spuszczam g³owê i ukradkiem s³ucham wyników. Zwyciêstwo w sektorze dawa³ wynik poni¿ej 0,5 kilograma,
co na tym ³owisku mo¿e oznaczaæ dwie
ryby. 200-300g z³owionych ryb dawa³o
bardzo wysokie miejsce. W innych
sektorach by³o trochê lepiej, jednak
generalnie, rybki gór¹! Có¿, nie pierwszy i nie ostatni raz. Faworyci jednak
nie zawiedli. Poradzili sobie. Na tym
w³anie polega ich umiejêtnoæ. Wracamy do hotelu w nastrojach raczej
minorowych, poniewa¿ obok mojego zera,

Piotr i Krzysiek po³owili najwy¿ej rednio.
Jedynie startuj¹cy indywidualnie Sta wdar³
siê do pierwszej dziesi¹tki, by³ siódmy.
Po d³u¿szej chwili i cichej podró¿y powoli
dochodzê do siebie. Nikt nie lubi przegrywaæ, nikt nie lubi przejechaæ ca³ej
Polski, tylko po to, aby trzy godziny
pobiegaæ po lodowym sektorze w poszukiwaniu wirtualnych ryb. Na szczêcie jest jeszcze niedziela i druga tura.
Mo¿na siê trochê podci¹gn¹æ. Indywidualnie raczej trudno o znacz¹cy awans,
ale dru¿ynê mo¿na trochê podnieæ. Wieczorem nastrój by³ zdecydowanie lepszy, a nadzieja powoli wraca³a.
Niedziela, 24 stycznia.
Rozk³ad godzinowy mia³ byæ o pó³

'
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godziny przyspieszony, jednak ze wzglêdu
na ponad dwudziestostopniowy mróz i
k³opoty z odpaleniem samochodów, przyspieszenie anulowano. Nasz, tzn. Krzysia, Opel Frontera sprawuje siê doskonale i bez ¿adnych k³opotów wiezie nas
na ³owisko. Trzy g³êbokie oddechy, parê
ciep³ych s³ów i na sektory! Ponownie
wylosowa³em sektor A. Po sygnale natychmiast zaj¹³em wypatrzony rejon sektora. Po drugim, wiercê i nêcê. Spokojnie wpuszczam malutk¹ mormyszkê, a
ta spokojnie kiwa siê na wêdeczce, a
na mormyszce kiwa siê wie¿utka ochotka.
I taki spokój trwa dwie godziny... Deja
vu, nie mam nawet brania. Wciekle
biegam miêdzy otworami. Zmieniam
wêdki, sposób prowadzenia przynêty,
g³êbokoæ ³owienia, zmieniam ochotki
na wie¿e i... nic. Obserwujê konkurentów z sektora. Trudno dostrzec, aby
ktokolwiek regularnie ³owi³ ryby. - Oj
bêd¹ znowu kiepskie wyniki, ¿eby chocia¿ rowerem (rower w gwarze zawodników oznacza dwa zera!!!) nie wracaæ
 pomyla³em. 55 minut do koñca. Przenoszê siê w najbardziej odleg³y rejon
sektora, gdzie jest najmniej wêdkarzy.
Znalaz³em czyj¹, widaæ ¿e ma³o nêcon¹ i raczej nieu¿ywan¹ dziurkê. Wpuszczam podajnikiem drobn¹ ochotkê. Za
ni¹ malutka mormyszka z pojedyncz¹
czerwon¹ przynêt¹. Doje¿d¿am do dna.
Unoszê na 15 cm i... rany, kiwaczek
ugi¹³ siê. Lekko zszokowany instynktownie leciutko zacinam. Jest. Ale to
ma³a rybka. Brzydalek jazgarek wydaje
mi siê piêkny! Ufff, nie bêdzie zera. Za
chwilkê ³owiê kolejnego i kolejnego.
G³êboko oddycham. S³yszê z boku rozmowê.  Mam czternacie rybek, ale
ma³e. Có¿, ja mam tylko 5 i jestem
zadowolony  pomyla³em. Ci¹gle jednak do³awiam jazgarze. Czas niestety
teraz bardzo szybko p³ynie. Do koñca
zawodów uda³o mi siê z³owiæ 24 rybki,
co by³o najlepszym wynikiem w sekto-

rze, ale niestety tylko ilociowym. Wagi
starczy³o na 9. miejsce. Obroni³em siê.
Jazgarze zim¹, jak ukleja latem, to czêsto niedoceniana rybka, która ju¿ niejednemu zawodnikowi honor ratowa³a.
Na innych sektorach  wietna wiadomoæ, to wynik Piotra. Wygra³ sektor
najlepszym wynikiem zawodów, ponad
2600 pkt! W bezporednim starciu pokona³ równie¿ Tomka Nysztala, bezapelacyjnie najlepszego podlodowca ostatnich lat, zwyciêzcê równie¿ tych zawodów. Poniewa¿ Krzysiek te¿ siê obroni³, dru¿yna awansowa³a na 13. miejsce. Ech, gdyby nie moje wczorajsze
zero... Ale koledzy nie maj¹ do mnie
¿alu... No, przynajmniej tak mówili,
hihihihi...
Wynik dru¿yny zupe³nie nas nie zadowala. Powalczymy na drugich zawodach GP w Augustowie (zsumowane
wyniki dwóch imprez bêd¹ decydowa³y
o miejscu w Mistrzostwach Polski).
Niedosyt pozosta³. Tym bardziej, ¿e

wystarczy³o w moim sektorze z³owiæ dwa
razy po pó³ kilo ryb, aby wygraæ ca³e
zawody. Tak, na naukê nigdy za póno.
Wprawdzie wygrali zawodnicy, którzy
³owili piêkne p³ocie i okonie, ale równie¿ niedoceniany jazgarz móg³ daæ
znakomity wynik. Wnioski wyci¹gnêlimy. Jakie? To ju¿ nasza s³odka tajemnica. A czy s³uszne, oka¿e siê w Augustowie.
Ostatecznie Piotr wyl¹dowa³ na bardzo
dobrym 16. miejscu, Sta by³ 26. a my
z Krzysiem zajêlimy 60. i 61. miejsce.
Daleko, bardzo daleko, ale nie wszystko jeszcze stracone, nawet w tym roku.
I jeszcze ma³y dopisek. Ostatnio
dotar³y do mnie przemi³e sygna³y, ¿e
moje pisanie, da siê przetrawiæ. To
znakomita informacja, dla pisarza-amatora. Wielkie dziêki za mi³e s³owa. To
dla mnie taki power do pisania! Dziêki.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o
zawodnik dru¿yny KW Ukleja Olecko
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Najpopularniejszy sportowiec
powiatu oleckiego w 2009 r.
1.
2.
3.
4.
5.

Mateusz Danilewicz  1014 pkt
Bartosz Nieszczerzewski  754
Paulina Sienkiewicz  562
Ma³gorzata Szpunar  385
Robert Karniej  325

Najpopularniejszy sportowiec niepe³nosprawny
Micha³ Januszko
Najpopularniejszy trener
Wojciech Rejterada  karate
Ponadto za ca³okszta³t kariery
zawodnika i trenera wyró¿niono
Tadeusza Bogusza
weterana oleckiego sportu
Leonarda Mosiejko

NAGRODY WYLOSOWALI

Lista osób g³osuj¹cych w plebiscycie na Najpopularniejszego sportowca
powiatu oleckiego w 2009, które wylosowa³y nagrody:







Joanna Karolina Kisielewska
Rafa³ Litus
Bo¿ena Pietnikiewicz
Ma³gorzata Smokowska
Danuta Wróblewska

Osoby te powinny do 19 lutego zg³osiæ siê po odbiór nagród do biura
MOSiR (ul. Park 1) z dokumentem to¿samoci. Numer dokumentu musi zgadzaæ siê z tym, który wpisany by³ do kuponu. Osoby, które zg³osi³y siê najwczeniej, bêd¹ mia³y mo¿liwoæ wyboru nagrody.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wspania³a Gala

W sobotê 30 stycznia w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate odby³a siê donios³a uroczystoæ. Najpopularniejszym
sportowcom powiatu oleckiego i najpopularniejszym trenerom wrêczono pami¹tkowe statuetki. Uroczystoæ zaszczycili sw¹ obecnoci¹ starosta Stanis³aw
Ramotowski, burmistrz Wac³aw Olszewski, wicestarosta Maria Wanda Dzienisiewicz i wiceburmistrz Henryk Trznadel oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marek Sobczak.
Uroczystoæ z wpraw¹, werw¹ i humorem prowadzili Eligia Bañkowska
oraz Dariusz Karniej.
Po odczytaniu listy sponsorów z
przes³aniem do sportowców i trenerów
wyst¹pi³ burmistrz Wac³aw Olszewski.
Podziêkowa³ on zawodnikom i ich opiekunom za pracê, za wyniki promuj¹ce
Ziemiê Oleck¹, za radoæ, jak¹ przynosz¹ kibicom. Wymieni³ dyscypliny, które
w 2009 roku najbardziej siê wyró¿ni³y:
karate, lekkoatletyka, bryd¿ i pi³ka no¿na.
Wrêczenie wyró¿nieñ rozpoczê³a
uroczystoæ og³oszenia wyników konkursu plastycznego pt. Sport w wyobrani
dziecka, w którym wziê³y udzia³ dzieci z najm³odszych klas szkó³ odstawowych. (Artyku³ zamiecilimy w 5 nr
TO na s. 18)
Nastêpnie laureat plebiscytu na najpopularniejszego trenera 2009 r. Wojciech Rejterada oraz trenowani przez
niego zawodnicy dali wspania³y pokaz

pracy zespo³u.
Na marginesie trzeba nadmieniæ,
¿e wyniki plebiscytu by³y tajemnic¹ do ostatniej chwili. Zarówno
zawodnicy, jak i trenerzy dowiadywali siê o nich dopiero kiedy zostali wyczytani. Da³o to dodatkowe, mylê, ¿e pozytywne, napiêcie
podczas uroczystoci.
Oprócz pokazów sportowych by³y
i wystêpy artystyczne. Na scenie
zaprezentowa³ siê zespó³ Freeze.
W rytmach od punka, przez pogo
a¿ do rapu z umiechem, wdziêkiem
i mistrzostwem tañcz¹ te panie. Widaæ
równie¿, ¿e maj¹ w sobie radoæ
tego, co robi¹. A umiech i radoæ
góry przenosi. Ten zespó³ buduje
taniec, a nie go przedstawia. Wspania³a grupa i z przysz³oci¹.
Równie¿ wspaniale zaprezentowa³a siê Aleksandra Steckiewicz.
Mamy wiêc w naszym miecie, powiecie kilka talentów. Aleksandra
ma wspania³y i ciep³y g³os z miêkkim tembrem. Dobrze czuje siê w
utworach piewanych po polsku, jak
i po angielsku. Tak jak i Freeze

by³a wydarzeniem artystycznym tej sportowej imprezy.
Jednak najwa¿niejsz¹ czêci¹ tego wieczoru by³o wrêczenie statuetek dla najpopularniejszych ludzi sportu naszego powiatu. Najpierw prowadz¹cy zaprosili na scenê
wszystkich nominowanych trenerów. Okolicznociowe dyplomy wrêczy³ im prezes
MLKS czarni Ireneusz Szymañski oraz pisz¹cy ten tekst B. Marek Borawski.
Nastêpnie burmistrz Wac³aw Olszewski wrêczy³ statuetkê Tadeuszowi Boguszowi  najbardziej utytu³owanemu sportowcowi naszego regionu, uczestnikowi olimpijskich igrzysk specjalnych, trenerowi polskiej
reprezentacji siatkówki.
Nastêpnym laureatem, któremu starosta
Stanis³aw Ramotowski mia³ wrêczyæ pami¹tkow¹ statuetkê by³ Leonard Mosiejko, który
nie przyby³ na uroczystoæ z powodu choroby.
Dalej uhonorowano najpopularniejszego
sportowca niepe³nosprawnego, którym by³
Micha³ Januszko z Orodka Szkolno-Wychowaczego G³uchych.
Dyrektorzy ROK Mazure Garbate Marta
Je¿ewska oraz MOSiR Andrzej Kamiñski
wrêczyli statuetki Ma³gorzacie Szpunar. W
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imieniu Roberta Karnieja wyró¿nienie odebra³a jego trenerka Marzena Jasiñska, gdy¿ Robert przebywa³ w tym czasie w Wielkiej
Brytanii.
Póniej wicestarosta Maria Wanda Dzienisiewicz oraz wiceburmistrz Henryk Trznadel wrêczyli statuetki laureatom 2. i 3. miejsca
Plebiscytu Bartoszowi Nieszczerzewskiemu i Paulinie Sienkiewicz.
Statuetkê najpopularniejszemu sportowcowi powiatu oleckiego, którym
zosta³ Mateusz Danielewicz, wrêczy³ Starosta Olecki Stanis³aw
L. Ramotowski.
Po ostatniej dekoracji wszyscy laureaci oraz trenerzy zostali zaproszeni na scenê, a gdy z g³oników zaczê³y p³yn¹æ s³owa znanego wszystkim
We are the champions, na sali widowiskowej zrobi³o siê bardzo
wiatowo, europejsko. Nagle z sufitu na stoj¹cych na scenie sportowców zaczê³o sypaæ siê srebrne i z³ote confetti oraz spadaæ srebrzyste
serpentyny. Wtedy ca³a sala uczci³a laureatów biciem braw na stoj¹co
(przez ca³y czas trwania hymnu i jeszcze trochê d³u¿ej). Nawet mogê
siê przyznaæ, ¿e wzruszy³em siê podczas tych owacji.
Gala Mistrzów Sportu Oleckiego sta³a siê wiêc wydarzeniem sportowym pocz¹tku roku 2010. Sprawnie i z rozmachem przeprowadzona sta³a siê wydarzeniem kulturalnym wartym uwiecznienia w najzaszczytniejszych miejscach historii oleckiego sportu i historii samego miasta.
B. Marek Borawski
Fot. Józef Kunicki
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(10b)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Melbourne/Australia, 14 lipca 2008 r.
Krykiet, futbol, rugby i dom kapitana Cooka
Ka¿dy m³ody ch³opak i wiele dziewczyn ju¿ od dzieciñstwa jest zafascynowanych surfingiem. Bez wzglêdu na porê
roku na pla¿ach zawsze mo¿na spotkaæ surfingowców z ró¿nymi deskami. Tutaj dzieci wczeniej ucz¹ siê p³ywaæ ni¿
chodziæ.
Zachodzilimy do kocio³ów ró¿nych wyznañ i do sklepów. Widzielimy te¿ s³ynny dom kapitana Cooka, jednego
z odkrywców Australii. Dom rodzinny Cooka jest ewenementem na skalê australijsk¹, bo jest starszy (w odkrywczym
s³owa tego znaczeniu) ni¿ ca³a Australia. Pochodzi z 1755 r.
Zakupiono go w Anglii i przewieziono w czêciach do Melbourne, gdzie w 1934 r. postawiono na nowo w Fitzroy Gardens
(z okazji 100-lecia miasta). James Cook urodzi³ siê w ubogiej rodzinie. By³ synem szkockiego imigranta, który najmowa³ siê do pracy w polu. Podczas terminowania na statku
handlowym odkry³ pasjê swego ¿ycia.

lerach. Australia okaza³a siê wiêc odpowiednim miejscem na
koloniê karn¹. W 1787 roku do Australii wyruszy³a pierwsza
flota z 759. skazañcami (568 wiêniów, 191 wiêniarek) oraz
211 marynarzami wraz z rodzinami st³oczonymi na pok³adzie 11 statków, dowodzona przez kapitana Arthura Phillipa.
26 stycznia 1788 r. statki dobi³y do australijskiego brzegu. Z
okrêtów zeszli na l¹d nowi mieszkañcy tej ziemi. Przestêpcy
(w tym koniokrady) i wiêniowie polityczni po ods³u¿eniu
kary zak³adali tutaj domy. Tak za³o¿yli miasto Sydney. Nowym mieszkañcom dokucza³ klimat i g³ód. Aborygeni traktowali ich wrogo, a przeznaczone do zasiewu ziarno ucierpia³o w czasie podró¿y i nie wykie³kowa³o na ja³owej glebie.
Przywiezione byd³o zdzicza³o, owce pad³y ofiar¹ skazañców,
Aborygenów i psów dingo.

Dom kapitana Cooka.
Poduszeczki do siedzenia w kociele.
Rzeczywistymi odkrywcami Australii byli Majowie, a póniej
Holendrzy, którzy w 1605 i 1623 r. zorganizowali akcje zwiadowcze  poszukiwali z³ota. W 1606 r. w poszukiwaniu ³upów i pogan zapucili siê tutaj Hiszpanie. Ten legendarny
po³udniowy kraj, okrelany jako Terra Australis, wyobra¿any by³ jako przeciwwaga dla l¹dów le¿¹cych na pó³noc od
równika. Mylono siê s¹dz¹c, i¿ australijski kontynent jest
niezamieszkany przez nikogo. Wed³ug przeprowadzonych badañ
naukowych pierwsi osadnicy pojawili siê tutaj 60 tysiêcy lat
temu, w okresie gdy poziom morza by³ ni¿szy o 50 metrów
od aktualnego.
James Cook jako pierwszy zainteresowa³ siê tym l¹dem
w znaczeniu naukowym. Zgromadzi³ mnóstwo okazów nieznanej flory i fauny. To on 22 sierpnia 1770 r. og³osi³ Australiê Wschodni¹ terytorium brytyjskim i nazwa³ j¹ Now¹
Po³udniow¹ Wali¹. Relacje Cooka w zestawieniu z relacjami
Holendrów nie wzbudzi³y entuzjazmu w Londynie. Trac¹c
swe amerykañskie kolonie po wojnie niepodleg³ociowej w
1783 r., Brytyjczycy zostali pozbawieni dogodnej lokalizacji
na osadzanie skazanych kryminalistów i byli zmuszeni do
przetrzymywania ich na zacumowanych gdzie popadnie ga-

Kupilimy bilet ca³odobowy (16 z³) i jedzilimy wszystkimi dostêpnymi rodkami lokomocji. Za brak biletu, bo s¹ i
tacy, którzy lubi¹ jedziæ na gapê, trzeba zap³aciæ 180
dolarów kary. Dzisiaj zap³aci³ nasz kolega Dominik, miejscowy Polak, który by³ z nami. Nie chcia³ wydaæ paru dolarów na bilet i bardzo na tym straci³. W dodatku policja
zabra³a mu samochód na lawetê, bo sta³ na parkingu pó³
godziny d³u¿ej ni¿ powinien. Dwa nieszczêcia w ci¹gu kilku godzin. Obiad niestety zjedlimy w Mc Donaldzie  9,25
dolarów za Mc Asia (kurczak w placku), du¿e frytki i cola.
Poznajê wielu miejscowych Polaków. Wiêkszoæ z nich
narzeka na wszystko. Bo¿e! W Polsce by³o im le, w Australii te¿. To gdzie jest ich miejsce w ¿yciu?!
Do domu wróci³em przed godz. 20. Kazia odebra³a mnie
ze stacji Keilor i poczêstowa³a obiadokolacj¹: zupa ogórkowa, ziemniaki, kotlet schabowy. Od dwóch dni w pokoju jest
ciep³o, a z kranu p³ynie gor¹ca woda. Kazia nie ¿a³uje, ale
oszczêdza. Przyzwyczai³em siê ju¿ do zmiany czasu.
Jutro wieczorem wylatujemy do Sydney. W czwartek rozpoczynaj¹ siê tam g³ówne uroczystoci DM z papie¿em
Benedyktem XVI. Koleje australijskie planuj¹ na ten dzieñ
strajk! Jakie grupy chc¹ zak³óciæ pobyt papie¿a w Australii!
C.d.n.

!
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski
(LOT Ziemi Oleckiej)

G£AZY WILHELMA II W PUSZCZY ROMINCKIEJ

Oprócz G³azów Wilhelma mo¿na odnaleæ w puszczy g³azy upamiêtniaj¹ce
niemieckich pracowników lenych (C.S.W.

Trasa: Olecko-Dubeninki (samochodem)
-Budwiecie-Boczki- Rezerwat Czerwona Struga-Bludzie Wielkie-Rezerwat Dziki
K¹t-B³¹ka³y-Bêdziszewo-¯abojady-Kiepojcie-Dubeninki (rowerem, 32 km).
W gêstwinie drzew Puszczy Rominckiej
znajduje siê co najmniej 17 pami¹tkowych obelisków z inskrypcjami w jêzyku niemieckim (9 le¿y po stronie rosyjskiej i 8 w Polsce). G³azy upamiêtniaj¹
polowania cesarza niemieckiego Wilhelma
II na jelenie rominckie na prze³omie XIX
i XX wieku. Pierwszy g³az ustawiono w
1890 roku, a ostatni w 1912.
W taki sposób upamiêtniano miejsce
zabicia najwiêkszych i najpiêkniejszych
jeleni. Polowania odbywa³y siê corocznie pomiêdzy 23 wrzenia a 7 padzier-

nika. By³y s³awne w ca³ej Europie.
Trudno jest trafiæ do g³azów. Do
ich odnalezienia potrzebna jest mapa
topograficzna.

Reiffa, J. Speck von Sternburga, O. Kahnerta), kamienie przy rzekach z nazwami mostów (Zeidler-Brücke, LeonardtBrücke), kamieñ powiêcony psu Dora,
tajemniczy g³az narzutowy z wyrytym
imieniem Annita.
Przy lenych drogach i liniach oddzia³owych zachowa³y siê dawne, niemiecKamieñ
z 29.09.1900
r.
kie s³upki
oddzia³owe
z czerwonego
granitu, a tak¿e kamienne drogowskazy.

Fotoreporta¿: Józef Kunicki

W sobotê 12 wrzenia 2009 r. dwa G³azy
Wilhelma II widzieli i przez Puszczê Rominck¹ jechali Czarek Lasota, Piotr Ciuk
i Andrzej Malinowski.
_____________

Andrzej Malinowski i Piotr Ciuk przy kamieniu, na którym jest napisane, ¿e
Wilhelm II strzeli³ z ambony usytuowanej w tym miejscu jelenia byka (28.09.1912r.)

wietlica - moje miejsce

Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y og³asza konkurs w
ramach programu wietlica  Moje Miejsce, w którym o
przyznanie dotacji mog¹ ubiegaæ siê lokalnie dzia³aj¹ce
organizacje pozarz¹dowe z województwa warmiñsko-mazurskiego. Termin sk³adania wniosków: do 17 lutego 2010
roku na dzia³ania rozpoczynaj¹ce siê nie wczeniej ni¿ 1
kwietnia 2010 roku i trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ do 31 stycznia 2011 roku. Maksymalna kwota dotacji nie mo¿e przekraczaæ 14000 z³.
wietlica  Moje Miejsce to program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y adresowany do dzieci w wieku 8-13 lat. Projekt jest realizowany w
dwóch p³aszczyznach: bezporedniej pracy z dzieæmi oraz
adaptacji pomieszczeñ i odpowiedniego ich wyposa¿enia.

* Wilhelm II  z dynastii Hohenzollernów (1859-1941), król pruski i cesarz
niemiecki (1888-1918). Za jego panowania nast¹pi³o o¿ywienie nastrojów nacjonalistycznych, co przyczyni³o siê do
wzmo¿enia akcji germanizacyjnej na
ziemiach polskich. Po wybuchu rewolucji listopadowej 1918 r. w Niemczech
zbieg³ do Holandii i abdykowa³.

Podstawowe koszty zwi¹zane z remontem, adaptacj¹, eksploatacj¹ pomieszczeñ musi zapewniæ partner lokalny lub
organizacja wnioskuj¹ca.
O dotacjê mog¹ ubiegaæ siê dzia³aj¹ce na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego lokalne organizacje pozarz¹dowe lub takie wietlice, które wspó³pracuj¹ z lokaln¹
organizacj¹ pozarz¹dow¹.
Aby ubiegaæ siê o dotacjê nale¿y wype³niæ formularz wniosku
o dotacjê i przes³aæ go do 17 lutego 2010 roku na adres
Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y. Formularz wniosku
oraz szczegó³owe informacje o programie znajduj¹ siê na
stronie internetowej Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y
www.pcyf.org.pl
Organizator: Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y, ul. Kredytowa 6/20; 00-062 Warszawa, tel.: 22 826 10 16, faks: 22
826 10 16, e-mail: pcyf@pcyf.org.pl, www: http://www.pcyf.org.pl
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

"
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* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K23702
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V2705
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V65710)

V1904

Krupin 14A

SERWIS OGUMIENIA

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L19502
V70606

(V605)

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

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55
V505

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L19802
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V70906

tel. 503 804 741; 512 217 654

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

US£UGI
(V4002)

AUTO-MOTO

* biuro rachunkowe Anda, tel. 509-783-774
K20809
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30
L19204
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1305

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
V65730
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K23802
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V2715
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V1914
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V65740
* Fiat CC 700, 1996, tel. 692-144-032
L20301
* Fiat Punto 1,2B+gaz, 1994, 3 drzwi, niebieski, tel. 508097-660
K22108
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V3323
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V3313
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V67928
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V65720
* VW Polo Clasic, 1,4B, 1999, tel. 602-192-452
V6811

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V2504

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V66709
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 10 00-000, pt-so  od 1000 do 2 00

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L20101
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19116
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V2604

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31 L19303
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L20001
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY
* LUKAS, kredyty, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V71006
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V1005
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
K21508

MEBLE ZACHODNIE

* Pub Pod ABC, plac Wolnoci 8c, tel. 509-909-996 L19702
* zespó³ muzyczny na ró¿ne okazje, tel. 666-706-100 K23104

Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978

www.meble-zachodnie.eu

OKULISTA

(V67608)

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

V3403

(V7101)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

V2004

ul. Kopernika 10 (piwnica)

(V66509)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78

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

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V3103)

Organizujemy:
przyjêcia weselne, komunie, chrzciny, stypy,
bale i dancingi (pi¹tek, sobota, niedziela),
uroczystoci szkolne i studenckie.
Tel. (87) 520 40 50

(V3203)

Hotel Mazury - Willa Eden

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049 L16711
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V70826
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V6601

(V405)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

US£UGI

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

V67718

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V66609
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V7111
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V65930
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V3822

Sklep DOM s.c.

Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2104
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V3353
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V20709)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L19602
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
K21806
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L19403
* TRANSPORT: autolaweta do 4 aut, ca³a Europa, tel. 792934-193
K24501

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V67908)

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

 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V6901)

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)

(K24101)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

INNE
* zgin¹³ pies, niedu¿y ³aciaty bia³o-czarno-br¹zowy, kundel,
wabi siê Tr¹bka, tel. 600-032-720, 87-520-46-08 L20401
KUPIÊ
* gara¿ ulicy Zielonej, tel. 603-754-128
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756

* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V3812
* dzia³kê 23 ary, czêciowo uzbrojona, Sto¿ne, tel. 87-52386-94, 509-632-608
K23902
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V415
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18914
NOTEBOOK ASUS +TORBA
+MYSZ JU¯ OD 1599z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C

(V70816)

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V67628
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V3902
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L20501
* mieszkanie 48 m.kw., wiêtajno, tel. 509-382-995 L20201
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V3343
* OKAZJA!!! Dzia³ka budowlana, uzbrojona, 3500 m.kw.,
Sedranki, 55000 z³otych, tel. 510-189-301
V3912
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V67728
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V65920
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V67618
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L19104
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V67518
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2114
* wózek g³êboko-spacerowy Adbor, fotelik samochodowy
Coneco, pociel 90/120, tel. 608-319-503
K24601
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V6511
WYNAJEM

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

(V67508)

SPRZEDAM

V2304

L19004

* do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym (600
m.kw.), tel. 502-088-402
K24401
* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
K21308
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
V6611
* lokal przy placu Wolnoci (przy PZU), 63 m.k., tel. 502088-402
K24301
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095 K24201
* mieszkanie 2 pokoje, 40 m.kw., tel. 518-667-811 K23303
* mieszkanie 46 m.kw., tel. 609-738-204
K24701
* poszukujê gara¿u do wynajêcia, tel. 665-806-613 L19901
* w Olecku w przychodni do wynajêcia powierzchnie:
11 m2, 12 m 2, 17 m2., 30 m2, tel. 602-192-452
V6801
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

$

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

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

(V69107)

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

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
1

marca

godz.

1600

tel. 520-23-36
(K20609)

(V7001)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Rzepa na suchy kaszel

Sok wyciniêty z rzepy zmieszaæ z cukrem (pól
na pó³) i gotowaæ a¿ do zgêstnienia. Syrop popijaæ kilka razy dziennie, mo¿na dodawaæ do gor¹cego mleka.

Cykoria na w¹trobê

Domowym lekiem przy ró¿nych boleciach, z³ej pracy
w¹troby, ale równie¿ nawet przy gronej ¿ó³taczce, by³y
herbaty i odwary z korzenia cykorii podró¿nika. Roliny
rosn¹ pospolicie przy polnych drogach i maj¹ niebieskie
kwiaty.
Przygotowanie domowych leków jest bardzo proste. £y¿kê
dobrze rozdrobnionego, albo nawet zmielonego, korzenia
cykorii zalaæ szklank¹ wrz¹tku i pozostawiæ pod przykryciem na kilka minut. Potem przecedziæ. Piæ najlepiej po
pó³ szklanki lekko ciep³ej herbaty, pó³ lub godzinê przed
posi³kiem.

Rozwalniacz ksiêdza Kneippa

2 ³y¿ki mielonego kopru w³oskiego i ja³owca, po ³y¿eczce aloesu i kozieradki. Wszystko dobrze wymieszaæ.
Jedn¹ ³y¿eczkê tej mieszaniny zagotowaæ w æwierci litra
wody. Wypiæ wszystko od razu lub po ³y¿eczce. Wed³ug
zapewnieñ rozwolnienie winno wyst¹piæ po 12-30 godzinach.

Przy chorobach kobiecych i bólach gard³a
Do p³ukañ w stanach zapalnych jamy ustnej, gard³a,
dzi¹se³, nad¿erdkach, do ok³adów przy obrzmieniach gard³a i przemywañ skóry stosuje siê odwar przygotowany z
jednej ³y¿ki rozdrobnionej kory dêbowej. Zio³a zalewa siê
szklanka wrz¹tku i gotuje na wolnym ogniu oko³o 5 minut.
U¿ywaæ po kilkunastu minutach, po ostudzeniu i przecedzeniu. Do irygacji w up³awach oraz obmywñ narz¹dów
kobiecych, nale¿y stosowaæ odwar rozcieñczony wod¹ o
temperaturze cia³a w stosunku 1 do 1.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Pieczone jab³ka
na Walentynki

Pó³ butelki czerwonego wina z porzeczek, 2 jab³ka, 2 ³y¿ki kompotu z wini,
cynamon, skórka pomarañczowa, cukier,
cukier puder.
Jab³ka myjemy i usuwamy z nich
gniazda nasienne. Tak przygotowane
uk³adamy w miseczkach ¿aroodpornych.
Zalewamy kompotem winiowym i posypujemy cukrem, cynamonem i start¹
skórk¹ pomarañczow¹. Do ka¿dej miseczki wlewamy do po³owy wina. Pieczemy jab³ka w rednio nagrzanym piekarniku przez 20 minut. Po upieczeniu
posypujemy odrobin¹ cukru pudru

Jelenie Ro¿ki
na T³usty Czwartek

35 dag m¹ki, 10 dag cukru pudru,
5 dag mas³a, 2 ¿ó³tka, 3 jaja, 40 ml
mietany oraz dodatkowo: cukier puder zmieszany z wanili¹, otarta skórka
z cytryny, t³uszcz do sma¿enia.
M¹kê przesiewamy. Dodajemy do niej
posiekane no¿em na p³atki mas³o. £¹czymy z jajkami, ¿ó³tkami, cukrem i mietan¹. Zagniatamy z tego ciasto. Z ciasta
formujemy cienki wa³ek, który kroimy
na kawa³ki o d³ugoci 8 centymetrów.
Ka¿dy z wa³ków nakrajamy ukonie na
przemian z obu stron w tzw. jode³kê.
Rozgrzewamy mocno t³uszcz w g³êbokim rondlu i sma¿ymy  tak jak faworki  z obu stron na z³oty kolor. Po
usma¿eniu wyjmujemy, os¹czamy na
bibule, posypujemy cukrem pudrem i
otart¹ skórk¹ cytrynow¹.

13 lutego
Arlety, Benigny, Juliany, Katarzyny, Leny,
Lindy, Swet³any
Gilberta, Grzegorza, Jordana, Juliana,
Kastora, Klemensa, Leona, Les³awa,
Niemira, Stefana, Toligniewa, Walentego, Wieñczys³awa
14 lutego
Dobies³awy, Krystyny, Liliany, Lilii, Miny,
Miry, Niemiry, Niny, Walentyny, Weroniki
Cyryla, Dobies³awa, Konrada, Metodego, Niemira, Walentego, Zenona
15 lutego
Agaty, Alicji, Faustyny, Georgiany,
Georginy, Ity, Jowity, Klaudii
Alfreda, Arnolda, Faustyna, Józefa,
Klaudiusza, Przybora, Przybyrada, Saturnina, Sewera, Seweryna, Zygfryda

Chmury

Cumulus to ³aciñska nazwa chmury
k³êbiastej, grubej chmury o du¿ej rozci¹g³oci pionowej. Jej górna czêæ tworzy
charakterystyczn¹ kopu³ê pokryt¹ k³êbami, a podstawa jest prawie pozioma.
Najmniejsza wysokoæ, na której wystêpuje jej podstawa, wynosi oko³o 500
metrów. Górne owietlone przez s³oñce
czêci chmury s¹ lni¹co bia³e, podstawa ciemna sk³ada siê z kropelek wody.
Chmury sprowadzaj¹ niekiedy niewielki deszcz.

Dwa lata

Przeciêtny cz³owiek powiêca w ¿yciu
dwa lata na rozmowy telefoniczne.

Pietruszka

Natki pietruszki nie nale¿y przechowywaæ w pobli¿u pomidorów i jab³ek,
gdy¿ w ich towarzystwie znacznie szybciej
¿ó³knie i wiêdnie.



9 lutego
Apolonii, Bernardy, Eryki, Sabiny
Bernarda, Borys³awa, Cyryla, Donata,
Eryka, Gorzys³awa, Mariana, Nikifora,
Rajmunda, Rajnolda
10 lutego
Elizy, Elwiry, Gabrieli, Scholastyki,
wiêtochny, Tomis³awy
Agatona, Gabriela, Jacentego, Jacka,
Scholastyka, Tomis³awa
11 lutego (Dzieñ Chorego)
Bernadetty, Bo¿eny, Brygidy, Marii
Adolfa, Dezyderego, Grzegorza, Lucjana,
Lucjusza, £azarza, Olgierda, wiêtomira
12 lutego
Aleksy, Benedykty, Eulalii, Normy, Nory,
Radzyny, Trzebis³awy
Aleksego, Benedykta, Czes³awa, Damiana,
Juliana, Ludwika, Modesta, Rados³awa,
Radzimierza, Trzebis³awa

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

(zas³yszane)

 Nie ma milszego widoku ni¿ zwalczaj¹cy siê nawzajem wrogowie.
 Ani przyjañ bez prawdy, ani prawda bez przyjani ¿yæ nie mog¹.
 Im ni¿szy uk³on, tym bli¿szy fa³szu.

PRZYS£OWIA
 Scholastyka (10 luty) mróz utyka, a
nim Walu (14 luty) nam zawieci,
obaczymy, mróz kark skrêci.
 Gdy luty ciep³y i po wodzie, wiosna póno nast¹pi i o ch³odzie.
 Jak na wiecie luty, ka¿dy bród zakuty.
 Bezu¿yteczn¹ rzecz¹ jest uczyæ siê,
lecz nie myleæ, a niebezpieczn¹
myleæ, a nie uczyæ siê niczego.
(chiñskie)
 B¹d czysty we w³asnych oczach,
strze¿ siê, ¿eby kto inny nie musia³ ciê oczyszczaæ. (egipskie)
 Najciê¿ej w ¿yciu ma ten, kto usi³uje unikn¹æ trudnoci. (francuskie)
 Cnota mêdrców jest jak wiatr, cnota zwyk³ych ludzi  jak trawa. Gdy
nad traw¹ przechodzi wiatr, trawa
pochyla siê. (japoñskie)
 Bez umiechu nie otwieraj drzwi
gociowi. (koreañskie)

Warzywa

... sma¿ymy krótko na du¿ym ogniu, dziêki
czemu zachowuj¹ wiêkszoæ witamin.

Humor

- Czym ró¿ni siê akademik ¿eñski od
mêskiego?
- W ¿eñskim naczynia myje siê po obiedzie, w mêskim  przed!

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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Kajakiem przez rzeki lodem skute
Zimowa aura towarzyszy³a kajakarzom, którzy wyruszyli na wodny szlak
16 stycznia 2010. Organizatorzy obserwowali stan rzeki na wiele dni przed
imprez¹ i obawy ze wzglêdu na nieodpuszczaj¹ce mrozy by³y coraz wiêksze.
Rzeka chowa³a siê coraz bardziej pod
lodowy pancerz. Na dwa dni przed zaplanowanym terminem mróz trzyma³ siê
na poziomie minus 150C.
Na zimowy sp³yw stawi³o siê 12
ochoczych dam i niewiast. Po nocnych
piewach przy kominku wyruszylimy
wiec porankiem w poszukiwaniu sp³awnej
wody.

wszyscy znaleli siê bezpiecznie w ciep³ych autach, a kajaki na przyczepce.
W Folwarku £êkuk czeka³y na nas
rozpalona bania i uczta Lukullusa, a oprócz
tego  wyr¹bana przerêbel dla och³ody.
piewy i radosne zabawy umila³y czas.
Zdarzy³ siê nawet nocny wypad na nartach biegowych na szlak biegn¹cy po
starym nasypie kolejowym. O wicie,
po obfitym posi³ku, dr¿a³y konie u sañ
i kulig po puszczañskich drogach, a dla
chêtnych  bieganie na nartach.
Ciep³e po¿egnanie i do zobaczenia
wkrótce!
www.lekuk.pl
Organizatorem sp³ywu by³ Folwark
£êkuk  Orodek Aktywnej Rekreacji.
(L3231)

Jedyny niezamarzniêty odcinek zlokalizowany zosta³ poni¿ej jeziora Haleckiego i stamt¹d ekipa ruszy³a na wodê.
Wszyscy byli zauroczeni zimow¹ sceneri¹ i mazurskim krajobrazem. Po kilku kilometrach rzeka sprawi³a niespodziankê i prze kilkaset metrów z trudem trzeba by³o przebijaæ siê przez lód.
Mrone powietrze powodowa³o, ¿e na
wios³ach i kajakach osadza³a siê gruba
warstwa lodu, który trzeba by³o obijaæ
siekierk¹. Zmêczeni postanowilimy
wydostaæ siê na brzeg aby roznieciæ ogieñ
i posiliæ przed dalsz¹ podró¿¹, a w³aciwie powrotem, gdy¿ nasz zwiadowca donosi³ o zalodzonym odcinku w dolnej
czêci rzeki. Kilka rzutów kotwiczk¹
pomog³o zdobyæ przyczó³ek na onie¿onym brzegu. Ciep³a herbata z termosu i pieczona kie³baska znacznie poprawi³y
morale grupy. Tu¿ po zachodzie s³oñca

'
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Koszykówka
Turniej koszykówki 3-osobowej o
Puchar Dyrektora MOSiR w Olecku
Pana Andrzeja Kamiñskiego odby³
siê 2.02.2010 r., w hali LO w Olecku.
Organizatorem by³ MOSiR Olecko,
a sêdzia g³ównym Robert Smyk.
Do zawodów przyst¹pi³y nastêpuj¹ce dru¿yny: Króliczki B., Bez Nazwy,
Old Boy i Worms. Turniej rozegrano
systemem ,,ka¿dy z ka¿dym.
KOÑCOWA KLASYFIKACJA:
1.Old Boy (kpt. Marcin Putra) 5 pkt.
2.Bez Nazwy (kpt. Micha³ Poszwa) 4 pkt.
3.Króliczki B. (kpt. Ola Ulikowska) 3 pkt.

4.Worms (kpt. Piotr Rutkowski) 1 pkt.
Rozegrano równie¿ konkurs rzutów
za 3 punkty. Kolejnoæ konkursu rzutów za 3 punkty:
1. Dawid S³abiñski (3 celne rzuty)
2. Andrzej £êgowski (2)
3. Grzegorz Walendzewicz (1)
Dwa najlepsze zespo³y otrzyma³y
puchary, a wszystkie pami¹tkowe dyplomy. Najlepszy wykonawca rzutów za
3 punkty otrzyma³ pami¹tkow¹ statuetkê. Ogó³em w zawodach startowa³o 12
osób.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny: Marcin
Putra, Grzegorz Walendzewicz i Jakub Putra.
Dariusz Karniej

Siatkówka

Feryjne rozgrywki

6.02.2010 r. w hali LO w Olecku
odby³ siê Turniej Pi³ki Siatkowej 4-osobowej o Puchar Dyrektora MOSiR. Sêdzi¹
g³ównym zawodów by³ Andrzej Kamiñski.
Do turnieju przyst¹pi³y dwa zespo³y ¿eñskie, które rozegra³y bezporedni
mecz pomiêdzy sob¹ oraz osiem zespo³ów mêskich, które zosta³y podzielone
na dwie grupy, a nastêpnie po dwa najlepsze awansowa³y do pó³fina³ów.
Koñcowa kolejnoæ (mê¿czyni):
1. Bomba Team E³k (kpt. Marcin Tyszkowski)
2. Gi¿ycko (kpt. Adrian Drê¿ek)
3. Serduszka (kpt. Przemys³aw Sura¿yñski)
4. Juniorzy Starsi Olecko (Jerzy Wrzyszcz)
5-6.Giganci (kpt. Grzegorz Dani³owicz)
Grot Olecko (kpt. Cezary Górski)
7-8.Weterani (kpt. Grzegorz Rybak)
Rapuj¹ce Pierogi (kpt. Artur Reut)
Koñcowa kolejnoæ (kobiety):
1. Atomówki (kpt. Dominika Bagan)
2. Króliczki B. (kpt. Ola Ulikowska)
Zwyciêskie zespo³y otrzyma³y puchary
i pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w turnieju wyst¹pi³o 40 zawodników, w tym 8 kobiet.

Turnieje tenisa sto³owego i tenisa ziemnego na zakoñczenie sportowych ferii.
przeprowadzono 5 lutego br. w hali sportowej SP3 w Olecku. zawody sêdziowali Dariusz Karniej i Andrzej Bomber.
W obydwu turniejach wziê³y udzia³
dzieci uczêszczaj¹ce na zajêcia sportowe, zorganizowane w SP 3 przez MOSiR Olecko.
Klasyfikacja koñcowa turnieju tenisa sto³owego:
Dziewczêta I Grupa:
1.Ula Jasiñska
2.Ania Zieliñska
3.Roksana Zajkowska
4.Weronika Tymoszuk
5.Sylwia Sad³owska
Dziewczêta II Grupa:
1.Martyna Wróblewska
2.Ania Napiórkowska
3.Zosia Maksimowicz
4.Weronika Sadowska
Ch³opcy I Grupa:
1.Kuba Mi³owicki
2.Krystian Sura¿yñski
3.Marcin Iwanowski
4.Pawe³ Charmuszko
Ch³opcy II Grupa:
Fot. Dariusz Karniej

Zapowiedzi
imprez sportowych:

1. Halowe Mistrzostwa Powiatu Szkó³
Podstawowych w LA (11.02.10r., ZST
w Olecku. Rozpoczêcie zawodów o
godz. 9.00.
2.V Turniej z cyklu Grand Prix Olecka
w tenisie sto³owym (13.02.10 r., hala
Zespo³u Szkó³ w Olecku Os. Siejnik
14; rozpoczêcie zawodów o godz. 10.00)
3. Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny
¯aków i M³odzików w tenisie sto³owym (14.02.10r., hala ZS w Olecku
Os. Siejnik 14; roszpoczêcie zawodów o godz. 10.00).
1.Micha³ Maksimowicz
2.£ukasz Szymulski
3.Micha³ Polakowski
4.Pawe³ Masalski
Klasyfikacja koñcowa turnieju tenisa ziemnego:
Dziewczêta I Grupa:
1.Roksana Zajkowska
2.Ania Zieliñska
3.Ula Jasiñska
4.Sylwia Sad³owska
5.Weronika Tymoszuk
Dziewczêta II Grupa:
1.Martyna Wróblewska
2.Zosia Maksimowicz
3.Ania Napiórkowska
4.Weronika Sadowska
Ch³opcy I Grupa:
1.Pawe³ Charmuszko
2.Krystian Sura¿yñski
3.Kuba Mi³owicki
4.Marcin Iwanowski
Ch³opcy II Grupa:
1.£ukasz Szymulewski
2.Micha³ Maksimowicz
3.Micha³ Polakowski
4.Pawe³ Masalski
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pami¹tkowe dyplomy, maskotki oraz
s³odycze. Ogó³em w zawodach startowa³o 17 osób, w tym 9 dziewcz¹t.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 386

Waldemara Rukcia

Witam Serdecznie Pañstwa. Znów
kolejny tydzieñ za nami. Oprócz tygodnia to mamy równie¿ za sob¹ pierwszy miesi¹c nowego roku. Do koñca roku
pozosta³o ju¿ tylko jedenacie miesiêcy. Oszala³ ten czas.
Jak siê Pañstwu podoba zima? Fascynuj¹ce! Po raz pierwszy od d³u¿szego czasu mamy zimê tak¹, jak trzeba:
nieg, mróz itd. Ilu z nas jeszcze pamiêta, jak wygl¹da prawdziwa zima? A ile
dzieci pamiêta, by w ferie mo¿na by³o
pojedziæ na sankach, nartach czy ³y¿wach? Zima stulecia, jaka mia³a miejsce w 1979 roku, co prawda mo¿e s³u¿yæ za odnonik dla tych, którzy pamiêtaj¹, ale mia³o mo¿na powiedzieæ: takiej zimy ju¿ dawno nie by³o. Hu hu
ha... nasza Zima z³a... Na po³udniu Polski
walcz¹ ze skutkami zaskoczenia zimy
w zimie. Ludzie nie maj¹ pr¹du ju¿ od
kilku ³adnych dni. S³u¿by energetyczne
robi¹, co mog¹. Jak opowiada³ jeden z
monterów: w du¿ej czêci to praca polegaj¹ca na poprawianiu tego, co zrobili
przedwczoraj. W niektórych rejonach
wojsko przygotowuje siê do ewakuacji
ludzi i zwierz¹t ze stref zagro¿onych
powodzi¹. Bo taki nieg mo¿e spowodowaæ katastrofê. Przez nasz kraj przewijaj¹ siê rekordy mrozu. Co prawda z
naszym miastem to nawet Suwa³ki nie mog¹
siê równaæ, ale mróz jest dokuczliwy.
Przy takim mrozie to i polityka powinna zejæ na boczny tor, by nie ulec
oziêbieniu, ale to chyba jej nie grozi.

Na pierwszym miejscu (wg mojego rankingu) znajduje siê obecny premier z
wahaniem siê czy startuje na prezydenta RP, czy nie. To wahanie siê zaczyna³o byæ coraz bardziej kabaretowe.
Dziennikarze ju¿ miêdzy sob¹ obstawiaj¹ zak³ady czy w ogóle bêdzie kandydowa³ na prezydenta. Ostatnio na
jednym spotkañ pan Premier rozmarzy³
siê i stwierdzi³, ¿e planuje drug¹ kadencjê byæ premierem. Oczywicie wi¹za³oby siê to z rezygnacj¹ do fotela
prezydenta, ale jak kto lubi byæ premierem... I sta³ siê cud! Premier og³osi³ bullê, ¿e nie bêdzie startowa³ do fotela
Prezydenta i w tym celu namaci³ dwóch
swoich kandydatów. Jak król Salomon!
Z drugiej strony zaczynam rozumieæ,
dlaczego s¹ te w¹tpliwoci. Jak cz³owiek przys³uchuje siê komisji ds. afery
hazardowej  to mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e fotel prezydenta mo¿e ulec dalszemu odsuwaniu. Coraz wiêcej okolicznoci wskazuje na to, ¿e przeciek w
sprawie ledztwa na 100% mia³ miejsce w kilka dni po rozmowie Premiera
z by³ym szefem CBA. I dodaæ wypada:
coraz bardziej widaæ, ¿e w sporej czêci jest to zas³uga samego premiera i
jego otoczenia. Jest coraz bardziej widoczne to, ¿e mog³a wzi¹æ górê lojalnoæ wobec kolegów nad interes pañstwa. Jeli to stanie siê oczywiste, to
rzeczywicie postawi w z³ym wietle
odwo³anie Mariusza Kamiñskiego z
szefowania CBA i sprawê postawienia
jemu zarzutów, bo mo¿e rzeczywicie
siê okazaæ, ¿e nawet bez nacisków po-

litycznych nadgorliwoæ prokuratorów
mo¿e staæ siê gwodziem do trumny dla
wielu polityków PO. Zastanawia mnie
na przyk³ad ostatnia wolta Janusza Palikota, który zaskakuje swoim pojednawczym tonem. Czy¿by to by³ wskanik,
¿e co dzieje siê le?
Mo¿e nie pad³y s³owa, które stanowi³y przeciek. Mo¿e tylko zbiegi okolicznoci, gdy po spotkaniu z Kamiñskiem, Premier odbywa spotkania i rozmowy z bohaterami Afery. Szczerze
mówi¹c, to ka¿dy g³upi by siê po³apa³,
¿e po spotkani z szefem CBA nastêpuje
bardzo wiele spotkañ i pytañ, z których
swobodnie mo¿na wyci¹gaæ wnioski, ¿e
sprawa siê ryp³a. Sprawianie wra¿enia, ¿e Premier jest ponad i tylko robi
to, co do niego nale¿y, ostatnio wypada
bardzo smutno. Nawet dziennikarze lubi¹cy tego premiera zaczynaj¹ g³ono
postêkiwaæ. Mo¿e to pocz¹tek koñca?
A mo¿e kolejna rozgrywka... Tylko kto
obecnie bêdzie ukatrupiony politycznie by Premier móg³ wyjæ z twarz¹?
Sam Premier przed Wysok¹ Komisj¹
odpowiada³ wprost genialnie. Naprawdê, mam wielki szacunek dla specjalistów od wizerunku pracuj¹cych dla Premiera. Mój guru (hi hi hi...) te¿ wypad³ niele, mimo, ¿e trzech cz³onków
komisji chcia³o bardzo mocno dowieæ,
¿e afera hazardowa to co, co mia³o miejsce
parê lat temu.
Czekam co wydarzy siê za kilka dni.
Przys³owie: Oby ¿y³ w ciekawych
czasach czasem przybiera bardzo realne kszta³ty. Do poczytania za tydzieñ.
PAC

