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26 lutego
 koncert
Stanis³awa Sojki
w Olecku.

Szczegó³y na s. 11.

KIEROWCO!!

Przy obecnych warunkach drogowych
nie mo¿na jedziæ na styk!!! Grozi to
nie tylko uszkodzeniem pojazdu Twego czy kieruj¹cego przed Tob¹, ale stwarza
zagro¿enie zdrowiu i ¿yciu tego kierowcy (np. uszkodzenie krêgos³upa).

Kierowco, pamiêtaj!
Zachowaj odstêp!!!

http://soyka.pl

WARTO PRZECZYTAÆ
* Przebudowa rynku na placu
Wolnoci  s. 2.
* Mini wywiad w Burmistrzem
Olecka Wac³awem Olszewskim
 s. 4.
* Informacja o szkoleniu  rozliczenia podatku dochodowego od
osób fizycznych  s. 5.
* Ró¿norodnoæ znaczy ¿ycie! 
Ryszard Kowalski o Miêdzynarodowym Roku Ró¿norodnoci
Biologicznej  s. 6.
* W cyklu Warto zobaczyæ 
Jezioro Niskie i Wysokie  s. 8.
* Zapisy do przedszkola  s. 11.
* wiêto Wiosny 2010  S. 13.
* Sportowe ferie 2010  s. 18.

(K21707)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

tel. 501-611-961

Rys. Waldemar Rukæ
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

SZEROKI WYBÓR ODZIE¯Y OCHRONNEJ BHP

OKAZJA!

W TYM TAK¯E: ODZIE¯ OCIEPLANA,
OCHRONA R¥K, STÓP, USZU ORAZ OCZU
(V3803)

Proszek Vizir 1,5kg - 12,60 z³ brutto,
Proszek Vizir 6kg - 39,99 z³ brutto,
P³yn do naczyñ Fairy 1L - 4,59 z³ brutto

MARKET BUDOWLANY

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V2405)

ZPHU IMPULS

(V3304)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2
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Przebudowa
rynku na placu
Wolnoci

11 lutego burmistrz Wac³aw Olszewski podpisa³ umowê z firm¹, która ma
przebudowaæ rynek na placu Wolnoci. Chodzi o teren przylegaj¹cy do
skrzy¿owania z ulic¹ 1 Maja i Kamienn¹.
Inwestycja ma wartoæ blisko 3 milionów z³otych. Przetarg wygra³o konsorcjum dwóch firm: z E³ku i Olecka.
Olecczanie wykonaj¹ wszystkie sprawy budowlane, za E³k wykona inwestycje dotycz¹ce odnowienia powierzchni
oraz uzbrojenia terenu. Prace maj¹ zostaæ ukoñczone do koñca czerwca.
Wygra³a firma nie najtañsza, ale
wziêlimy pod uwagê fakt, ¿e e³cka firma
ma dowiadczenie, gdy¿ kilkakrotnie wykonywa³a podobne inwestycje  powiedzia³ burmistrz.
opracowa³ B. Marek Borawski

Wypadek Drogowy

5.02.2010 r. ok. godz. 14.15 w miejscowoci Nowy M³yn w gminie Wieliczki dosz³o do pierwszego w tym roku
wypadku drogowego. Ze wstêpnych
ustaleñ policji wynika, i¿ kieruj¹ca samochodem osobowym marki Reanult,
jad¹c w kierunku miejscowoci Nory,
nie dostosowa³a prêdkoci do panuj¹cych warunków drogowych, w wyniku
czego na ³uku drogi straci³a panowanie
nad pojazdem, wpad³a w polizg i uderzy³a
lewym bokiem auta w przydro¿ne drzewo. 20-letnia Barbara Z. by³a trzewa,
lecz nie posiada³a uprawnieñ do kierowania. Z powa¿nymi obra¿eniami cia³a
zosta³a przewieziona do szpitala w E³ku.
Pasa¿er pojazdu zosta³ ukarany mandatem karnym 300 z³otych za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobê nie maj¹c¹ wymaganych uprawnieñ.
Szczegó³y i okolicznoci tego zdarzenia wyjaniaj¹ policjanci.
Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

DY¯URY APTEK

*
*
*
*
*
*
*
*

16.02.2010r.  ul. Zielona 37
17.02.2010r.  ul. Kolejowa 15
18.02.2010r.  ul. 11 Listopada 9
19.02.2010r.  pl. Wolnoci 25
20.02.2010r.  pl. Wolnoci 7B
21.02.2010r.  ul. Go³dapska 1
22.02.2010r.  ul. Zielona 35
23.02.2010r.  ul. Sk³adowa 6

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
Nietrzewi kieruj¹cy
 5.02.2010 r. o godz. 23.45 w Olecku
na ul. Al. Zwyciêstwa policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Renault. Kieruj¹cy, Jakub U., by³ nietrzewy. Badanie alkomatem wykaza³o 1,8 promila
alkoholu w organizmie. Ponadto 26letek nie posiada³ podczas kontroli prawa
jazdy.
 6.02.2010 r. o godz. 20.25 na trasie
Wieliczki-Nory funkcjonariusze policji zatrzymali kieruj¹cego BMW. Po
sprawdzeniu stanu trzewoci okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy, Krzysztof G.,
prowadzi³ samochód maj¹c 0,6 promila alkoholu we krwi.
 6.02.2010 r. w miejscowoci Plewki
policjanci zatrzymali kolejnego nietrzewego kieruj¹cego. Szymon R. prowadzi³ osobowego Fiata maj¹c ponad
2 promile alkoholu w organizmie. Podczas kontroli funkcjonariusze ustalili,
¿e nie posiada on uprawnieñ do kierowania. Zatrzymano równie¿ dowód
rejestracyjny za brak aktualnych badañ technicznych pojazdu.
Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

Hala widowiskowo-sportowa

19 lutego zostanie podpisana umow¹ na budowê hali widowiskowo-sportowej z p³ywalni¹.
Wiadomo, ¿e przetarg wygra³ Mostostal S.A. z Warszawy. Zbuduj¹ oni
obiekt za 34 miliony z³otych. Wszystkie zawirowania wokó³ przetargu zosta³y wyjanione. Odwo³ania firm zosta³y
uniewa¿nione i wyrok Komisji Odwo³awczej w tej sprawie jest prawomocny. Ponadto wystosowalimy pismo do
Krajowej Izby Odwo³awczej i ta wyrazi³a zgodê na zawarcie umowy z firm¹,
któr¹ wybralimy  stwierdzi³ burmistrz
Wac³aw Olszewski.
(opracowa³ B. Marek Borawski)

Sesja Rady
Miejskiej

Najbli¿sza Sesja RM odbêdzie siê
w rodê 24 lutego. Zmiana terminu z
pi¹tku na rodê spowodowana zosta³a
terminem, w jakim Urz¹d Miejski musi
z³o¿yæ wnioski o dofinansowanie inwestycji. Radni musz¹ tê decyzjê podj¹æ
na zasadzie uchwa³y Rady.
(m)

Bezpieczne
Ferie 2010

Wyniki dzia³añ Bezpieczne Ferie
2010 prowadzone na terenie KPP Olecko.
Liczba zaanga¿owanych policjantów  42
Liczba skontrolowanych pojazdów  287
Liczba na³o¿onych mandatów karnych  41
Pouczenia  23
Wnioski skierowane do s¹du  1
Nietrzewych kieruj¹cych  6
Zatrzymanych praw jazdy  4
Zatrzymanych dowodów rejestracyjnych  11
Wykroczenia:
Przekroczenie prêdkoci  13
Niestosowanie pasów i fotelików  11
Niebezpieczne manewry (zawracanie, cofanie, wyprzedzanie, omijanie)  4
Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

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:

 Beata Jurkiewicz
 Ireneusz Jutkiewicz
 Maciej Kowalski
 Irena Pêksa
 Anna Podgórska
 Teresa Stasiñska
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

 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

(V70807)

Maryla Rodowicz
oraz Budka Suflera
... bêd¹ goæmi obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka. Koncert odbêdzie siê 23 lipca.
(m)

Budowa
wodoci¹gów wiejskich
16 lutego nast¹pi otwarcie ofert w przetargu na budowê
wodoci¹gów wiejskich. Zakres robót to: budowa kanalizacji
w Jakach, budowa wodoci¹gu Jaki, Dobki, Rosochackie,
Mo¿ne, Raczki Wielkie, D¹browskie, Pieñki, Babki Oleckie.
Gmina na budowê, której koszt wyniesie 9 milionów z³otych,
otrzyma³a dofinansowanie w wysokoci 4 milionów z³otych.
Prace maj¹ zostaæ ukoñczone do padziernika bie¿¹cego roku.
W ten sposób gminie przybêdzie ponad 50 kilometrów wodoci¹gów oraz 5 kilometrów kanalizacji sanitarnej.
(opracowa³ B. Marek Borawski)

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

(V7501)

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON ............................ 3,44 z³
ON Arktik (do -48 0C) .. 4,19 z³
Pb95......................... 4,39 z³
PB98 ........................ 4,59 z³
LPG .......................... 2,19 z³
Olej opa³owy............ 2,45 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

Zapraszamy od 800 do 1800

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

(V67809)
(V67639)

(V67709)

NAJTANIEJ W MIECIE

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
16.00  warsztaty twórcze (ROK MG  Galeria prawdziwej Sztuki in. A. Legusa)
19 lutego (pi¹tek)
8.00  14.00  wiêto Szko³y w Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika
17.00  Wszystko co kocham, film  kino Mazur
19.00  Dom z³y, film  kino Mazur
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
20 lutego (sobota)
9.00  Halowe Mistrzostwa Powiatu w LA (gimnazja), hala
ZST
17.00  Wszystko co kocham, film  kino Mazur
19.00  Dom z³y, film  kino Mazur
21 lutego (niedziela)
17.00  Wszystko co kocham, film  kino Mazur
19.00  Dom z³y, film  kino Mazur
22 lutego (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
24 lutego (roda)
 Halowe Mistrzostwa Powiatu w pi³ce no¿nej ch³opców,
hala Wieliczki
26 luty (pi¹tek)
9.00  Powiatowa Liga Halowej Pi³ki No¿nej Ch³opców (gimnazja), hala w Wieliczkach
17.00  Planeta 51, film  kino Mazur
19.00  Wszyscy maj¹ siê dobrze, film  kino Mazur
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
27 lutego (sobota)
V Turniej z cyklu Grand Prix w tenisie sto³owym, hala ZS
17.00  Planeta 51, film  kino Mazur
19.00  Randka w ciemno, film  kino Mazur

"
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Jak bêdzie
z odnie¿aniem miasta?

BMB: - Widaæ go³ym okiem, ¿e firma odpowiedzialna za
sprz¹tanie ulic nie robi tego nale¿ycie. Widaæ po ladach, ¿e
usuwanie niegu nie nastêpuje wtedy, kiedy jest najmniejszy
ruch w miecie, czyli wieczorem i wczenie rano, a dopiero
wtedy, kiedy pracownicy przyjd¹ do pracy.
Wac³aw Olszewski:  Wczoraj rozmawia³em z prezesem
PGK. Prosi³em go o zmianê godzin odnie¿ania. Przede wszystkim
chodzi o to, by odnie¿aæ rano. Potwierdzi³, ¿e bêdzie organizowa³ odnie¿anie od 5. rano do 7., czyli wtedy, gdy ruch
samochodowy jest praktycznie minimalny. Ewentualnie bêdzie te¿ odnie¿ane po po³udniu. Mam nadziejê, ¿e godziny
odnie¿ania bêd¹ zmienione.
BMB:  W chwili obecnej niektóre z ulic s¹ ju¿ kompletnie zablokowane ha³dami niegu. Dotyczy to np. ulicy Armii
Krajowej.
WO:  Tu jest problem. PGK ma podpisan¹ umowê ze
Starostwem na odnie¿anie ulic, a nie usuwanie niegu. Ta
czynnoæ jest bardzo kosztowna. Mylê, ¿e PGK bêdzie renegocjowaæ umowê i przynajmniej z niektórych ulic trzeba
nieg wywieæ.
BMB:  To jest, czy nie jest problem?
WO:  Z technicznego punktu widzenia nie jest to problem. W u¿ytkowanym przez przedsiêbiorstwo samochodzie
jest urz¹dzenie do bezporedniego ³adowania niegu na przyczepê. Problem stanowi koszt tej us³ugi. Je¿eli PGK domówi
siê ze Starostwem i otrzyma dodatkowe pieni¹dze, przejezdnoæ ulic zostanie utrzymana. Jest to wed³ug mnie konieczne.
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.
Z okazji 55. rocznicy powstania Warmiñsko-Mazurska
Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. T. Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w Olecku organizuje konkurs na ekslibris.
REGULAMIN

KONKURSU NA EKSLIBRIS

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OLECKU
Cele konkursu:
- stworzenie graficznego znaku bibliotecznego dla ksiêgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Olecku;
- zainteresowanie ekslibrisem jako ma³¹ form¹ grafiki artystycznej;
- popularyzacja i kultywowanie najstarszych technik graficznych;
- promocja biblioteki w rodowisku.
Regulamin konkursu
1. Do konkursu zapraszamy dzieci i m³odzie¿ szkó³ podstawowych (I-IV), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Olecka
i powiatu oleckiego.
2. Ka¿dy uczeñ mo¿e nades³aæ dowoln¹ iloæ prac wykonanych w dowolnej technice graficznej. Prace mog¹ byæ
wykonane w o³ówku, piórkiem, technik¹ linorytu lub graficzn¹ technik¹ komputerow¹, ale bez u¿ycia gotowych
klipartów.
3. Wymiary prac dowolne, ale nie przekraczaj¹ce 15cm x
15cm.
4. Ka¿da praca powinna zawieraæ element, który jednoznacznie
kojarzyæ siê bêdzie z nasz¹ bibliotek¹ i miejscowoci¹.
Nazwa instytucji podana mo¿e byæ w pe³nym brzmieniu,

INFORMACJA O SZKOLENIU

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyk¹ rozliczeñ podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2009 rok, w szczególnoci:
- rodzaje obowi¹zuj¹cych druków zeznañ i ich wype³nianie
- przys³uguj¹ce ulgi i odliczenia
- sk³adanie zeznañ drog¹ elektroniczn¹ (bez podpisu kwalifikowanego)  prezentacja
- nowe formularze zg³oszeñ identyfikacyjnych NIP wprowadzone na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 29 wrzenia 2009r.  omówienie zmian
- wybrane zagadnienia zwi¹zane z rejestracj¹ dzia³alnoci gospodarczej (wniosek EGD 1)

na spotkanie w dniu 22 lutego 2010r. (poniedzia³ek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzêdu przy ul.
Wojska Polskiego 7 (wietlica).

Janusz ¯ukowski
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V21209)

Mini wywiad w Burmistrzem Olecka Wac³awem Olszewskim z 12 lutego

tj. Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im.
Prof. Tadeusza Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w
Olecku lub w skrócie WMBP Filia w Olecku; ka¿da praca powinna zawieraæ napis Ekslibris
5. Do prac nale¿y do³¹czyæ kopertê z danymi personalnymi
autora: imiê, nazwisko, szko³a, klasa, ewentualnie nazwisko opiekuna.
6. Nades³ane prace staj¹ siê w³asnoci¹ organizatora.
7. Termin nadsy³ania prac up³ywa 15.03.2010 r.
8. Przy wyborze najciekawszych prac Jury bêdzie siê kierowa³o nastêpuj¹cymi kryteriami:
· czytelnoci¹ znaku w³asnociowego,
· trafnym doborem treci,
· oryginalnoci¹ i estetyk¹ wykonania.
9. Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie nagród odbêdzie
siê w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku w ci¹gu 30 dni
od daty z³o¿enia prac.
10. Informacja o terminie uroczystoci podsumowuj¹cej konkurs
 og³oszenie wyników i rozdanie nagród  bêdzie umieszczona na stronie internetowej biblioteki w dziale Aktualnoci. Zainteresowane osoby zostan¹ powiadomione.
11. Autorzy najlepszych prac otrzymaj¹ nagrody, natomiast
wszyscy uczestnicy  pami¹tkowe dyplomy.
12. Nades³ane prace zostan¹ wyeksponowane na wystawie w
Bibliotece Pedagogicznej w Olecku.
Prace prosimy sk³adaæ w Czytelni biblioteki lub przes³aæ
poczt¹ na adres: Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej 30, 19 - 400 Olecko z dopiskiem na kopercie Ekslibris
Zapraszamy serdecznie do udzia³u w konkursie!

#
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Kids4Kids

Rys. Marek Pacyñski

Nowy projekt Fundacji
Przystanek Twórczoæ

PROWADZIMY NABÓR ZIMOWY
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
POSIADAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA
NA SEMESTR PIERWSZY
Szko³y Policealnej dla Doros³ych ZDZ
w Bia³ymstoku z/s w Olecku
na kierunkach:
TECHNIK ADMINISTRACJI
(szko³a 2-letnia)

(V1203)

Fundacja Przystanek Twórczoæ realizuje projekt pt. Akademia Animacji od Pestki do Pomarañczy od Inspiracji do
Dzia³ania. Celem projektu jest aktywizacja kulturalna m³odzie¿y i zainspirowanie do aktywnych dzia³añ twórczych na
terenie miasta Olecko. Po cyku warsztatów z animacji kultury, m³odzie¿ bêdzie zrealizowa³a w³asne projekty kulturalne.
Projekt skierowany jest do
 m³odzie¿y z Olecka (licealnej) - 125 osób /bezporedni
uczestnicy
 mieszkañców Olecka  300 osób /poredni uczestnicy 
odbiorcy inicjatyw m³odzie¿y.
Zajêcia prowadzone s¹ w Regionalnym Orodku Kultury
w Olecku Mazury Garbate. Rozpoczê³y siê 8 lutego, a
zakoñczenie przewidywane jest na 19 lutego.
(mach)

TECHNIK BEZPIECZEÑSTWA
I HIGIENY PRACY
(szko³a 1,5-roczna)
Informacje i zapisy:
W sekretariacie szkó³ ZDZ w Bia³ymstoku z/s w Olecku,
ul. Armii Krajowej 22A
tel. 087 520 26 35, 087-520 00 90; 605 545 324
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl; www.zdz.bialystok.pl

W tym roku ju¿ po raz pi¹ty Grupa Aktywnie Dzia³aj¹cej M³odzie¿y Kids4Kids zorganizuje festyn integracyjny. Przypominamy, ¿e w
latach 2008-2009 zorganizowali oni festyny: zabawê
karnawa³ow¹ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 2007, wspólne konkursy i zabawy
na wiosnê 2008 roku oraz ostatnio, w 2009 r., z
dzieæmi z Orodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci G³uchych.
Wszystkie dzia³ania maj¹ za zadanie integracjê dzieci niepe³nosprawnych .
Jako miêdzyszkolna Grupa Aktywnie dzia³aj¹cej M³odzie¿y Kids4Kids chcemy kontynuowaæ seriê imprez integracyjnych dla dzieci 
napisali m³odzi wolontariusze w pimie intencyjnym do oleckich instytucji. Wstêpnie termin
festynu zosta³ ustalony na 23 czerwca.
W sk³ad grupy organizacyjnej wchodz¹: Sylwia
Ciruszys, Karolina Góryñska, Ewelina Milewska,
Iwona Wieczorek, Dawid Jachimski, Patryk
Kosak, Piotr Kulikowski, oraz koordynator dzia³añ
Pawe³ Mrozowski.
(m)

(V6502)

$
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Ró¿norodnoæ znaczy ¿ycie!
Do modnych obecnie s³ów i zwrotów, u¿ywanych w kontekcie ochrony
rodowiska przyrodniczego, oprócz takich jak edukacja ekologiczna i zrównowa¿ony rozwój, nale¿y zaliczyæ tak¿e ró¿norodnoæ biologiczn¹. Ró¿norodnoæ biologiczna znaczy ¿ycie. Ró¿norodnoæ biologiczna to nasze ¿ycie!.
Te s³owa wypowiedzia³ przed kilkoma
tygodniami Sekretarz Generalny ONZ
Ban Ki-moon uzasadniaj¹c decyzjê
Zgromadzenia Ogólnego o og³oszeniu
2010 roku Miêdzynarodowym Rokiem
Ró¿norodnoci Biologicznej. Wzywam
ka¿dy kraj i ka¿dego obywatela naszej
planety  z³¹czmy siê we wspólnym przymierzu na rzecz ochrony ¿ycia na Ziemi. Jakie cele maj¹ przywiecaæ tej
wiatowej inicjatywie? S¹ przynajmniej
trzy: podniesienie wiadomoci znaczenia
ró¿norodnoci biologicznej dla dobra ludzi,
powstrzymanie tendencji zmniejszania
siê liczby gatunków na Ziemi i propagowanie pozytywnych przyk³adów ratowania gin¹cych gatunków.
Okazuje siê, ¿e ró¿norodnoæ biologiczna jest od pewnego czasu w centrum zainteresowañ. Tego problemu
dotyczy³o wyst¹pienie Sekretarza Generalnego ONZ UThanta z 1969 r, w
którym przedstawi³ on doæ dramatyczny raport o stanie wiata. Jedna z konwencji przyjêtych w czasie Szczytu Ziemi
w 1992 roku w Rio de Janeiro odnosi
siê bezporednio do ochrony biologicznej ró¿norodnoci, a obecnie jestemy
wiadkami ponownego zaanga¿owania
siê ONZ w zahamowanie procesu erozji genów, wymierania gatunków i zaniku krajobrazów.
Ró¿norodnoæ w przyrodzie jest
wynikiem zmiennoci organizmów, któr¹
gwarantuj¹ procesy zwi¹zane z rozmna¿aniem p³ciowym. Pewnie czêæ czytelników pamiêta jeszcze ze szko³y takie pojêcia jak rekombinacja genów i
crossing  over, które s¹ podstawowymi mechanizmami gwarantuj¹cymi ró¿norodnoæ organizmów, a bywa, ¿e i
przyczyn¹ niedostatecznej oceny z biologii, gdy siê nie opanuje wiedzy na ich
temat. Ró¿norodnoæ to nie tylko ró¿ny
wygl¹d paru milionów ¿yj¹cych na wiecie
gatunków. Stanowi ona podstawê w³aciwego i pe³nego wykorzystania zasobów rodowiska oraz utrzymania biologicznej równowagi. Tkwi w niej si³a
decyduj¹ca o przetrwaniu ¿ycia. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dziêki ró¿norodnoci
gatunków przyroda jest plastyczna i
odporna na zmiany dokonuj¹ce siê w
rodowisku. Nale¿y j¹ tak¿e ³¹czyæ z
harmoni¹ i estetyk¹ w architekturze krajobrazów, bo przecie¿ im wiêcej ele-

mentów buduje lokalne przyrodnicze
puzzle, w tym piêkniejsze uk³adaj¹ siê
one obrazy. Tam gdzie wysokie s¹ wskaniki biologicznej ró¿norodnoci poetom
lepiej rymuj¹ siê wiersze, pisarze barwniej
opisuj¹ rzeczywistoæ, a muzykom nuty
same ustawiaj¹ siê na piêciolinii. Korzystne znaczenie ró¿norodnoci biologicznej mo¿na udowodniæ tak¿e argumentami ekonomicznymi. Bogactwo
przyrody przyci¹ga przecie¿ turystów,
co przek³ada siê na zarobki firm i osób
utrzymuj¹cych siê z prowadzenia us³ug
hotelowych, gastronomicznych, szczególnie tych z przedrostkiem agro...
Elementem biologicznej ró¿norodnoci
jest te¿ cz³owiek. Szkoda, ¿e szczególnie w okresie ostatnich 200 lat, zamiast
z ró¿norodnoci biologicznej uczyniæ
przedmiot specjalnej troski, nierozs¹dnie dzia³a na jej niekorzyæ. Zmienione
poprzez dzia³alnoæ gospodarcz¹ warunki
na Ziemi powoduj¹ szybkie i bezpowrotne wymieranie wielu gatunków. Ró¿norodnoæ zmniejsza siê w szybkim tempie
na polach i w oborach. Jej wrogiem s¹
wielohektarowe monokultury rolin uprawnych jak te¿ jednogatunkowe specjalistyczne fermy chowu zwierz¹t. Specjalici nawo³uj¹: twórzmy agrorezerwaty,
aby nasze dzieci i wnuki mog³y w przysz³oci podziwiaæ czerwone maki w
uprawach pszenicy, dorodne chabry i
rumianki na polach obsianych ¿ytem,
czy te¿ k¹kol, tak piêkny, ¿e trudno od
niego oderwaæ oczy, a tak ju¿ rzadki,
¿e oczy mo¿na wypatrzyæ, zanim siê go
znajdzie. Wielogatunkowy naturalny las
porastaj¹cy przed wiekami ogromne
po³acie Ziemi, zast¹pi³y dzi lene uprawy
sk³adaj¹ce siê czêsto z jednego gatunku drzew. W laboratoriach prowadzone
s¹ prace badawcze nad klonowaniem
organizmów, co jest dzia³aniem przeciwko biologicznej ró¿norodnoci, bowiem os³abia to przyrodê skazuj¹c j¹
na niesamodzielnoæ i uzale¿nienie od
cz³owieka. Organizmy zmodyfikowane
genetycznie powsta³e z nienaturalnego
kojarzenia genów odleg³ych od siebie
istot, ot chocia¿by arktycznej ryby i
pomidora, które w naturalnych warunkach nigdy by siê nie po³¹czy³y, wypieraj¹ z wiejskich gospodarstw rodzime
roliny i zwierzêta.
Mamy wielkie szczêcie, ¿e przyroda wokó³ nas jest jeszcze bogata w wiele
gatunków rolin, zwierz¹t i grzybów. Jest
zatem ostoj¹ biologicznej ró¿norodnoci, terenem, który trzeba w sposób szczególny chroniæ nie dopuszczaj¹c do bezpowrotnego zniszczenia unikalnych krajobrazów.
Ale oprócz tej przyrodniczej, rów-

nie istotna jest ró¿norodnoæ w kulturze,
zwyczajach, pogl¹dach, mowie, architekturze. Jak chroniæ wartoæ, która tkwi we
wszelkiej ró¿norodnoci? Odpowiedzi na
to pytanie poszukuje wiele osób. Tê przyrodnicz¹ i spo³eczn¹, na naszym terenie
badaj¹ i opisuj¹ od wielu ju¿ lat pracownicy Wszechnicy Mazurskiej. Wyniki swoich
badañ przedstawiaj¹ na krajowych i zagranicznych konferencjach, a tak¿e na
zajêciach ze studentami. Ju¿ dzi mo¿na
zapowiedzieæ, chocia¿ do wrzenia czasu
jest jeszcze wiele, ¿e ró¿norodnoci powiêcimy specjalny blok tematyczny IV
Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku. Pomys³y dotycz¹ce ochrony ró¿norodnoci
bêdzie mo¿na zg³osiæ na festiwalowy konkurs, który zamierzamy og³osiæ w paru
kategoriach, w tym ochrony gatunków,
krajobrazów, architektury, a tak¿e zanikaj¹cych dialektów. Warto ju¿ teraz zacz¹æ zastanawiaæ siê na ten temat, bo jest
on godny namys³u i refleksji.
Gdy nadchodzi wiosna, a po niej lato
i w przyrodzie a¿ kipi od biologicznej
ró¿norodnoci pachn¹cej kwiatami, brzêcz¹cej rojami owadów, pewnie niejedna osoba myli o tym, ¿e potrafi³aby
wyobraziæ sobie wiat bez komarów,
meszek, kleszczy, os i innych natrêtnych, uci¹¿liwych i niebezpiecznych stworzeñ. Ale to tylko nasz, ludzki punkt
widzenia. Zwierzêta te maj¹ bardzo wa¿n¹
rolê do spe³nienia. To, ¿e pojawiaj¹ siê
masowo i s¹ naszym utrapieniem, wiadczy
tylko o tym, ¿e przyroda zosta³a rozregulowana, ¿e zanik³o jakie ogniwo w
pokarmowych sieciach, ¿e co wymknê³o
siê spod kontroli. Chocia¿ jêzyk, którym na co dzieñ siê porozumiewamy
jest dynamiczny i ci¹gle siê zmienia,
wiele osób martwi siê jego ubo¿eniem i
potrafi sobie wyobraziæ ró¿norodnoæ
bez panosz¹cych siê w nim skrótowców,
zapo¿yczeñ i wulgaryzmów. W diecie
cz³owieka ró¿norodnoæ pokarmów jest
jednym z warunków dobrego stanu zdrowia i samopoczucia. Wyeliminowanie
z architektury betonowych i plastikowych koszmarków pewnie ró¿norodnoæ
by uszczupli³o, ale to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy jej zmniejszenie
nale¿a³oby oceniæ pozytywnie.
O biologiczn¹ ró¿norodnoæ warto
dbaæ, gdy¿ dziêki niej przyroda jest silna, plastyczna i piêkna. Wyra¿am nadziejê, ¿e Redakcja Tygodnika Oleckiego
bêdzie wspieraæ i opisywaæ wszelkie
inicjatywy przyczyniaj¹ce siê do ochrony
zanikaj¹cej ró¿norodnoci i w przyrodzie i w wielu innych dziedzinach, w³¹czaj¹c siê tym samym w obchody Miêdzynarodowego Roku Ró¿norodnoci
Biologicznej.
Ryszard Kowalski
Wszechnica Mazurska w Olecku
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VI Powiatowy Konkurs Plastyczny Ja i Moja Rodzina

Kategoria kl. I-III Gim.
1. Robert Mrozowisk G.2
2. Kaja Gierszewska G.2
3. Jakub Sobczak G.2
Wyró¿nienie:
Micha³ Matwiejczyk G.2
Aleksander Papadopulus G.2
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski
(LOT Ziemi Oleckiej)

Jezioro Niskie i Wysokie
Dojazd: np. Olecko-Filipów-WólkaSupienie-Czarne-Bia³e Jeziorki. Pomiêdzy
wsiami Czarne a Bia³e Jeziorki, po lewej stronie drogi znajduje siê niewielki czynny cmentarz. Otoczony jest kamiennym niskim murkiem (kamienie doæ
luno u³o¿one) z ostatnim pochówkiem
w kwietniu 2009 r. Jest tutaj kilkanacie mogi³ i jeden kamieñ nagrobny z
pocz¹tku XX wieku. Kiedy cmentarze by³y przy ka¿dej wsi.
W Bia³ych Jeziorkach jest zaledwie 5 gospodarstw i trzy piaszczyste
w¹skie drogi; na rozstaju trzeba skrêciæ w lewo i jechaæ 1 km poln¹ drog¹.
Za d³ug¹ obor¹ z du¿ymi oknami jest
droga w lewo, która prowadzi do polodowcowych (wytopiskowych) jezior
Niskiego i Wysokiego (po³o¿onych w
dolinie). Tutaj mo¿na zostawiæ samo-

chód i dalej iæ pieszo, bo teren s³abo
przejezdny. Ale za to dziki  jak mówi
Czarek  tutaj nawet nie ma s³upów
elektrycznych! Doko³a wzniesienia powy¿ej 200 m n.p.m.; przepiêkny, niczym górski krajobraz, lasy, zagajniki,
bagna; gniazdo bocianie i nawet krowy chodz¹ce luzem. Nieska¿ona natura. Brak jakiejkolwiek infrastruktury
turystycznej (to atut). Wspania³e miejsce do wêdrówki i odpoczynku.
Jezioro Wysokie po³o¿one jest 6
metrów wy¿ej od Niskiego. Na mapie
widnieje droga pomiêdzy jeziorami, teraz
jej nie ma. Pozosta³a tylko 1,5 m szerokoci grobla. Wyranie widaæ tê wysokoæ. Z Wysokiego do Niskiego woda
przep³ywa naturalnie, chocia¿ nie ma
typowej ³¹cz¹cej je rzeki  woda p³ynie strumieniem w w¹skim w¹wozie.

Fot. Jezioro Niskie

Jezioro Wysokie o powierzchni 10,5
ha i g³êbokoci 11 m dos³ownie góruje
nad Jeziorem Niskim, które ma powierzchniê 21 ha i g³êbokoæ 13 metrów. Zwierciad³o wody Jeziora Niskiego
znajduje siê na wysokoci 178 m n.p.m.
Linia brzegowa urozmaicona, brzegi poroniête naturalnym lasem, woda czysta. Szkoda tylko, ¿e pó³nocno-wschodnia
czêæ przyleg³ego lasu jest wycinana
w zastraszaj¹cym tempie. Wschodni i
po³udniowy brzeg jeziora jest dostêpny, zachodni i pó³nocny  bagienny.
Obeszlimy jezioro, ale musielimy
walczyæ z przejciem przez torfowisko. Wspania³e, magiczne i spokojne
miejsce. Przy brzegu zakotwiczona tylko
jedna ³ód!
We wsi Zawiszyn, gdzie znajduje
siê piêkny odrestaurowany dwór, weszlimy na Górê S³upow¹ (247,9 m
n.p.m.), na której majestatycznie wznosi
siê maszt s³upowy.
Jezioro Niskie, w deszczow¹ niedzielê 29 listopada 2009 r. obeszli i
stanêli na szczycie Góry S³upowej Cezary
Lasota i Andrzej Malinowski.
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku, 19-400
Olecko, ul. Park 1, og³asza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia na k¹pielisku miejskim Skocznia
z przeznaczeniem na dzia³alnoæ gastronomiczn¹ sezonow¹ (od 01.04 do 31.10).
Oferenci przedstawiaj¹ ofertê cenow¹ oraz koncepcjê zagospodarowania i sposób prowadzenia dzia³alnoci na w/w
obiekcie.
1. W koncepcji winno znaleæ siê:
- oferowana cena dzier¿awy za rok dzier¿awienia pomieszczenia
- godziny otwarcia obiektu
- zakres prowadzonej gastronomii
- dodatkowe atrakcje w wynajmowanym obiekcie i prowadzonej dzia³alnoci
- sposób utrzymania czystoci w obiekcie i na pla¿y
- dowiadczenie w dotychczasowej dzia³alnoci w zakresie
dzia³alnoci gastronomicznej
- zawiadczenie o niezaleganiu w ZUS oraz podatków i
op³at na rzecz Urzêdu Skarbowego i Gminy
- aktualny wpis do ewidencji prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
- pokwitowanie wp³aty wadium
Oferenci winni dostarczyæ powy¿sze dane w zamkniêtych kopertach do biura MOSiR osobicie lub poczt¹ na
adres: 19-400 Olecko, ul. Park 1 do 26.02.2010. (pi¹tek)
do godziny 15.00 . Decyduje data wp³ywu do biura MOSiR.
Na kopercie nale¿y napisaæ: ,,NIE OTWIERAÆ. PRZETARG. BUFET SKOCZNIA.

Otwarcie kopert z ofertami nast¹pi 1.03.2010r. o godz.
11.00. w biurze MOSiR.
2. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie przez
oferentów wadium w wysokoci 20 % ceny wywo³awczej
na konto MOSiR  PKO BP S.A. Olecko
nr 06 1020 4724 0000 3702 0028 6070
Umowa dzier¿awy podpisana zostanie w terminie 10 dni
od rozstrzygniêcia przetargu.
Oferenci, których oferty nie zosta³y przyjête otrzymaj¹
zwrot wadium w terminie 3 dni od rozstrzygniêcia przetargu
na wskazane konto. Wadium oferenta, z którym zostanie podpisana
umowa, pozostaje jako kaucja zabezpieczaj¹ca i zostanie rozliczona w dniu opuszczenia lokalu. W przypadku odst¹pienia od podpisania umowy przez osobê wy³onion¹ w przetargu, wadium przepada na rzecz MOSiR Olecko.
Przedmiotem przetargu bêdzie dzier¿awa na okres trzech sezonów letnich  pierwszy sezon od 1.04.2010 r. do 31.10.2010 r.,
drugi od 1.04.2011 do 31.10.2011, trzeci od 1.04.2012 do 31.10.2012.
Cenê wywo³awcz¹ ustala siê na kwotê 6800, 00 z³ netto (s³ownie: szeæ tysiêcy osiemset z³otych ) + VAT za
ka¿dy sezon. Plus koszty wynikaj¹ce z u¿ytkowania obiektu,
m.in: op³ata za media,wywóz mieci i in.
Istnieje mo¿liwoæ obejrzenia pomieszczeñ objêtych przetargiem, w tym celu nale¿y wczeniej umówiæ siê na konkretny dzieñ i godzinê. Kontakt osobisty lub telefoniczny
codziennie w godzinach 8.00  15.00. Telefon: 087-5202048.
Zastrzega siê prawo wyboru oferenta oraz uniewa¿nienie przetargu bez podania przyczyny.
Olecko, 20.01.2010 r.
Dyrektor MOSiR w Olecku
Andrzej Kamiñski

Bajki od Marusi
CHMURY

P³ynê³a raz sobie
chmurka po b³êkicie
nieba. Nie zd¹¿y³a nigdzie zagrzaæ miejsca, choæ wiele jej
siê miejsc podoba³o. Czasami chcia³aby pomieszkaæ trochê nad miastem, innym razem zapragnê³a paæ siê razem z
owieczkami. Owieczki na ³¹ce, a chmurki
na niebie. Ale wiatr, zwany przez wszystkich pêdziwiatrem, nie pozwala³ jej na
to  wszêdzie j¹ ze sob¹ zabiera³. Szczerze
mówi¹c czasami ju¿ mia³a doæ tej wiecznej podró¿y. A ona chcia³aby tak powoli, z parasolk¹ od s³oñca zaczepion¹
za który jej koniuszek. W³anie wczoraj spodoba³ jej siê wielki sad. Tak siê
przygl¹da³a jab³uszkom, ¿e a¿ s³oñce
pogrozi³o jej palcem, bo chcia³o jeszcze rzuciæ na nie swe promyki i jeszcze
bardziej zarumieniæ.
A chmurka siê zamyli³a, rozmarzy³a... a tu wiatr znowu porwa³ j¹ dalej.
I drzewa, i ska³y, wie¿owce i kominy zazdroci³y jej tej podró¿y, bo one
 jak wiadomo  nigdy ¿adnej podró¿y
w ¿yciu nie odby³y. Za chmurka by³a
ju¿ tymi podró¿ami znudzona.

Pewnego razu ju¿ myla³a, ¿e co
siê w jej ¿yciu zmieni. Przep³ywali w³anie
nad wysokimi górami. Chmurka tak siê
stara³a, tak siê wygina³a, ¿e jednym
koniuszkiem uczepi³a siê najwy¿szego
szczytu i ju¿ go nie puci³a.
- Podoba mi siê. Zamieszkam tutaj
 powiedzia³a radosna i ju¿ siê bra³a
do rozpakowywaniu walizek, gdy nagle zerwa³ siê taki wiatr, ludzie zw¹ go
halnym, ¿e ma³e kryszta³ki lodu zaczê³y odpadaæ od ca³oci i ¿e nie zdo³a³a
utrzymaæ siê i znowu pogna³a w nieznane. Do dzisiaj jeszcze ¿a³uje tej okazji
osiedlenia siê.
A dzisiaj obra¿ona na wszystkich nie
zwraca³a uwagi na nic. G³owê mia³a
poch³oniêt¹ w³asnymi mylami. Chcia³a byæ dzisiaj sama i nawet wiatr to
zrozumia³ i przesta³ dmuchaæ. Zatrzyma³a siê przed jakim budynkiem, który absolutnie nie zrobi³ na niej ¿adnego wra¿enia. £agodnie ko³ysa³a siê, by
nie zasn¹æ, gdy nagle us³ysza³a co, co
j¹ wyrwa³o z zamylenia.
- Ze wzglêdu na wysokoæ wystêpowania chmury dzielimy na wysokie,
rednie i niskie. Do wysokich zaliczamy cirrus, do rednich altrostratus, a
do niskich cumulus...

- Czy¿by to o mnie i o moich siostrach mowa?  zainteresowa³a siê chmurka. - To któr¹ jestem: cirrus czy cumu...
cumu... co tam?
- Chmury dziel¹ siê te¿ ze wzglêdu
na kszta³t. I s¹: pierzaste, warstwowe i
k³êbiaste  wylecia³o znowu przez otwarte
okno i zabrzmia³o jak fragment sympozjum naukowego.
- To ju¿ brzmi ³adniej. Ja chyba jestem pierzasto-k³êbiasta, bo warstw u
siebie ¿adnych nie dostrzegam.
Chmura tak siê przejê³a tym podzia³em i klasyfikacj¹, ¿e zamiast p³yn¹æ po
niebie, ci¹gle powtarza³a: cirrus, cirrostratus, altostratus... Ojej! G³owa mnie
ju¿ od tego wszystkiego boli!  powiedzia³a zrezygnowana.
- Ej, chmurko, przestañ siê zamartwiaæ  szepn¹³ jej wiatr. - To niewa¿ne, jak¹ masz ³aciñsk¹ nazwê. Niech martwi¹ siê o to naukowcy. Popatrz, ilu
fotografów godzinami pstryka ci dziesi¹tki zdjêæ, by sporód nich wybraæ to
jedno, naj³adniejsze. Ilu poetów czerpa³o z ciebie natchnienie, a ile dzieciaków le¿y na trawie i obserwuje twoje
czarodziejskie kszta³ty, które zmieniaj¹
siê co chwila. Jeste tajemnicza, nieodgadniona i przez to...
Ale chmurka ju¿ nie us³ysza³a, bo
otula³a g³owê jakiego marzyciela.
I chodzi tak do dzisiaj.
Marusia
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.

Radoci wi¹t w domu

M³odzi Olecczanie
z osiedla Siedlung
zima 1943

Tak jak ³akomy niedwied jêzorem miód zlizuje,
Tak Mazur z rozmachem swój kubek podnosi
i siê delektuje.
Podczas wi¹t Bo¿ego Narodzenia znowu wieczorem zapanowa³ cichy spokój. Siedzi siê razem i wiadomo, ¿e kieliszeczek dobrego napitku dobrze zrobi jêzykom, ¿o³¹dkom i
rozmowom.
Budz¹ siê wspomnienia. A poza tym nie ma siê ochoty
piæ czegokolwiek! Nie mija d³u¿sza chwila, jak zaczynaj¹
siê rozmowy o niedwiedzim pazurze. Wczeniej zawsze robilimy go sami. Ojcze, pamiêtasz jeszcze, jak go siê
robi? Ale¿ oczywicie, odpowiada, naturalnie i zabiera siê
do pracy. Miód i alkohol, tak. Ale w jakich proporcjach? Jak
mymy to robili? Mieszkañcy Prus Wschodnich tak czêsto
eksperymentowali z tym napitkiem, tworz¹c ró¿norodne receptury, i okaza³o siê, ¿e wcale nie jest tak ³atwo siê do nich
stosowaæ. Kilkoro naszych ojców zorientowa³o siê, ¿e szacunek i uwaga ich wzglêdem zaczyna s³abn¹æ. No ale jak to
by³o z tymi recepturami?
Niedwiedzi pazur jest wódk¹ miodow¹. Szczególnie wyborny
w nim jest jego delikatny aromat wie¿ego miodu, dlatego te¿
nie mo¿na u¿ywaæ do jego wyrobu kilkuletniego miodu, tylko
najlepiej m³odego, jeszcze niescukrzonego, miodu lipowego!
Podczas mieszania miodu z alkoholem trzeba wiedzieæ, jaki
rezultat chcielibymy uzyskaæ. Mo¿na sprawiæ, ¿e ta tajemnicza mieszanka zmieni siê w pe³en mocy trunek dla silnych
mê¿czyzn, lub w aksamitny likier dla delikatnych ust. Uprzejmoæ nakazuje, przygotowaæ wpierw napitek dla dam.
Gotujemy szklankê wody, nie u¿ywaj¹c do tego ¿elaznego garnka. Naczynia u¿ywane w produkcji tego trunku powinny byæ z aluminium, szk³a lub emaliowane, a najlepiej z
fajansu. Szczypta cynamonu, po³ówka laski waniliowej nada
temu napitkowi delikatnoci. W gotuj¹cej siê wodzie powinny siê znaleæ godziki, ale nie za d³ugo, tak by siê nie
zagotowa³y. Kiedy ju¿ woda wystudzi siê do 70 stopni C,
wlewamy do niej oko³o po³owy funta wie¿ego miodu i zbieramy pianê. Do tej miodowej mieszaniny dodajemy pó³ litra
spirytusu winnego 96%. P³yn jest od razu przelewany do
butelek  dwie wystarcz¹, druga niestety nie bêdzie do koñca
wype³niona - butelki zatyka siê korkiem. Wynikiem tych starañ i kosztów jest gêsty, ale przejrzysty i wspania³y w smaku
likier.
A teraz czas na co dla twardych mê¿czyzn! Najprostsza
receptur¹ jest wymieszaæ identyczne iloci miodu i spirytusu
winnego. Lub pó³ funta miodu z pó³ litra spirytusu winnego
 to daje litr niedwiedziego pazura i ko³owrotek w g³owie,
jeli przesadzi siê z tymi dobrociami. Do mieszaniny miód

jest podgrzewany, do tego dodawany jest winny spirytus. Jak
tylko te dwa p³yny siê po³¹cz¹, trunek przelewany jest do
butelek i zakorkowany.
Receptury udoskonalane s¹ dodatkiem niewielkich iloci
rumu czy koniaku. Rum dodaje aromatu i ostroci a koniak
wybornego smaku.
Jeszcze jeden sposób wa¿enia niedwiedziego pazura z
jego niezg³êbionej i bogatej tradycji, tym razem bez garnka do
gotowania: litrow¹ butelkê wype³niamy w 550 gramach miodem i jedn¹ ósm¹ litra ziarna. Potrz¹sn¹æ, a¿ do ca³kowitego
wymieszania siê sk³adników. Wtedy dope³nia siê butelkê spirytusem winnym i ponownie potrz¹sa przez oko³o 20 minut.
Jednak na koniec przychodzi czas degustacji. Podczas
gdy jedni dowiadczeni mieszacze twierdz¹, ¿e niedwiedzi pazur mo¿na kosztowaæ zaraz po jego wystudzeniu, inni
jednak przekonuj¹, ¿e warto pozostawiæ napitek przez 4-6
tygodni w temperaturze pokojowej, od czasu do czasu potrz¹saj¹c, inni jeszcze uwa¿aj¹, ¿e trzeba pozwoliæ, by posta³
trochê w spokoju, s¹ i tacy, którzy zakopuj¹ go na kilka
miesiêcy w ziemi. Sk¹d te tradycje wziêli, trudno powiedzieæ, poniewa¿ nieznane s¹ historie, ¿e kiedy mieszkañcy
Prus Wschodnich robili niedwiedzi pazur i pozwalali mu
staæ nienaruszonym tak d³ugo. Oczywicie, krótki czas le¿akowania na pewno temu trunkowi nie zaszkodzi. Ale ten, kto
tego nie dokoñczy martwi siê ze wszystkimi, którzy w d³ugiej historii meszkinna tego nie dokonali.

Meschkinnes

Meszkinnes trunek ten zwie siê.
Po niemiecku pazur niedwiedzi.
Kieliszeczki dwa czy trzy cuda tego,
Zbawienny wp³yw na ca³e cia³o maj¹.
Lecz jeli za du¿o meszkinna skosztujesz,
To zmys³y oszukujesz.
Na pocz¹tek zawodzi pamiêæ,
Mylenie to totalny zamêt,
Potem pryska poczucie równowagi,
Nie s³uchaj¹ ciê ju¿ nogi.
Najd³u¿ej utrzymuje siê zdolnoæ mowy,
Lecz to, co mówisz, szkoda g³owy!

Kiliany  ogromny ba³wan, ulepiony przez
Irmegard Schmidt, Elli Plotzitzka i Irmgards Cousine



Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 7 (631)

Zima jak za dawnych lat
a niektórym marz¹ siê
Lotnicze Mazury!!!

FOTO ART

Autor: Agnieszka Wróblewska

Jeszcze Wielkie Jeziora Mazurskie w okowach zimy, jeziora skute lodem, drogi i lotniska zanie¿one, a Aeroklub
Krainy Jezior ju¿ rozpoczyna nabór na teoretyczne szkolenie
lotnicze do licencji pilota turystycznego PPL(A) i wiadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego UAP. Informacje o terminie rozpoczêcia i warunkach szkolenia mo¿na
uzyskaæ pod nr telefonu 512 926 363 lub odwiedzaj¹c stronê
www.lotniskoketrzyn.pl/aktualnoci, na któr¹ zapraszamy
wszystkich entuzjastów lotnictwa i zainteresowanych nabyciem umiejêtnoci pilota¿u.
Rok 2010 bêdzie wielkim prze³omem w postrzeganiu Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich. Dotychczas nieznane szerzej
mazurskie lotniska i l¹dowiska oraz najwiêksza impreza lotnicza pn. Mazury AirShow 2010, zaplanowana w Gi¿ycku
nad jez. Niegocin, stan¹ siê wa¿nym elementem budowania
nowego wizerunku Lotniczych Mazur  krainy ³atwiej dostêpnej z odleg³ych zak¹tków naszego kraju i Europy.
Wszyscy, którym otwarcie Mazur dla General Aviation z
Europy jest wa¿ne w dalszym perspektywicznym rozwoju
turystyczno-gospodarczym krainy, godnej miana jednego z
siedmiu cudów wiata, z pewnoci¹ wespr¹ wszelkie inicjatywy s³u¿¹ce nowej wizji naszego regionu.
Maj¹c przekonanie o przysz³oci nowej wizji Mazur otwartych
dla Europy dziêki ma³emu lotnictwu, liczymy na wsparcie
wszystkich, którym ten zamiar jest zrozumia³y i wa¿ny.
Stanis³aw To³wiñski

26 lutego - koncert
Stanis³awa Sojki
26 lutego o godz. 20.00 w sal kina Mazur w Olecku
odbêdzie siê koncert Stanis³awa Sojki.
Stanis³awa Sojkê w Olecku bêdziemy gocili ju¿ po raz
trzeci. Pierwszy raz wystêpowa³ w sali oleckiego kina w
roku 1999. Po raz drugi jego twórczoæ moglimy podziwiaæ
podczas 10. Przystanku Olecko, kiedy to wyst¹pi³ ze swoim
recitalem na Scenie pod Dêbami.
Cena biletów:
- w przedsprzeda¿y  37 z³
- w dniu koncertu  45 z³
Sprzeda¿ biletów od 10 lutego w Regionalnym Orodku
Kultury w Olecku Mazury Garbate, w pokoju nr 2 (kasa).

Zapisy do przedszkola

Od 15 lutego do 31 marca 2010r. trwaj¹ zapisy dzieci do
Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku przy ul.
Zielonej 1 na rok szkolny 2010/2011.
Karty zg³oszenia znajduj¹ siê w przedszkolu. Wersjê elektroniczn¹ tego dokumentu mo¿na pobraæ ze strony www.pzoi.olecko.edu.pl lub w za³¹czeniu.
Wype³nione karty zg³oszenia przyjmowane s¹ w siedzibie przedszkola w pokoju Nr 14 lub drog¹ pocztow¹.
Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM w Olecku tel. (087)
520 19 50 www.olecko.pl
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(11)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Melbourne, Sydney/Australia, 15 lipca 2008 r.
Darek pi na podgrzewanym ³ó¿ku
Tym razem wsta³em te¿ przed godzin¹ 9. Poszed³em do
supermarketu BISW. Globalizacja nie pozostawia z³udzeñ 
te wielkie domy towarowe s¹ prawie identyczne na ca³ym
wiecie. Na szczêcie przyroda jest tu inna ni¿ gdzie indziej.
Zatrzymywa³em siê co kilka kroków i fotografowa³em drzewa, krzewy i kwiaty. W Australii dobre s¹ drogi i oznakowanie ulic. Cz³owiek czuje siê bezpiecznie. A i ludzie maj¹

Przed domem Kazi.
Bilety, odprawa baga¿owa, kontrola bezpieczeñstwa i po¿egnanie z Kazi¹. To ostatnie by³o bardzo trudne, bo siê do
niej przywi¹za³em. Polubi³em j¹ i w ogóle. Samolot do Sydney by³ opóniony 45 minut! Po godzinnym locie o godz.
22.20 bylimy ju¿ w Sydney. Z lotniska pojechalimy taksówk¹ do Polskiego Klubu w Ausfield, gdzie czekali ju¿
miejscowi Polacy, którzy bêd¹ nas u siebie gociæ. Ja z DarSalon Kazi.
kiem trafilimy siê pani Iwonie. Pani Iwona okaza³a siê byæ
wiêcej optymizmu ni¿ u nas. Dzisiaj jest s³oñce i nawet ciep³o. Mimo du¿ego ruchu na drogach i w miecie, ma siê starsz¹ kobiet¹, która prowadzi w³asn¹ firmê i szybko jedzi
wra¿enie spokoju. W Australii mo¿na kupiæ wszystko, nawet samochodem. W Australii mieszka 25 lat. A tak naprawdê
polskie kie³basy, ogórki czy sery. Ale nie ma tu polskiego, pochodzi z Pisza. By³a bardzo rozmowna. Poczêstowa³a nas
smacznego chleba. Polonia, która nas przyjê³a, jest bardzo kolacj¹. Ma niewielkie trzypokojowe mieszkanie. Zamieszgocinna.Szkoda tylko, ¿e Australijczycy borykaj¹ siê z bra- kalimy z Darkiem w maleñkim pokoiku pe³nym dewocjonakiem wody i musz¹ korzystaæ z deszczówki a ogrody wy- lii. Wszystko w nim by³o. I wiête obrazki, i figurki, i ksi¹¿ki religijne oraz dwa ³ó¿ka. Jedno solidne, podgrzewane,
sychaj¹.
Obiad  powtórka z wczorajszej obiadokolacji. O godz. trafi³o siê Darkowi, a mi niewygodne, ledwo trzymaj¹ce siê
15.55 Kazia z Tomkiem odwieli mnie na lotnisko krajowe. na nogach. Ale to nic. Pani Iwona myla³a, ¿e ja te¿ jestem
ksiêdzem, ale szybko wyprowadzi³em j¹ z b³êdu. Owszem,
Darek tak, jest ksiêdzem, a w dodatku moim koleg¹ i s¹siadem w Judzikach. Ale tego pani Iwonie
ju¿ nie powiedzia³em.
Nasza gospodyni da³a nam du¿e bia³e rêczniki
i nawet przybory toaletowe. By³a bardzo us³u¿na.
Ale najgorsze dopiero mia³o nast¹piæ  nie mog³em odkrêciæ kranu z zimn¹ wod¹, k¹pa³em siê w
ukropie. I tylko przez szacunek do pani Iwony nie
wy³em z bólu! Uprzedzi³em Darka przed ³azienkowym problemem, wiêc by³ ostro¿ny. Kiedy ju¿
prawie zasypialimy, drzwi do naszego pokoju otworzy³a bia³a dama, tzn. pani Iwona w nocnej koszuli i z trosk¹ w g³osie zwróci³a siê do Darka: Niech
ksi¹dz wyci¹gnie sznur z gniazdka, bo siê ugotuje. Oczywicie chodzi³o o podgrzewane ³ó¿ko.
Dopóki pani Iwona by³a w pokoju, powstrzymywa³em swój miech t³umi¹c go w poduszce, a kiedy wysz³a trz¹s³em siê od miechu jak galareta.
Kontrolowa³em siê jednak, by nie us³ysza³a, bo
ciany cienkie. Darek te¿ siê mia³, ale jako ciszej, spokojniej.
Jedna z ulic w pobli¿u domu Kazi w Melbourne.
C.d.n.

!
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Muzeum Kultury Ludowej w Wêgorzewie oraz Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych Ojcowizna zapraszaj¹ do udzia³u w kiermaszu na imprezie folklorystycznej WIÊTO WIOSNY 2010

ZAPROSZENIE

Zapraszamy do udzia³u w kiermaszu wszystkich twórców
i rzemielnicy z terenu województwa warmiñsko-mazurskiego oraz województw i pañstw ociennych, których wyroby
mieszcz¹ siê w tradycji ludowej regionu, z którego siê wywodz¹ zaproszeni twórcy.

WIÊTO WIOSNY 2010

Muzeum Kultury Ludowej w Wêgorzewie oraz Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych
i Obecnych Ojcowizna og³aszaj¹ XXXIII Miêdzynarodowy Przegl¹d Widowisk Obrzêdowych Okresu Wiosennego WIÊTO WIOSNY  2010.
Cel
Kultywowanie tradycji wiosennych od Popielca do Zielonych wi¹t.
Termin i miejsce
Przegl¹d odbêdzie siê w sobotê 27 marca 2010 r. od
godziny 11.00 na placu przy Muzeum Kultury Ludowej , ul.
Portowa 1 w Wêgorzewie.
Uczestnicy
Przegl¹d jest otwarty dla wszystkich chêtnych po przes³aniu Karty uczestnictwa
Ogólne zasady
Zespo³y przedstawiaj¹ widowiska zwi¹zane z okresem
wiosennym: zwyczaje wielkopostne, wynoszenie mierciuchy, topienie marzanny, chodzenie po wykupie, chodzenie
po alleluii, chodzenie po wo³oczebnym, chodzenie z kogutkiem lub niedwiedziem, bitki i gry wielkanocne, dyngusy,
chodzenie z gaikiem maikiem, zwyczaje okresu Zielonych
wiat itp. Grupy musz¹ przedstawiæ widowisko nowe, dotychczas nie prezentowane przez nie w Wêgorzewie.

Konkurs na Gaik i Marzankê

CEL: zainteresowanie i emocjonalne zaanga¿owanie dzieci i
m³odzie¿y w imprezach o charakterze obrzêdowym przez
wprowadzenie elementów rywalizacji grupowej w wykonywaniu rekwizytów: marzanek, gaików, kogutków.
ORGANIZATOR:
- Muzeum Kultury Ludowej w Wêgorzewie
- Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych Ojcowizna
CZAS TRWANIA: sobota 27 marca 2010 r.
MIEJSCE: Plac przy Muzeum Kultury Ludowej
ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU: 27 marca oko³o
godz.12.00.

Regulamin

1. Konkurs jest otwarty dla dzieci i m³odzie¿y, zarówno dla
grup zorganizowanych, jak i dla uczestników indywidualnych.

Na kiermaszu bêd¹ wystawione do sprzeda¿y: palmy, pisanki,
wycinanki, baranki wielkanocne, pieczywo obrzêdowe, tkactwo, garncarstwo, rzeba, koronki, kosze wiklinowe.
Termin i miejsce: 27 marca 2010 r. (sobota), od godziny 1000 na placu przy Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1 w Wêgorzewie.
Informacje ogólne:
Uczestnicy powinni wype³niæ oryginaln¹ kartê zg³oszenia i odes³aæ na adres: Muzeum Kultury Ludowej, ul
Portowa 1, 11-600 Wêgorzewo, tel/fax (087) 427 32 42 do
19 marca 2010 roku.
Organizatorzy zapewniaj¹ zaproszonym twórcom, którzy
przyl¹ zg³oszenie w terminie, bezp³atne stoisko.
W czasie pobytu w Wêgorzewie zapraszamy do bezp³atnego zwiedzenia Muzeum i skansenu.
Nagrody
Wszystkie zespo³y bior¹ce udzia³ w przegl¹dzie otrzymaj¹ dyplomy uczestnictwa i pami¹tki okolicznociowe.
Informacje ogólne
Karty uczestnictwa prosimy kierowaæ na adres: Muzeum Kultury Ludowej, ul Portowa 1, 11-600 Wêgorzewo,
fax. 0-87 4273242 do 20 marca 2010 wraz z tekstem wykonywanego repertuaru, tekst pieni, autor, tytu³ publikacji, rok
i miejsce wydania, strona na której tekst jest zamieszczony.
Dla osób, które chcia³yby skorzystaæ z posi³ku, organizatorzy mog¹ zarezerwowaæ posi³ek w kwocie15 z³ od osoby,
Nale¿noæ prosimy wp³acaæ na konto do 20.03.2009 r.
Muzeum Kultury Ludowej
PKOBP S.A./ Pisz 60102047530000040200060459
Posi³ki bêd¹ zarezerwowane tylko dla grup, które dokona³y wp³aty na konto, (kartki mo¿na bêdzie pobraæ w biurze
Muzeum). Organizatorzy nie zwracaj¹ pieniêdzy w przypadku wycofania siê grupy 2 dni przed imprez¹.
Grupy przyje¿d¿aj¹ na w³asny koszt.
Imprezy towarzysz¹ce
- Wystawa okolicznociowa w Muzeum i skansen przy Muzeum,
- Konkurs na gaik i marzankê,
- Kiermasz sztuki ludowej i rêkodzie³a  plac przy Muzeum
Kultury Ludowej, ul Portowa 1.
Zapraszamy do udzia³u w przegl¹dzie i ¿yczymy powodzenia.
Organizatorzy
2. Przedmiotem konkursu s¹:
- marzanki (kuk³y symbolizuj¹ce zimê),
- gaiki (maiki, drzewka symbolizuj¹ce wiosnê),
- kogutki ( tak¿e symbole wiosny).
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie przynajmniej jednego z tych symboli (w ka¿dej kategorii bêd¹
oceniane osobno).
4. Wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ dyplomy.
5. Zwyciêscy otrzymaj¹ nagrody rzeczowe.
6. Termin dostarczania prac  27 marca 2010 do godz.
9.00, rozstrzygniêcie konkursu w czasie trwania imprezywiêto Wiosny, oko³o godz.12.00.
Do ka¿dego eksponatu powinna byæ do³¹czona koperta
(zamkniêta) zawieraj¹ca nazwê grupy i adres.
7. Organizatorzy prosz¹ o zabranie prac po zakoñczeniu
imprezy. Za pozostawione prace organizatorzy nie bior¹
odpowiedzialnoci.
Serdecznie zapraszamy

"
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* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K23703
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V2706
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K24901)

V1905

Krupin 14A

(V606)
(V3204)

Hotel Mazury - Willa Eden

* 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

(V7102)

V3404

(V66510)

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

L19803

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

K20810
L19205

* Pub Pod ABC, plac Wolnoci 8c, tel. 509-909-996 L19703
* zespó³ muzyczny na ró¿ne okazje, tel. 666-706-100 K23105

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V2505
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049 L16712
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego notebooka i komputer. Zapraszamy!
V70827
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V6602
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V2005

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L20102
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19117
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V2605
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31 L20601
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70L20002
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 V71007
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V1006
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
K21509
(V406)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V66710
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

V70607

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978

www.meble-zachodnie.eu

OKULISTA

(V67609)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

PIZZA NA TELEFON

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L19503

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V3104)

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
K25101
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K23803
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V2716
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V1915
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V65740
* Fiat CC 700, 1996, tel. 692-144-032
L20302
* Fiat Punto 1,2B+gaz, 1994, 3 drzwi, niebieski, tel. 508097-660
K22109
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V3324
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V3314
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V67929
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
K25001

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

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

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1306

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V70907

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55
V506

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

tel. 503 804 741; 512 217 654
11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (87) 520-14-98

US£UGI

(V4003)

AUTO-MOTO

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

#
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V66610
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V7112
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V7521
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V3823

Sklep DOM

Pl. Wolnoci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2105
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V3354
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L19603

* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V20710)
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K21807
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L19404
* TRANSPORT: autolaweta do 4 aut, ca³a Europa, tel. 792934-193
K24502

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V67909)

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

(V6902)

(V67509)

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)

(K24102)

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 L20403
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L20801
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V3813
* dzia³kê 23 ary, czêciowo uzbrojona, Sto¿ne, tel. 87-52386-94, 509-632-608
K23903
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V416

SPRZEDAM
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18915
* gara¿ murowany, aleja Wojska Polskiego, tel. 669-949709
K25301
NOTEBOOK ASUS +TORBA
+MYSZ JU¯ OD 1599z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C

(V70817)

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V67629
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V3903
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L20502
* mieszkanie 48 m.kw., wiêtajno, tel. 509-382-995 L20202
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V3344
* OKAZJA!!! Dzia³ka budowlana, uzbrojona, 3500 m.kw.,
Sedranki, 55000 z³otych, tel. 510-189-301
V3913
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V67729
* PILNIE! Dom jednorodzinny, 140 m.kw., dzia³ka 1409
m.kw., wiêcej: gratka.pl, krn.pl, oferty.pl, tel. 507-248171
K25401
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V7511
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V67619
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L19105
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K24701
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V67519
* Stó³ drewniany rozk³adany 80x110 (140x170)cm + 6
krzese³. W komplecie obrus, poduszki i pokrowce na krzes³a.
Cena  700 z³, tel. 600936589, 608215475.
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A
V2115
* umywalka Roca - Victoria  2 szt., brodzik prysznicowy
90x90, drzwi prysznicowe 90x180. Wszystko 50 z³/szt.,
tel. 600936589, 608215475.
* wózek g³êboko-spacerowy Adbor, fotelik samochodowy
Coneco, pociel 90/120, tel. 608-319-503
K24602
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V6512
WYNAJEM
* do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym (600
m.kw.), tel. 502-088-402
K24402
* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693 K21309
* do wynajêcia mieszkania, Kukowo, tel. 721-587-468 K24801
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
V6612
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095 K24202
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 609-738-204
K25201
* poszukujê gara¿u do wynajêcia, tel. 665-806-613 L20701
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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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

(V69108)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

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
(K20610)

2

(V7002)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Zadbaj o bezpieczne po¿ywienie

* myj rêce wod¹ i myd³em przed przygotowaniem i jedzeniem posi³ków;
* osoby chore nie powinny przygotowywaæ posi³ków;
* przestrzegaj zaleceñ podanych na opakowaniu i trzymaj
¿ywnoæ w odpowiednich warunkach, np. w lodówce lub
zamra¿arce. ¯ywnoæ przechowywana w szafkach powinna znajdowaæ siê z dala od rodków owadobójczych
i czyszcz¹cych;
* nie przechowuj w lodówce surowego miêsa, ryb i drobiu
obok ¿ywnoci gotowej do spo¿ycia;
* nie u¿ywaj pojemników, w których przechowujesz ¿ywnoæ do innych celów;
* wyrzuæ ¿ywnoæ o zmienionym wygl¹dzie lub zapachu.

Gdy boli g³owa

Czêsto zmieniaj¹ce siê cinienie, wiatry i fronty atmo-

sferyczne wywo³uj¹ ataki migreny nie tylko u osób cierpi¹cych na to schorzenie. Wystêpuj¹ tak¿e przejciowe bóle
g³owy. Zanim siêgniemy po jeden z licznych specyfików
farmaceutycznych, spróbujmy zastosowaæ dietê mog¹c¹
z³agodziæ te dolegliwoci.
I tak, regularne jedzenie kilku lekkich posi³ków o tej
samej porze ju¿ przynosi efekty. Nie wolno np. pomijaæ
obiadu, gdy¿ obni¿a siê wówczas poziom cukru i w konsekwencji pojawia siê ból.
Nale¿y te¿ jeæ du¿o produktów bogatych w witaminê
E: pestek s³onecznika i dyni, orzechów, oliwy, zielonych
warzyw. Pomaga tak¿e regularne picie tranu.
Nie nale¿y równie¿ zapominaæ o magnezie. Bogate w
niego s¹ zaw³aszcza warzywa liciaste, orzechy, banany,
pomidory, morele oraz przyprawa curry. Istotna jest te¿ w
diecie obecnoæ wapnia, czyli powinnimy piæ mleko i spo¿ywaæ
jego przetwory.
W przypadku, gdy ju¿ ból g³owy wyst¹pi³, powinnimy
wypiæ napar z krwawnika i sok jab³kowy os³odzony miodem.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Pasztet olecki
z w¹tróbek drobiowych

Kilogram w¹tróbek drobiowych, 35
dag podgardla wieprzowego, 30 dag miêsa
wieprzowego, 2 jajka, 2 cienkie p³aty
s³oniny, 3 ³y¿ki ¿elatyny, 25 g koniaku,
sól, pieprz, ga³ka muszkata³owa, imbir,
godziki, licie laurowe.
W¹tróbkê, miêso i podgardle trzykrotnie mielimy. Do mielonki dodajemy rozpuszczon¹ ¿elatynê, jajka, koniak.
Doprawiamy sol¹, pieprzem, ga³k¹ muszkato³ow¹, imbirem i bardzo dok³adnie
mieszamy.
Na dno naczynia do pieczenia k³adziemy p³aty s³oniny. Na tak przygotowan¹ powierzchniê k³adziemy masê
miêsn¹. Przykrywamy wszystko drugim
p³atem s³oniny. Na wierzchu k³adziemy
kilka lici laurowych i godzików. Pieczemy w rednio nagrzanym piekarniku 1,5 do 2 godzin.

Arnolda, Gabriela, Henryka, Józefa,
Konrada, Leoncjusza, Manfreda, Mansweta, Marcelego, Miros³awa, Piotra
20 lutego
Anety, Ermelindy, Leontyny, Ludmi³y,
Ludomi³y, Zenobii
Eustachego, Jana, Juliusza, Lecha, Leona, Lubomira, Ludmi³a, Ludomi³a,
Ludomira, Siestrzewita, Zenobiusza
21 lutego
Eleonory, Eugenii, Fortunaty, Ireny, Lenki
Bart³omieja, Cezarego, Daniele, Feliksa, Fortunata, Kiejstuta, Piotra, Roberta, Teodora, Wyszeniegi
22 lutego
Flory, Honoraty, Izabeli, Ma³gorzaty,
Marty, Wrócis³awy
Arystiana, Irydiona, Nikifora, Piotra,
Wrocis³awa, Wrócis³awa
Surowe ziemniaki ucieramy, odciskamy i ³¹czymy z gotowanymi. Najpierw
solimy, a potem dok³adnie wyrabiamy
ciasto.
Z otrzymanej masy formujemy kule
wielkoci ma³ych jab³ek, sp³aszczamy
je, a na rodek k³adziemy kule farszu.
Starannie zalepiamy. Wk³adamy kule po
jednej do osolonego wrz¹tku, do którego wczeniej wlewamy ³y¿kê oleju rolinnego. Woda nie powinna przestaæ
wrzeæ. Gotujemy przez oko³o 25 minut.
Podajemy okraszone podsma¿on¹ na
t³uszczu cebul¹.

Kot

W staro¿ytnym Egipcie koty uwa¿ano za w³asnoæ faraona. W przypadku po¿aru domu najpierw ratowano te
zwierzêta, a dopiero potem ludzi.



16 lutego
Bernardy, Bernardyny, Danuty, Juliany,
Julianny, Seweryny
Bernarda, Daniela, Eliasza, Izaaka, Jeremiasza, Juliana, Modlibogi, Samuela,
Seweryna, Sylwina, Szymona, Zygfryda
17 lutego
Donaty, Gizeli, Julianny, Sylwii, Zuzanny
Aleksego, Donata, Franciszka, Juliana,
Konstantego, £ukasza, Sylwina, Szymona,
Zbigniewa
18 lutego
Alberty, Bernadety, Frydy, Gertrudy,
Konstancji, Krystiany, Sawy, Sylwany,
Sylwiany, Zuzanny
Alberta, Flawiana, Konstancjusza, Krystiana, Maksyma, Symeona, Szymona,
Wiaczes³awa
19 lutego
Bettiny, El¿biety, Gabrieli, Miros³awy

Cepeliny mazurskie

1,5 kg surowych ziemniaków, 0,5 kg
ziemniaków gotowanych, sól, ³y¿ka oleju
rolinnego.
Farsz: 50 dag mielonej wo³owiny,
³y¿ka mas³a, z¹bek czosnku, cebula,
majeranek, sól, pieprz oraz t³uszcz i cebula
na okraszenie dania.
Najpierw przygotowujemy farsz.
Zmielon¹ wo³owinê dok³adnie wyrabiamy
z mas³em i wszystkimi przyprawami.
Czosnek dodajemy bardzo dok³adnie
rozdrobniony  najlepiej przetarty, a cebule
siekamy bardzo drobno. Odstawiamy to
na przygotowania ciasta aby siê przegryz³o.

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

Komu brak oblicza, od innych
po¿ycza.
T. Fangrat
¯ycie jest jak tr¹bka w orkiestrze
jazzowej. Jeli nic w ni¹ nie tchniesz,
nic z niej nie wyjdzie.
Louis Armstrong

PRZYS£OWIA
 Lepiej na Konrada (19 lutego) g³odnych wilków gromada ni¿ ch³op w
koszuli.
 Kto mia³ jeden plan, ginie. Kto mia³
dwa, zostaje przy ¿yciu. (maoryskie)
 Zwyciêzca ma wielu przyjació³, zwyciê¿ony ma wiernych przyjació³.
(mongolskie)
 Bez nagrody têskni praca jak kaczka albo gê bez wody.
 Ma³e prezenty podtrzymuj¹ przyjañ. (niemieckie)
 Czego nie mo¿esz sprawiæ lwi¹ skór¹,
tam lisi¹ nadstaw.

Zapach czosnku

Brzydki zapach po zjedzeniu czosnku
lub cebuli mo¿na os³abiæ zjadaj¹c zielon¹ pietruszkê, jab³ko lub ziarenka kawy.

Jaspisy

.. gdy s¹ zniszczone i zakurzone nale¿y
poci¹gn¹æ je g¹bk¹ zmoczona wod¹ z
dodatkiem octu, a nastêpnie szorowaæ
delikatnie miêkk¹ szczoteczk¹. Polerujemy je skór¹ zamszow¹.

Plamê z wina

... nale¿y natychmiast posypaæ sol¹, do
wch³oniêcia ca³ego p³ynu. Nastêpnie
tkaninê moczymy na pó³ godziny w zimnej
wodzie.

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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Tenis sto³owy
Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny ¯aków i M³odzików w Tenisie Sto³owym rozegrano 14.02.2010 r. w hali
ZS w Olecku. Organizatorzy: MOSiR
Olecko i Czarni Olecko. Sêdzia g³ówny
zawodów: Dariusz Karniej.
Kategoria ¯ak:
Dziewczêta:
1. Maja Mañkiewicz  Gi¿ycko
2. Aleksandra Janewicz  Pisanica
3. Joanna £uszczyñska  Olecko
7-8. Gabriela Maciejewska  Olecko
Ch³opcy:
1. Krystian Kawiak  Ostróda
2. Jakub Domys³awski  Gi¿ycko
3. Kamil Urbanowicz  Orneta
5. Damian Fiedorowicz  Olecko
7-8. Jakub Mi³owicki  Olecko
Kategoria M³odzik:
Dziewczêta:
1. Paulina Maciejewska  Olecko
2. Natalia Kisiel  Pisanica

3. Paulina ¯ukowska  Pisanica
5. Joanna £uszczyñska  Olecko
Ch³opcy:
1. Krystian Grzelak  Elbl¹g
2. Jacek witalski  Elbl¹g
3. Szymon Szewczyk  Górowo I³awieckie
17-24. Jakub Mi³owicki  Olecko
Damian Fiedorowicz  Olecko
Zwyciêzcy otrzymali puchary, zdobywcy drugich miejsc statuetki, a za trzy
miejsca by³y medale. Pierwszych piêciu
zawodników otrzyma³o pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w zawodach startowa³o
57 zawodników, w tym 17 dziewcz¹t.
Dariusz Karniej

ZAPRASZAMY
PO ODBIÓR
NAGRÓD

Osoby, które wylosowa³y nagrody w
plebiscycie na Najpopularniejszego sportowca powiatu oleckiego w 2009:

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

proszone s¹ o zg³aszanie siê po ich
odbiór 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.

Tenis sto³owy
13.02.2010 r. w hali Zespo³u Szkó³
w Olecku Os. Siejnik 14 rozegrano V
Turniej z cyklu Grand Prix Olecka w
tenisie sto³owym. W turnieju startowa³o ponad 100 zawodników z: Olsztyna,
Grajewa, Gi¿ycka, Orzysza, Pisza, Mr¹gowa, Kêtrzyna , Olecka, Kijewa, Pisanicy, Go³dapi i innych miejscowoci.
Wyniki z turnieju w nastêpnym wydaniu Tygodnika Oleckiego.

Zaleg³e mecze III ligi
tenisa sto³owego

W miniony weekend tenisici sto³owi ,,Czarnych Olecko
rozegrali dwa zaleg³e mecze. 13.02.2010r. (sobota) podejmowali u siebie zawodników z Orzysza. Mecz wygrali zdecydowanie zawodnicy z Olecka, pokonuj¹c rywali 14:4.
Punkty dla ,,Czarnych zdobyli: Robert Karniej - 4 pkt,
Kamil Sad³owski - 4pkt, Dariusz Karniej - 3 pkt, Andrzej
Karniej - 2 pkt oraz w grze podwójnej Kamil Sad³owski/
Dariusz Karniej  1 pkt.
14.02.2010r. (niedziela) ,,Czarni grali z zespo³em ,,Pi³eczka II Pisz, który zajmuje ostatnie miejsce w III ligowej
tabeli. Swoj¹ szansê na debiut w meczu III ligi otrzyma³y:
Iga Sowulewska i Ewa Boguszewska, ale na pierwsze zdobyte punkty ligowe bêd¹ musia³y jeszcze poczekaæ.
Punkty dla Olecka zdobyli: Robert Karniej  4 pkt, Kamil
Sad³owski  4 pkt, Dariusz Karniej - 3 pkt, Andrzej Karniej
- 2 pkt oraz w grze podwójnej Robert Karniej i Kamil Sad³owski.  1 pkt.
Aktualnie tenisici z Olecka zajmuj¹ I miejsce w III ligowej tabeli, ale do rozegrania pozosta³y im mecze z najgroniejszymi rywalami z Kêtrzyna i Pisza. Z t¹ pierwsz¹ dru¿yn¹ przyjdzie siê zmierzyæ ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê (21.02.10r.)
w Kêtrzynie.
Dariusz Karniej

ZAPROSZENIE
NA ZAWODY SPORTOWE

SKS Korab przy Zespole Szkó³ Technicznych w Olecku, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku i Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe organizuj¹ IX MISTRZOSTWA POWIATU OLECKIEGO SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH w LEKKIEJ ATLETYCE w HALI.
Zawody odbêd¹ siê 18.02.2010. (czwartek) o godz. 9.00
w hali Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku.
Program zawodów:
Dziewczêta: 25 m, 300m, 500m, rzut pi³k¹ lekarsk¹ w ty³
przez g³owê 4kg, skok w dal z miejsca, sztafeta 4x2 okr¹¿enia.
Ch³opcy: 25m, 300m, 500m, 800m, rzut pi³k¹ lekarsk¹ w
ty³ przez g³owê 5 kg, skok w dal z miejsca, sztafeta 4x2
okr¹¿enia.
Uczestnictwo:
Startuj¹ uczniowie klas I-III (rocznik 1996-94). Ka¿da
szko³a ma prawo wystawiæ do ka¿dej konkurencji jedynie po
3 zawodników, osobno ch³opcy i dziewczêta.
Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie. Bieg na 300, 500 i 800 wyklucza udzia³ w sztafecie.
Nagrody: najlepsza szko³a w punktacji dru¿ynowej otrzyma
Puchar Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego. Trzech
najlepszych w ka¿dej konkurencji otrzyma pami¹tkowe dyplomy.

'

FERIE ZE SPORTEM 2010

Podczas trwania ferii zimowych
(25.01-06.02.2010 r.) MOSiR zorganizowa³ zajêcia sportowe dla dzieci. Zajêcia te odbywa³y siê codziennie w hali
SP3 Olecko. Dzieci æwiczy³y pod okiem
dowiadczonych instruktorów sportu, pracowników MOSiR  Andrzeja Bombera i Dariusza Karnieja.
W treningach uczestniczy³o codziennie
ponad 20 dziewcz¹t i ch³opców. Dzieci
mia³y mo¿liwoæ graæ w tenisa ziemnego, tenisa sto³owego oraz w pi³kê no¿n¹, pi³kê siatkow¹, pi³kê rêczn¹, pi³kê
koszykow¹ oraz w inne gry i zabawy
ruchowe.
Dziêki uprzejmoci Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu przy Urzêdzie
Miejskim w Olecku uczestnicy zimowiska mogli dwukrotnie wyjechaæ zor-

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 7 (631)

Fot. i tekst: Dariusz Karniej.
ganizowanym transportem na narty do
Go³dapi. Z mo¿liwoci wyjazdu na ,,Piêkn¹
Górê skorzysta³a te¿ czêæ rodziców
najm³odszych pociech. Dla niektórych
by³a ta pierwsza wizyta w Go³dapi i
pierwszy kontakt z nartami. Ci bardziej
dowiadczeni korzystali te¿ z wyci¹gu
narciarskiego.
Kulminacyjnym punktem zajêæ sportowych by³ turniej tenisa ziemnego i tenisa
sto³owego. Zawody te odby³y siê ostatniego dnia zajêæ sportowych, w pi¹tek
5.02.2010r.
Ka¿de dziecko uczestnicz¹ce w zawodach otrzyma³o pami¹tkowy dyplom
oraz drobne upominki ufundowane przez
Urz¹d Miejski.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 387

Waldemara Rukcia

Kolejne spotkanie po siedmiu dniach
roz³¹ki. Ten czas pêdzi tak, ¿e ciê¿ko
nad¹¿yæ. Najd³u¿ej by³o zawsze w szkole.
Jak ten czas siê d³u¿y³ od soboty do
soboty. Jestem z tego pokolenia, które
uczy³o siê jeszcze regularnie ca³e szeæ
dni w tygodniu. Cz³owiek w sobotê siedzia³ jak na gwodziach, bo wiedzia³,
¿e czeka go po po³udniu na programie
drugim telewizji Kosmos 1999... Wspomnienia. Tak mi siê przypomnia³o, bo
niedawno mia³em w rêkach ksi¹¿kê do
Wychowania obywatelskiego z koñca lat siedemdziesi¹tych i pocz¹tku osiemdziesi¹tych ze szko³y podstawowej. Kto
pamiêta, jak wygl¹da³a kupowana na
subskrypcjê czterotomowa encyklopedia
powszechna, lub zwyk³a, jednotomowa,
ten pamiêta tê jakoæ. Ksi¹¿ka do Wychowania obywatelskiego by³a wydana jeszcze lepiej. Dzi podrêczniki szkolne
s¹ wielobarwne. Nie to, co kiedy, kiedy by³y to co najwy¿ej dwukolorowe
podrêczniki z wklejanymi na koñcu
barwnymi ilustracjami kiepskiej jakoci. Wspomniany podrêcznik do WO
by³ wyj¹tkiem: kolorowe zdjêcia, napisy, ca³a masa barwnych ilustracji, wzorów i wykresów. Tak siê zastanowi³em.
Ile nasze kochane pañstwo, zwane wówczas PRL, wk³ada³o rodków, by przekonywaæ nas, ¿e ¿yjemy w najlepszym
z ustrojów?! Dlaczego tak sentymentalnie wspomnia³em o tym podrêczniku?
Akurat zbieg³o siê to w czasie, gdy obecny
Premier publicznie owiadczy³ o zmianach w Konstytucji, jakie proponuje jego
ugrupowanie. Bo zmiany maj¹ byæ niedotycz¹ce narodu, a korzyci dla jed-

nego ugrupowania, by mog³o sobie samorz¹dziæ. Nie pad³o ani jedno s³owo, ¿e zmiany w Konstytucji maj¹ byæ
ustalane z innymi ugrupowaniami i opcjami politycznymi. Po prostu propozycje
rzuc¹ tylko ci, co s¹ zwi¹zani z okrelon¹ opcj¹. Dziwne, ¿e ani jeden z
dziennikarzy uczestnicz¹cych w tym
spotkaniu nie zapyta³, czy tych zmian
w Najwy¿szym Prawie nie powinni
dokonywaæ równie¿ inni. Jeli komu
podoba siê propozycja zmniejszenia liczby
pos³ów i senatorów RP, bo wyjdzie taniej, to powinien zastanowiæ siê, o jakie dane procentowe chodzi. Oszczêdnoci na iloci parlamentarzystów s¹
praktycznie ¿adne. Za to uzyskamy efekt
odwrotny od za³o¿onego: wiêksz¹ izolacjê polityki od zwyk³ych obywateli.
Po prostu dostêp do przedstawicieli
parlamentu mo¿e siê staæ bardzo zawê¿ony, do w¹skiego grona osób z tzw.
grup wp³ywów. Dodatkowy pomys³ z
jednomandatowymi okrêgami wyborczymi
to ju¿ w ogóle krok, kolejny, w stronê
polityki typowej dla Ameryki £aciñskiej
lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych.
Postêpuj¹ca od lat latynizacja zauwa¿alna coraz bardziej na przyk³adach
zwyk³ych zarobków, gdzie przepaæ jest
coraz wiêksza, co powinno budziæ, i budzi,
zdziwienie ekonomistów z ca³ego wiata.
W wielu rodowiskach, ju¿ w tej chwili, zarobki przekraczaj¹ dochody ich
odpowiedników w innych krajach europejskich. To jest mieszne, ¿e zawsze
wiele osób odnosi siê wielkoci¹ swoich wyp³at do kolegów z Niemiec czy
Wielkiej Brytanii. Tymczasem ich zarobki czêsto przewy¿szaj¹ te, jakie maj¹
ich odpowiednicy we Francji, W³oszech,

Hiszpanii itd. Tak siê chwalimy nasz¹
gospodark¹, jako aspiruj¹c¹ do grupy
najbardziej uprzemys³owionej... Tylko
co z tego? Korzyci z tego maj¹ co
najwy¿ej zarz¹dy, prezesi czy dyrektorzy obdzielaj¹cy siebie premiami, nagrodami i przywilejami. Zmiany w Konstytucji maj¹ce daæ tylko wiêksz¹ w³adzê, wp³ywy i mo¿liwoci okrelonej
grupie, to zas³ona dymna. Mo¿e najpierw
nale¿a³oby sprawiæ, by dobrze dzia³a³a
ta Konstytucja, któr¹ ju¿ mamy? Niech
dobrze zadzia³a w kwestii naszych równych praw: sprawiedliwoci, zdrowia i
nauki. Niech Pan Premier wreszcie dopilnuje rzeczywistoci realizacji w³asnych
obietnic i prawdziwoci w³asnych s³ów.
Zamiast rzucaæ kolejn¹ pi³eczkê do gry,
która tylko s³u¿y medialnej oprawie
polityki trwania przy pozorowaniu pracy i kolejnego roku t³umaczenia, ¿e w
dzia³aniu przeszkadza rz¹dowi Prezydent,
bo wetuje wszystko, co dobre. W trzecim roku rz¹dów nie mamy nic innego,
tylko stwierdzenia, ¿e im kto przeszkadza,
albo kto trzy lata temu zrobi³ co le...
Wiêc co zrobiæ? Zmieniæ Konstytucjê
tak, by mo¿na by³o rz¹dziæ w ten sposób przez kolejne kilka lub kilkanacie
lat, zmarginalizowaæ inne si³y polityczne, odebraæ mo¿liwoæ realnego wp³ywu i wspó³realizacji polityki naszego
pañstwa przez inne opcje jak ta, która
rz¹dzi. Nawet Gierek czy Gomu³ka czego
takiego by sobie nie wymarzyli, maj¹c
do dyspozycji przewodni¹ si³ê narodu.
Mamy kolejne igrzyska og³oszone przez
Pana Premiera. Prawo: chleba i igrzysk,
dzia³a tak samo jak dwa tysi¹ce lat temu.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

