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Założony w 1997 r.

Przypadkowe odkrycia zdarzają się tylko
umysłom przygotowanym.
Blaise Pascal

Nr 14 (690)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 14
(690)

cena 1,50 zł

5 kwietnia 2011 r.

K53603

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc
drogowa, autolaweta
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2
tel. 501-611-961

K51313a

V12403

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

NOWE KOLEKCJE TOWARU W MAJSTRZE
ELEKTRYKA, KARNISZE, NARZĘDZIA
WIĘKSZY WYBÓR, ATRAKCYJNE CENY
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

V14301

V13302

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B
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„Przygarniając jednego psa nie zmienimy świata, ale świat zmieni się dla
tego jednego psa”.

nienia zwierzęciu opieki na czas urlopu. Należy zatem
obiektywnie ocenić swój i innych domowników zapał do
opieki nad zwierzakiem, a także przeanalizować sprawę
od strony finansowej. Aby adoptować psa trzeba: mieć
ukończone 18 lat, posiadać ze sobą dowód osobisty,
wziąć ze sobą obrożę i smycz oraz podpisać umowę adopcyjną wyrażając zgodę na warunki w niej zawarte.

W sprawie adopcji zwierząt należy kontaktować
się bezpośrednio ze Schroniskiem dla bezdomnych
psów w Bystrym koło Giżycka od poniedziałku do
soboty w godz. 8:00-18:00, w niedzielę i święta od
godz. 10:00 do 13:00.
Telefon kontaktowy: 087 428 45 33 lub 0 609
693 457

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27 marca 2011
roku zmarł w wieku 93 lat po długiej i ciężkiej chorobie Ś.P. Józef
Tołkanowicz, mój Mąż, nasz Tato, Teść i Dziadek.
Syn Ziemi Wieleńskiej, gorący patriota, wieloletni pracownik
Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Siejniku i współpracownik Instytutu Zootechniki w Krakowie, autor licznych publikacji w
prasie rolniczej, nauczyciel, żołnierz Armii Krajowej, przewodniczący Koła ŚZŻAK w Olecku.
Trumna ze zwłokami Ś. P. Józefa Tołkanowicza została złożona
w grobie rodzinnym na Cmentarzu Parafialnym w Łomiankach k/
Warszawy.
Wszystkim przyjaciołom, znajomym i ludziom dobrej woli,
których Mu przyszło spotkać na swojej drodze, dziękujemy za
wspomnienie i prosimy o modlitwę.

Żona oraz syn z rodziną.

Uwaga

premierę spektaklu „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” przełożono
z 27 marca na 27 MAJA!!!!

Redakcja

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
•
•
•
•
•
•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT

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

V7507

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko”
z dopiskiem „Szpital w Olecku”

„Tygodnika Oleckiego”,
ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek,
środa, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

GRÜNLAND

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty biorą udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

• Damian Anuszkiewicz
• Marian Dawidowicz
• Małgorzata Dobosz
• Krzysztof Dzbyński
• Jerzy Makal
• Anna Warakomska
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

Choinki cięte ze świerka srebrnego.
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09

V12303

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Bystrym koło Giżycka na nowych opiekunów cały
czas czekają bezdomne zwierzęta. Do schroniska w
Bystrym trafiają także psy z Gminy Olecko. Pieski
mają zapewnioną tam fachową opiekę oraz wikt, ale
wszystkie tak naprawdę marzą o jednym: aby znaleźć
nowy dom i kochającego pana. Jeśli uznacie Państwo,
że potraficie stworzyć psu odpowiednie warunki oraz
pokochać go całym sercem, zgłoście się do schroniska w Bystrym i wybierzcie swojego pupila, który
odwdzięczy się Wam miłością i przywiązaniem.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że przyjmowany do
naszego „stada” czworonóg żyje nawet kilkanaście lat
i przywiązuje się do nas tak, jak my do niego. Porzucenie go jest dla niego, jak dla wszystkich stadnie żyjących zwierząt, tragicznym, silnie stresującym przeżyciem. Dlatego przed adopcją trzeba upewnić się, że
każdy członek rodziny godzi się na to i liczyć siły na
zamiary – okrucieństwem jest odebranie danej skrzywdzonemu, bezdomnemu psu nadziei na normalne życie i dom tylko dlatego, „że się przeliczyliśmy”!
Poza niezaprzeczalną przyjemnością jaką jest
obcowanie z najlepszym przyjacielem człowieka,
posiadanie zwierzaka to głównie obowiązki: należy
zapewnić mu odpowiednie pożywienie, opiekę weterynaryjną, zadbać o jego higienę (odrobaczanie,
szczepienia, zabezpieczenie przed insektami) swój
czas i towarzystwo, odpowiednią porcję ruchu (spacery, zabawy). Ważną sprawą jest możliwość zapew-

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002

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

Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400

V7108

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL
NAJTANIEJ W MIEŒCIE
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON..............................4,95 z³
Pb95..........................4,95 z³
PB98..........................5,12 z³
LPG............................2,55 z³
Olej opa³owy...............3,59 z³ (powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100
Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Olecku przypomina,
że jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i
chciałbyś, aby 1% podatku od Twoich
dochodów trafił na koto wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, możesz
to uczynić w bardzo prosty sposób!
Wystarczy w odpowiedniej rubryce
PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT39 za 2010 rok wskazać Nr KRS wybranej Organizacji Pożytku Publicznego oraz kwotę, którą Naczelnik Urzędu Skarbowego przekaże
na konto danej organizacji w okresie od maja do lipca 2011 r.
Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1%
przy rozliczeniach za 2010 r. dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać
dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ
na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku
publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest
na to specjalna rubryka „Cel szczegółowy 1%” (np. poz. 126 w
PIT-37).
Dziękuję w imieniu wszystkich obdarowanych organizacji
i zachęcam do przekazywania 1% na OPP dokonując rozliczeń
za 2010 r.TO NAPRAWDĘ NIC NIE KOSZTUJE!
PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
V12503
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

V14701
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba
Historyczna, Stary Ratusz
• Fotografie i poematy prozą Ewy Kozłowskiej – Olecka Izba
Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• wystawa fotografii: Sławomir Romaniuk, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Poczta, pocztówka, fotografia - Olecko wczoraj i dziś - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Galeria „Pod skosem” GCK Kowale Oleckie - wystawa
malarstwa Agaty Prosińskiej
• wystawa prac wychowanków Domu Dziecka - hol kina
„Mazur”
5 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Starostwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
6 kwietnia (środa)
apteka dyżurna: Zielona 35
17.30 - SP Budry- Lega Olecko - mecz tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
19.00 - Geodezja Olecko - JW 4808 Gołdap - mecz tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
7 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna: Składowa 6
8 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 37
17.00 - Jestem numer cztery - film, kino Mazur
19.00 - Jan Paweł II. Szukałem Was... - film, kino Mazur
9 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
9.00 - IV Memoriał I.Jasieluna i F.Pietrołaja w tenisie stołowym, hala ZST, ul. Zamkowa
11.00 - Jan Paweł II. Szukałem Was... - film, kino Mazur
20.00 - koncert grupy LIPALI
10 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
10.00 - Półfinał Mistrzostw Województwa LZS w tenisie stołowym o Puchar TVP Olsztyn, hala ZST, ul. Zamkowa
14.00 - Czarni Olecko - Mrągowia Mrągowo, mecz piłki nożnej III ligi, stadion MOSiR
17.00 - Jestem numer cztery - film, kino Mazur
19.00 - Jan Paweł II. Szukałem Was... - film, kino Mazur
11 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
11.00 - spotkanie Ministra Z. Włodkowskiego, J. Krajewskiego i przedstawicieli Politechniki Białostockiej z młodzieżą
maturalną ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu
Oleckiego i Gołdapskiego (hala ZST, ul. Zamkowa)
12.00 - konferencja poświęcona „Modernizacji systemu
kształcenia” z udziałem Podsekretarza Stanu MEN - Zbigniewa Włodkowskiego (aula B Wszechnicy Mazurskiej)
16.00 - początek kursu w szkole kierowców Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
17.00 - Jan Paweł II. Szukałem Was... - film, kino Mazur
12 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Starostwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
17.00 - Jan Paweł II. Szukałem Was... - film, kino Mazur
13 kwietnia (środa)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
17.00 - Jan Paweł II. Szukałem Was... - film, kino Mazur
14 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna: Zielona 35
9.00 - Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych (szkoły podstawowe, chłopcy), obiekty MOSiR
15 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna: Składowa 6
17.00 - Poznasz przystojnego bruneta - film, kino Mazur
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Działania „ Prędkość”
posypały się mandaty

Podczas przeprowadzonych
na terenie powiatu oleckiego działań zmierzających
do ograniczenia prędkości
na drogach policjanci z
oleckiej drogówki ukarali
32 kierowców mandatami
karnymi za przekroczenie
dopuszczalnej prędkości.
28 marca w ramach wojewódzkich działań mających na celu
zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenia
prędkości co jest główną przyczyn,a wypadków drogowych
brała również udział Komenda Powiatowa Policji w Olecku.
W działaniach uczestniczyło czterech policjantów ruchu drogowego, którzy wykorzystując zamontowany w samochodzie
Alfa Romeo laserowy miernik prędkości oraz wideorejestrator ujawnili 32 wykroczenia za przekroczenia dozwolonej
prędkości. Działania były prowadzone głownie na obszarze
zabudowanym w miejscowościach Doliwy, Daniele, Duna-

Mikroprzedsiębiorca Roku 2011

\Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga już po raz siódmy organizuje Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku. Jego celem jest wspieranie
przedsiębiorczości oraz zachęcanie do zakładania własnych firm.
Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej
niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich
przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro. Ponadto muszą spełniać
wymogi poszczególnych kategorii konkursowych:
1) SENIOR – przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed
01.01.2007 r.,
2) START – przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę pomiędzy
01.01.2007 r. a 01.01.2010 r.,
3) MIKRO – przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 01.01.2010
r., zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód w roku poprzedzającym przystąpienie do Konkursu nie przekroczył 500.000,- zł,
4) NOWE TECHNOLOGIE – przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 01.01.2010 r. i działają w obszarze zaawansowanych rozwiązań
technologicznych lub najnowszych odkryć naukowych.
Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40.000,- zł z przeznaczeniem na pakiet
promocyjny mikroprzedsiębiorstwa (materiały promocyjne firmy, reklama w mediach itp.) oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2011.
Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach po
15.000,- zł każda z przeznaczeniem na szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa, pakiet promocyjny.
Zgłoszenia do Konkursu można dokonać do 08.04.2011 r., wypełniając elektroniczny formularz zamieszczony na www.kronenberg.org.
pl. Przed przystąpieniem do jego wypełniania proszę zapoznać się z
instrukcją i regulaminem Konkursu dostępnym na stronie Fundacji.
Więcej informacji o Konkursie na www.kronenberg.pl
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

jek, Kowale Oleckie, Sedranki, Wieliczki oraz Olecku gdzie
dozwolona prędkości wynosi do 50 km/h.
Największą liczba mandatów nałożono kierowcom, którzy
przekraczali prędkości o 20-do 30 km/h - 21 mandatów, 8 mandatów nałożono w przedziale od 30 do 50k km/h i 3 mandaty
za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50km/h.

KPP Olecko, zdj. archiwum policji

Usłyszy zarzut
o niepopełnionym przestępstwie
Oleccy kryminalni zatrzymali 30-letniego mieszkańca
Suwałk. Mężczyzna jest podejrzany o złożenie zawiadomienie o kradzieży pojazdu, której w rzeczywistości nie było.
Tomasz S. trafił 1 kwietnia do policyjnego aresztu i tego
samego dnia usłyszał zarzuty. Grozi mu kara nawet 2 lat
pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło 26 marca, wtedy to do oleckiej komendy zgłosił się 30-letni mieszkaniec Suwałk i złożył zawiadomienie o kradzieży samochodu. Było to osobowe renault
laguna, rok produkcji 2002. Zdaniem zawiadamiającego auto
skradziono w Olecku na ul. Kolejowej. Policjanci sprawdzili
wskazane miejsce lecz nie ujawnili żadnych śladów kradzieży. Ponadto przesłuchano i rozpytano okolicznych mieszkańców oraz sprawdzono inne zaparkowane samochody. Podczas
przesłuchania właściciel skradzionego pojazdu twierdził, że
wracał z żoną z podróży i postanowili odwiedzić mieszkająca
w Olecku znajomą. W czasie gdy oboje byli w jej mieszkaniu samochód został skradziony. Kryminalni pracujący nad tą
sprawą szybko ustalili, iż podana wersja jest nie prawdziwa.
Tomasz S. został ponownie przesłuchany lecz nadal podtrzymywał wcześniejsze zeznania. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie do wyjaśnienia 30-latka. Mężczyzna z pokrzywdzonego stał się podejrzanym.
Pobyt w policyjnej celi okazał się bardzo skuteczny. Tomasz S. w końcu przyznał się, że nie było żadnej kradzieży.
Samochód sam wcześniej uszkodził oraz ubezpieczył licząc
na odszkodowanie, a zgłoszenie kradzieży miało temu pomóc. Cały przygotowany wcześniej plan nie powiódł się. 1
kwietnia Tomasz S usłyszał zarzut zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie.
Zgodnie z kodeksem karnym kto zawiadamia o przestępstwie organ ścigania wiedząc że przestępstwa nie popełniono
podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.

Trwają prace na:

L32209

hali sportowej z pływalnią. Zawansowanie robót na koniec
marca 37%,
przebudowie budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej (przy ul. Kopernika). Prowadzone są roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz montuje się sprzęt sanitarny;
przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Mazurskiej. Zawansowanie robót na koniec stycznia wynosiło 81%. Termin oddania 24 czerwca;
trwa budowa ulicy Spacerowej wraz z zamontowaniem kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie robót na koniec marca 38%.
Termin ukończenia 30 czerwca.		
WBIiP UM

5

Tygodnik olecki 14/690 - r. 2011

V14401

to@borawski.pl

„Spóźniona miłość czyli wyznania starego belfra” to wzruszająca, ale jednocześnie pełna humoru opowieść o miłości
belfra do Heleny. Sentymentalna podróż w przeszłość aż do
połowy lat 70. Wrodzona nieśmiałość stanęła na przeszkodzie
wyznaniu uczuć Helenie w czasach młodości. Po latach stary
belfer rozpoczyna gorączkowe poszukiwania pięknej Heleny.
Mimo, że nie jest to łatwe zadanie, kończy się powodzeniem.
Czy jednak miłość przetrwa próbę czasu?
Będzie się można o tym przekonać, podczas spotkania z
Mariuszem Marczykiem pisarzem i aktorem, który 16 kwietnia o godz: 18:00 na deskach Domu Kultury w Gołdapi wystawi monodram „Spóźniona miłość, czyli wyznania starego
belfra”.
Mariusz Marczyk - autor książek poetyckich, dramatów
i powieści. Członek Związku Literatów Polskich i Związku
Artystów Scen Polskich. Założyciel Polskiej Sceny Edukacji.
Laureat wielu nagród w konkursach sztuki słowa m. in. nagrody Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Słowa
Verba Sacra w Poznaniu.
16.04.2011 SALA WIDOWISKOWA DOMU KULTURY
W GOŁDAPI, godzina 18.00

K32501

OLECKIE CENTRUM
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B15501

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

11
kwietnia
godz.

1600

tel. 520-23-36
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Kontakt: 518 552 646
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Edukacja ekologiczna w powiecie oleckim

18 marca delegacje uczniów z opiekunami szkół z powiatu oleckiego, przedstawiciele Nadleśnictwa Olecko,
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Olecku spotkali się,
aby podsumować działania prowadzone w ramach akcji
„Pomóżmy kasztanowcom”.
Uczestniczki i Uczestników spotkania przywitał Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki. Następnie Piotr
Wydra – pracownik Nadleśnictwa Olecka przypomniał o
wiosennych pracach pielęgnacyjnych i świadomym pomaganiu zwierzętom. Podkreślił także negatywne skutki dokarmiania ptaków – łabędzi, kaczek i gołębi.
Romualda Kalejta – Naczelnik Wydziału Środowiska i
Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Olecku poinformowała o przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska i
edukacji ekologicznej realizowanych w 2010 r. między in-

nymi przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olecku, szkoły
i stowarzyszenia. Zadania zostały dofinansowane w wysokości
około 14.000,- zł przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
W dalszej części spotkania opiekunowie szkolnych kół
ekologicznych uczestniczących w akcji „Pomóżmy kasztanowcom” przedstawili informacje o jesiennym grabieniu liści
kasztanowców i innych działaniach podejmowanych na rzecz
środowiska i edukacji ekologicznej.
Na koniec Wicestarosta Olecki wręczył Uczestniczkom i
Uczestnikom pamiątkowe statuetki symbolizujące drzewa oraz
podziękował za pomoc i zaangażowanie w realizację akcji „Pomóżmy kasztanowcom” w powiecie oleckim.

Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

Strażacy szkolili się we współdziałaniu z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Strażacy z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Olecku,
jak również strażacy ochotnicy z jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
z terenu naszego powiatu, uczestniczą
w szkoleniu z zakresu współdziałania z
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przeszkolonych strażaków
PSP. Zakończono już część teoretyczną
szkolenia i obecnie strażacy odbywają warsztaty praktyczne z śmigłowcem.
Zajęcia odbywają się na lądowisku przy
szpitalu wojskowym w Ełku. Szkolenie
praktyczne mają na celu: przygotowanie
strażaków do zabezpieczania nocnych lądowań śmigłowców HEMS w miejscach,
które nie są typowymi lądowiskami, nawiązanie łączności radiowej z śmigłow-

cem oraz przedstawienie zasad wyboru miejsca lądowania i sposobu przyjmowania śmigłowca. 			
kpt. Tomasz Jagłowski
KP PSP Olecko

to@borawski.pl

Dzień Wiosny w SP1
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21 marca 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku w dość nietypowy sposób obchodzono Święto Wiosny.
Jeszcze przed owym dniem Samorząd Uczniowski IV-VI ogłosił zadanie dla każdej klasy, mianowicie wykonanie oryginalnego wiosennego
nakrycia głowy i przebranie się za Panią Wiosnę. Dzięki temu, podczas
parady, która miała miejsce na długiej przerwie, mogliśmy obserwować
przepiękny, wielobarwny korowód prezentujący się na dolnym korytarzu.
Na głowach paradowiczów można było m.in. dostrzec młodzieżową
czapkę z daszkiem, którą oplatały kwiaty, czy przepiękne kapelusze godne najprawdziwszej Wiosennej Pani. Wesołym przebierańcom akompaniowała skoczna muzyka, przy której chętnie się paradowało.
Gdy zabrzmiał dzwonek na lekcje, a radosne piosenki umilkły, wszyscy zaczęli wracać do klas, jednak wesoła wiosenna atmosfera towarzyszyła nam do końca zajęć.
Uważam Dzień Wiosny w naszej szkole za udany i mam nadzieję, że
podczas niego wszyscy świetnie się bawili!
A Pani Wiosna niech wreszcie w pełni zawita!

Joanna Leszkowicz uczennica kl. VI b
fot. archiwum szkoły

Konkurs ofert
15 marca upłynął termin składania ofert przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i sportu w 2011 roku.
Wpłynęły 23 oferty: 18 z zakresu sportu i 5 z kultury.
Z zakresu sportu z 18 ofert dwie nie spełniły warunków oceny formalnej i jedna nie uzyskała więcej niż 50%
punktów oceny merytorycznej (uzyskała 30 na 80 możliwych punktów).
Pozostałych 15 oferentów otrzyma dotację w wysoko-

ści ogółem 225 000 złotych. W ten sposób rozdysponowano całą kwotę przewidziano do dotacji.
W zakresie kultury z pięciu ofert jedna nie spełniała
warunków oceny formalnej i jedna nie uzyskała więcej
niż 50% punktów z oceny merytorycznej (uzyskała 33
na 80 punktów).
Pozostałych trzech oferentów otrzyma dotację w
wysokości ogółem 4600 złotych.
Na wsparcie zadań z zakresu kultury przewidziano
13 500 złotych. W ramach pozostałych środków (pozostało 8900 złotych) zostanie ponownie ogłoszony konkurs.
WEKiS UM
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Wiosenne Dymienie Czachy w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Olecku

skrupulatnie oceniała każdy występ, niejednokrotnie wyrażając o nim własną opinię.
W ogólnej klasyfikacji wygrała klasa III
a (wych. Jarosław Bagieński), II miejsce
zajęła klasa III b (wych. Fabian Szóstkiewicz), III miejsce zajęła klasa II a (wych.
Dorota Witkowska).
Impreza została organizowana przez
Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi.

Rafał Jurewicz

fot. archiwum szkoły

W Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku 21 marca 2011 przebiegał w sposób nietypowy. Pierwsze trzy
lekcje prowadzone były przez uczniów, natomiast na czwartej lekcji wszyscy zebrali
się w sali gimnastycznej na turnieju klas.
Każda klasa miała za zadanie przygotować teledysk, skecz, scenkę parodystyczną
rodem z klasy, a także przebrać swojego
wychowawcę. Ponadto odbył się również
turniej wiedzy przedmiotowej i o statucie.
Uczniowie trudzili się również w zgadywaniu kalamburów.
Jedną z najśmieszniejszych konkurencji były teledyski, w których gimnazjaliści
mieli za zadanie przygotować do wybranych przez siebie utworów choreografię.
Niemało wrażeń przyniosły również konkurencje tj. miss nauczycieli, czy scenki
parodystyczne rodem z klasy.
Komisja w składzie: Martyna Olszewska (SP4), p. Agnieszka Kopycka,
p. Małgorzata Michałowska, p. Marek
Stankonowicz, p. Krzysztof Krajewski

to@borawski.pl
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Wielki Post inspiracją do działania
uczniów i nauczycieli
Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku
Wielki Post w Kościele katolickim to czas przeznaczony na refleksję i zadumę. Pomaga on wiernym podczas duchowej odnowy oraz przygotowuje ich do najważniejszego
wydarzenia w kalendarzu liturgicznym, jakim jest Wielkanoc.
Nadchodzące Święto Zmartwychwstania Pańskiego zainspirowało Helenę Szyperek i Dariusza Gałaszewskiego,
nauczycieli Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w
Olecku, do zorganizowania w okolicznych parafiach wystaw rysunków ukazujących podobiznę Chrystusa. Celem
przedsięwzięcia było przybliżenie wiernym postaci Mesjasza i Zbawiciela, ponadto wiązało się to z wyrobieniem
zmysłu artystycznego w uczniach Technikum Nr 1 i I Liceum profilowanego.
Cykl przygotowanych przez młodzież
wystaw po raz pierwszy
można było obejrzeć
już 6 marca w Parafii Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski
w Olecku. Kolejnym
miejscem, w którym
była szansa podziwiać
wykonane
różnymi
technikami rysunki, stał
się Kościół św. Leona
w Gołdapi. Prezentacje
znalazły swój finał 20
marca w Parafii Najświętszej Marii Panny w Filipowie.
Pan Dariusz Gałaszewski zapytany o to, jak odebrano
inicjatywę nauczycieli i uczniów ZSLiZ, powiedział: - „Jestem mile zaskoczony dużym zainteresowaniem, a także
pochlebnymi opiniami osób, które miały szansę obejrzeć
wystawy. Księża, bez których pomocy i wsparcia nie doszłoby do realizacji pomysłu, wykazywali się dużą życzliwością, poza tym chwalili przedsięwzięcie i zachęcali do
podejmowania częściej podobnych działań”.
Czesław Król, proboszcz Parafii św. Leona w Gołdapi,
zachwycony działalnością młodych ludzi z Olecka zaprosił ich na koncert religijny poświecony papieżowi Janowi
Pawłowi II. Gołdapski ksiądz dodatkowo wynagrodził
wszystkich autorów rysunków złożoną na ręce Pana Gałaszewskiego płytą z utworami zespołu Adonai, w którym
główną solistką jest Aleksandra Orłowska, uczennica Technikum Nr 1.
Miły odbiór i duże zainteresowanie wystawami sprawiło, że pomysłodawcy, a także uczniowie ZSLiZ w Olecku
już myślą o przygotowaniu kolejnych dzieł przeznaczonych
do prezentacji, tym razem poświęconych Bożemu Narodzeniu. 		
Przemysław Michniewicz

PODZIĘKOWANIE
Samorząd Uczniowski składa serdeczne podziękowania:
Dyrekcji Zespołu Szkół w Olecku za ufundowanie tortu
– nagrody za I miejsce,
Pani Katarzynie Fiećko za pomoc w dekorowaniu sali
gimnastycznej.
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Literackie dywagacje

felieton

jak nas widzą inni?

Mieczysław Orłowicz, znany autor przewodników, przemierzając kiedyś Mazury zawitał również do Olecka i spisał o nim
swoje wrażenia. Były to informacje historyczno-geograficzne
połączone z osobistymi refleksjami autora, które ograniczały
się jedynie do architektury gmachu starostwa i wnętrza kościoła ewangelickiego oraz katolickiego – jeśli chodzi o oferowane przez miasto atrakcje. W osobnych spostrzeżeniach więcej
miejsca poświęcił jedynie oleckim kolejom lokalnym, które go
widać fascynowały. Dziś informacje o naszym mieście trafiają
również do przewodników i warto je przeanalizować, aby zadać
sobie pytanie o to, jak nas widzą inni?
Od kiedy zaczęto pisać przewodniki odgrywały one także
w jakiś sposób rolę propagandową zachwalając walory regionu i ludności go zamieszkującej. Mieczysław Orłowicz dotarł
tutaj kiedy Olecko zwane było jeszcze Margrabową, niewiele
później wprawdzie wiele rzeczy uległo zmianie. Miasto rozwinęło się i dwa kościoły oraz budynek starostwa nie były już
jedynymi atrakcjami turystycznymi. Dziś wiele osób sięga po
spuściznę M. Orłowicza, niektórzy sami na nowo piszą naszą
historię. Poznajemy ponownie miejsca, o których przez ostatnie pięćdziesięciolecie milczeliśmy. Odkrywamy tajemnice
kusząc niewydobytymi skarbami i legendami. Wracamy do zapomnianych autorów, staramy się utrwalić wspomnienia tych,
co jeszcze mogą coś powiedzieć o czasach, których my już nie
pamiętamy. Nie zmienił się natomiast od wieków jeden fakt:
wciąż mamy problem z nazwą miasta, co widać w rozmaitych
publikacjach.
Tak, jak na początku mieszkańcom naszego miasta i ludziom
spoza niego, nazwa sprawiała kłopot, tak i sprawia ona nam do
dziś. Kiedyś wynikało to z chęci przypodobania się Albrechtowi oraz z czysto formalnych pobudek, gdyż powinno ono przyjąc nazwę od miejsca, w którym stał zameczek – miejsce, gdzie
zwykł bawić od czasu do czasu ów Albrecht, i gdzie miasto
założono. W wyniku pomieszania interesów i zwyczajów przy
nadawaniu nazw (a też przez to, że miasto powstało od niczego,
a nie jak to zwykle bywa, wieś już istniejąca przekształciła się
nabywając prawa miejskie) od 1560 roku mieszkańcy miasta
obarczeni zostali niejako rozdwojeniem jaźni, a funkcjonująca,
według M. Orłowicza, przez pewien czas dwuczłonowa nazwa
Marggrabowa-Oletzko także nie rozwiązała tego problemu.
Problem powiększył się jeszcze bardziej, gdy zdecydowano
wprowadzić nową nazwę miasta nazywając je Treuburgiem.
Przyglądając się okolicom Olecka zauważyć można, że nie tylko samo miasto, ale i okolice zostały niejako zarażone plagą
niekonsekwencji w nazewnictwie. Nazewnictwo to przeszło
kolejną transformację, kiedy tłumaczono je w pośpiechu na
język polski. W wyniku tego wciąż trudno niekiedy odszukać
pewne miejsca, lub sprawdzić bardziej istotne informacje bez
żmudnych weryfikacji. Nie wszyscy autorzy przewodników się
w tym odnajdują, nie odnajdywał się także M. Orłowicz, gdyż
nie uniknął kilku błędów. Pozostawił nam jednak cenne refleksje, które są ciekawym opisem tamtych czasów.
Aktualnie przewodników turystycznych na rynku nie brakuje jednak o Olecku pisze się jednostajnie, wciąż tak samo
wykorzystując jedynie fakt największego rynku i legendę założycielską. Jak piszą dzisiejsi wydawcy przewodnika M. Orłowicza „mimo, że ostatecznie zredagowany w gorącym okresie
plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu, zachował resztki
ducha „la belle époque” – końca XIX w., której obca była nienawiść narodowa i zakłamanie”. Duch „la belle époque” bardzo
mi odpowiada i niechaj aktualnie także utrzymuje się w nastrojach miasta, gdyż niestety na rozdwojenie jaźni historycznie jesteśmy skazani, czy tego chcemy czy też nie. Nikomu przecież
nie wolno odbierać wspomnień, a autorzy przewodników jakoś
się w tym bałaganie odnajdą.

Ewa Kozłowska

powyżej: okładka pierwszego numeru „Naszego Nikifora”

Nasz Nikifor

Ukazał się nowy miesięcznik informacyjno-kulturalno-społeczny. Założyła go grupa licealistów z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
W artykule wstępnym młodzi twórcy wyjaśnili genezę nazwy pisma. W tym wydaniu jest też bardzo ciekawy, żywo prowadzony „Wywiad z Panią profesor Szczubełek”.
Wewnątrz numeru znajduje się też kalendarium wydarzeń
w szkole, dwie bardzo ciekawe recenzje filmowo-książkowe
oraz artykuły dotyczące historii komiksu japońskiego i historii
gitary.
Jest też artykuł o Prusach i Jaćwingach, o świętym Stanisławie Kostce, a także o różnicach pomiędzy systemem oświatowym w Hiszpanii i Polsce.
Jednym słowem ciekawa i wszechstronna lektura. Bardzo
obiecującą cechą autorów tego pisma jest to, że uczą się w klasach od pierwszej do trzeciej. Tak więc możliwe jest, że pismo
przetrwa okres „burzy i naporu” i okrzepnie jako regularny
miesięcznik.
Więcej o autorach i zamierzeniach za tydzień.
B. Marek Borawski

Mała akademia pływania

W listopadzie 2010 roku burmistrz wystąpił z wnioskiem
do Ministra Sportu i Turystyki o środki finansowe na realizacje zajęć sportowych dla uczniów. Gmina otrzymała środki w
wysokości 45 000 złotych na realizację zajęć z pływania pn.
„Mała akademia pływania”. Zajęcia odbywać się będą w okresie: marzec - czerwiec oraz wrzesień – listopad. W programie
uczestniczyć będzie ogółem 360 uczniów z klas I-V szkół podstawowych.
WEKiS UM
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Podróż młodzieży Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
po „Archipelagu Miłosz”

30 czerwca 2011 roku minie sto lat od chwili, kiedy to w
Szetejniach, maleńkiej wsi położonej w malowniczej dolinie
Niewiaży znajdującej się na terenach współczesnej Litwy, na
świat przyszedł Czesław Miłosz – poeta, eseista, powieściopisarz, wykładowca, tłumacz, attache kulturalny, słowem ...
człowiek instytucja.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uczcić wielkość zmarłego przed siedmioma laty polskiego noblisty i 8
października minionego roku przyjął uchwałę o ustanowieniu
roku 2011 „Rokiem Czesława Miłosza”.
Społeczność Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w

Olecku, poczuwając się do obowiązku kultywowania historii i upamiętniania osiągnięć wybitnych Polaków, uznała, że nadszedł już czas, aby w niewielkiej chociaż mierze
spłacić dług poecie, który „zawsze pamiętał”, „wiernie mówił” i „nadziei bronił”.
To zainspirowało Krystynę Balutę oraz Przemysława Michniewicza, nauczycieli historii, do zorganizowania
spotkania z Panem Zbigniewem Fałtynowiczem, kierownikiem Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i autorem rozprawy zatytułowanej „Wieczorem wiatr. Czesław
Miłosz i Suwalszczyzna”.
Po obejrzeniu przygotowanej przez tegoroczne maturzystki – Justynę Malinowską i Iwonę Wróblewską – wystawy poświęconej przełomowym momentom w życiu Miłosza oraz po wysłuchaniu nagrania z wyrecytowanym przez
samego poetę wierszem Wyznanie, wszyscy zainteresowani
losami autora „Ziemi Ulro” udali się wraz ze swoim „Przewodnikiem” – Panem Fałtynowiczem w Podróż po Archipelagu Miłosz.
Młodzież dzięki opowieściom gościa miała przyjemność
dowiedzieć się, co powodowało, że Miłosz tak często wspominał Suwałki. Dlaczego chętnie powracał do oddalonych o
kilkadziesiąt kilometrów od Olecka Sejn, Wigier i Maćkowej Rudy. Czemu w końcu tak wiele uwagi poświęcał rodzinie Kunatów oraz położonej nieopodal litewskiej granicy
Krasnogrudzie. Wykład uzupełniła prezentacja unikatowych
fotografii ukazująca różne etapy życia pisarza na Suwalszczyźnie.
Podróż po Archipelagu Miłosz zakończyła Iga Sieńko.
Uczennica klasy drugiej liceum socjalnego złożyła Panu
Zbigniewowi Fałtynowiczowi wyrazy wdzięczności za przybycie i zaprezentowanie sylwetki Czesława Miłosza, której
– jak sama zauważyła – „[...] nie jest w stanie przedstawić
żadna encyklopedia ani bijąca wszelkie rekordy popularności znana witryna internetowa”. Tym samym w imieniu
wszystkich zebranych zapewniła, że odbyta „podróż” już
nigdy nie pozwoli oleckiej młodzieży rozstać się z autorem
„Zniewolonego umysłu”, ponieważ – jak to spuentowała jedna z uczestniczek spotkania – „Miłosz to nasz człowiek”.

Przemysław Michniewicz

Konsultacje

Wniosek gminy do WFOŚiGW

21 marca odbyło się spotkanie Komisji Oświaty, Kultury,
Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji, podczas którego Burmistrz przypomniał kompetencje rady Miejskiej oraz Burmistrza. Radni (również i z innych komisji Rady Miejskiej)
zapoznali się z funkcjonowaniem gminnej oświaty w świetle
kosztów, które są ponoszone na edukację przedszkolną oraz w
szkołach podstawowych i gimnazjach.
Trwają rozmowy, jak zmniejszyć koszty nie pogarszając
jakości edukacji naszych uczniów.
Nie zapadły żadne decyzje.
WEKiS UM

1 marca do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie gmina złożyła wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu
zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki
wodne.
Skutki ustawowego zwolnienia za 2010 rok, to 3984
złote.
WF UM
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Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do
dzień 1.
Kolumbii i Ekwadoru 2009

Miała być Atlanta w USA, a był Paryż w Europie (26 czerwca 2009)
Towarzyszem mojej kolejnej podróży, tym razem do
Kolumbii i Ekwadoru w Ameryce Południowej jest Jacek
Bukal z Rudy Śląskiej (byłem z nim w Indonezji, Malezji,
Singapurze i Szwecji). Z Warszawy do Paryża wylecieliśmy
z 1,5. godzinnym opóźnieniem. W stolicy Francji byliśmy
o godz. 15.50 (terminal 2D), a samolot do USA mieliśmy
o godz. 16.10 (terminal 2E). Biegliśmy przez całe lotnisko
jak szaleńcy. Na próżno. Pomimo, że samolot jeszcze stał,
nie wpuszczono nas i 5. innych podróżnych na pokład, bo
było już po odprawie. Natychmiast skierowaliśmy się do
punktu reklamacyjnego. Miła pani szukała nam innego, dogodnego i szybkiego połączenia do Atlanty w USA. Proponowała lot przez Madryt i Nowy York, ale po kilku minutach okazał się on nieaktualny. Do USA polecimy jutro o
godz. 10.40, a dzisiejsze popołudnie i noc spędzimy w …
Paryżu. Dostaliśmy bezpłatny pobyt w hotelu Ibis z kolacją
i śniadaniem. Pojechaliśmy tam podstawionym autobusem.
Hotel brzydki, pokój też. Kolacja typu „szwedzki stół”
skromna. Pochodziliśmy po okolicy. Do hotelu wróciliśmy
po godz. 22.

Kosmetyki za badania profilaktyczne

18 marca Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki
wręczył nagrody dla 5 wylosowanych kobiet, które wykonały cytologię w lutym 2011 r.
Nagrodzone zostały: Henryka Bordzio, Sylwia Cielesz- Mucuś, Agnieszka Popławska, Barbara Słowikowska i
Sabina Wasilewska.
Wyżej wymienione panie otrzymały kosmetyki ufundowane przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o., materiały promocyjne oraz gadżety.

VI Sesja Rady Powiatu
W ubiegły czwartek 31 marca, odbyła się VI Sesja Rady
Powiatu.
Radni podjęli osiem uchwał. Zdjęto z porządku obrad
uchwałę dotyczącą wystąpienia Powiatu Oleckiego z Lokalnej
Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej.
Podczas obrad w pierwszej części Sesji głos zabrali komendant powiatowy policji, komendant Powiatowej Straż Pożarnej,
Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny. Przedstawili oni radnym i zaproszonym gościom stan
bezpieczeństwa powiatu. Odpowiadali też na pytania radnych
powiatowych oraz zaproszonych na sesje radnych miejskich
oraz gminnych członków komisji zajmujących się bezpieczeństwem. 						
(m)

Drogi gruntowe
Przetarg nieograniczony na remonty bieżące i konserwację
gruntowych dróg gminnych wygrała firma Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski z Olecka.
WGKO UM

Rozstrzygnięto przetarg:
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,18
hektara, położonej w obrębie miejscowości Rosochackie z
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość
zostanie sprzedana za 21 869,40 złotego (brutto). WGKO UM

Urząd Skarbowy w Olecku

Przypominamy, że każda kobieta, która wykona badanie
cytologiczne w OLMEDICA w Olecku Sp. z o.o. w ramach
Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
otrzymuje prezent kosmetyczny, a także bierze udział w
losowaniu nagród. Każdego miesiąca nagradzamy 5 kobiet.
Sporządziła: Halina E. Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

informuje, że zeznania na podatek dochodowy od osób
fizycznych za 2010 r. przyjmowane są w pokoju Nr 8 w siedzibie Urzędu Skarbowego:
Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w dniach:
Poniedziałek 7:15 – 15:00
Wtorek
7:15 – 18:00
Środa
7:15 – 15:00
Czwartek
7:15 – 15:00
Piątek
7:15 – 15:00
Informacje udzielane są pod nr tel. (87) 520 30 22
wew. 150 i 151.
Wzory formularzy zeznań wraz z objaśnieniami umieszczone
są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

www.mofnet.gov.pl

to@borawski.pl
- sarny (liczebność polAndrzej Malinowski (LOT Ziemi Oleckiej)
skiej populacji sarny wynosi
Warto zobaczyć …

Dolina strumienia Pełki

Dojazd: Olecko-Golubki (7 km) lub Olecko-Judziki-Golubki (14
km). Teren doliny strumienia Pełki jest mało znany. Rozciąga się w
sąsiedztwie drogi Olecko - Kowale Oleckie. Strumień Pełka jest szeroki, trudno go nawet przeskoczyć, ale wzdłuż jego biegu jest kilka
niewielkich pomostów. Tylko w niewielkiej części doliny pozostał
teren naturalny z fantastycznie wijącymi się meandrami. Postępująca regulacja strumienia nie służy ochronie tego pięknego miejsca. W
przeszłości Pełka odgrywała znaczącą rolę w gospodarce naszego regionu, dostarczając swe wody do pracującego młyna w Sedrankach.
Strumień wypływa z niewielkiego jeziora Golubskie leżącego pomiędzy wsiami Stożne i Golubki.
Dolina Pełki i przylegające do niej obszary to znakomite miejsce
do obserwacji przelotów i bytowania ptaków wędrownych oraz dziUregulowany odcinek Pełki

kich zwierząt. Warto też zobaczyć małe jezioro Pełko, którego wody
zasilają strumień. Rozciąga się ono pośród niewielkiego lasu i pól
uprawnych. Porasta je trzcina. Są tutaj gniazda łabędzia niemego i
żeremia bobrów.
W dolinie strumienia Pełki i na terenach przyległych widzieliśmy:
- żurawie (podczas przelotów stada lecą w kluczach lub skośnych
szeregach i wydają donośny głos zwany klangorem; jest on słyszalny w promieniu kilku kilometrów; żurawie uwielbiają rozległe bagna
wśród lasów, tereny nad jeziorami i starorzeczami; można je spotkać
nawet przy gospodarstwach),
- skowronki (ich śpiew jest potoczysty, perlisty, złożony z szybkich, wysokich, wibrujących, świergocących treli, przyjemny dla
ludzkiego ucha; skowronki śpiewają przez cały dzień; lubią krajobrazy rolnicze),
- czajki (pierwotne siedliska, takie jak wilgotne łąki i torfowiska
w wyniku osuszania musiały zamienić na tereny rolnicze),
- łabędzie nieme (waga do 23 kg; każde wzbicie się w powietrze i
lot to dla łabędzia poważny wysiłek, dlatego latają one rzadko, tylko
wtedy, gdy jest to dla nich absolutnie konieczne: poszukiwanie pokarmu, atak dużego drapieżnika; dorosły łabędź niemy może mieć ponad
25 tysięcy piór, z czego około 20 tysięcy znajduje się na szyi),
- dzięcioła czarnego (kucie w drewnie nie tylko przynosi mu pokarm, ale i daje dziuplę do wylęgu; w samodzielnie wykutej, co roku
nowej, dziupli, znajdującej się zazwyczaj ponad 8 m nad powierzchnią ziemi, ptaki zakładają gniazdo wysłane fragmentami drewna),

Pełka
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około 828 tysięcy osobników),
- kruki (na podstawie
badań dowiedziono, że kruki umieją łączyć elementy
zdobytej wcześniej wiedzy,
by rozwiązać nowy problem;
kruki spośród wszystkich ptaków, mają najlepiej rozwinięte fragmenty mózgu odpowiadające za kojarzenie faktów i
abstrakcyjne myślenie),
- dzikie kaczki (latają Robert, Andrzej, Zbyszek
bardzo szybko, do 60 km/h,
wywołując lotkami charakterystyczny gwizd, szczególnie krzyżówki; w czasie dłuższego lotu ustawiają się zawsze w klucz lub na linii
prostej, skośnie do kierunku lotu; są bardzo ostrożne i trudno jest je
podejść blisko na otwartej wodzie),
- zająca szaraka (zające są w stu procentach roślinożerne; piją
wodę ze zbiorników sporadycznie, najczęściej wystarcza im rosa z
roślin, którymi się żywią),
- dzikie gęsi (żerujące na polu są bardzo ostrożne i czujne; podejście ich na tym żerowisku jest bardzo trudne; nocują na wodzie;
gęś jest długowieczna, żyje nawet kilkadziesiąt lat),

Meandry Pełki
- orła bielika (obecnie grozi mu głównie utrata miejsc gniazdowych, spowodowana rekreacyjną zabudową brzegów rzek i jezior
oraz kurczeniem się powierzchni starych drzewostanów w pobliżu
wód; gniazdo bielika potrzebuje mocnego drzewa jako podstawy),
- szpaki (ich charakterystyczną cechą są wybitne zdolności naśladowania różnych odgłosów, w tym ludzkiej mowy i dźwięków
wydawanych przez maszyny np. dźwięk alarmu samochodowego).
W słoneczną niedzielę, 27 marca 2011 r. doliną strumienia Pełki szli, m.in. orła bielika, żurawie, dzięcioła czarnego widzieli, nad
jeziorem Pełko byli, tropy dzikich zwierząt odczytywali: Zbigniew
Sienkiewicz, Robert Sołdyński, Andrzej Sołdyński i Andrzej
Malinowski.
Strumień – mały naturalny ciek wodny, zazwyczaj uchodzący do rzeki. Strumienie płyną w terenie o różnicowanej rzeźbie, w wąskim, płytkim
korycie o niewielkim spadku i zlewni na ogół nieprzekraczającej 20 km².
Zlewnia - jest to całość obszaru, z którego wody spływają do danej
rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu.
Regulacja rzeki, strumienia – zabiegi techniczne, których celem jest
m.in. dostosowanie rzeki czy strumienia do określonych potrzeb gospodarczych, w rolnictwie – regulacja poziomu wody gruntowej w dolinie.
Meander (zakole) - forma związana z krętym przebiegiem koryta rzeki, tworzącym zakręty, pętle i nawroty.

Jezioro Pełko
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AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K54202
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, części zamienne
V9905
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Giżycko).
Tel. (87) 520-14-98

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V6808
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi A6, 2,5TDI, 1995, możliwa zamiana na mniejszy, tel. 885-723-071 K54501
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K54302
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V9915
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88
V11214
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961
V12423
* Renault Scenic 1,4B, 2003, tel. 508-097-660
V6528
* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V6518

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B13806

KARAOKE w Pub Piwnica,
każdy czwartek, start od 2000

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59

V5619
B14803

Klub „CoolTura”
imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V12603

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

V14101

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48
B14504

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960
B15101
V5609

PUB PIWNICA
• pizza i zestawy obiadowe z dowozem: (87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne
Zapraszamy od godz. 1000

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B15301

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V10005

SERWIS OGUMIENIA

V11204

* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V10105
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L14105

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12K42813a
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,
B14604

V8606
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V10904
V8106

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B13207
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B14703
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V13202
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V1213

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V11104
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50

B13406
V10604

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B14404
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65116
* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47
V10804

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B14903
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80
B13706
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B13606
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V9905
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V6908
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76 V11004
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V6718
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V14111
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul.
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248
V5509

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
czipowanie, paszporty europejskie
V6408
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V13312
* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V7118

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1412
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!

to@borawski.pl
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V12413

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B14204

K53006

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
DERMATOLOG
stomatologia dzieci i dorosłych
pełny zakres usług
PROTETYKA, najwyższej jakości
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K42813a
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32309
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569
V65529
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SPRZEDAM
* ciągnik C-330, 1979, stan bdb, 15.000 złotych, tel.
87-523-99-63, 668-959-633 K53802
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53403
* działkę budowlaną w Świętajnie koło Olecka, 913
m.kw., tel. 509-154-347 K54601
* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B13307
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402
K43223
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53503
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V6608
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569
V5519
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53303
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel.
608-146-978
B11711
* mieszkanie jednopokojowe 37 m.kw., umeblowane, tel. 604-456-732 K53902
* mieszkanie, Kolejowa, 2 pokoje, 44m2, ogrzewanie
piec kaflowy, 66tyś. zł, tel. 608-299-317 V12703
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V6728
V14411
A Pompy ciepła
CJ CWU + CO + kolektory słoneczne
O
przydomowe oczyszczalnie ścieków
OM2
możliwość montażu
PR KE
DWORZEC PKP
w

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

V14001

V6508

tel. 87-520-22-33

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B15201
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V6818
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1422
V14502

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V7623

INNE
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00.
KUPIĘ
* mały stary dom lub pół bliźniaka, tel. 697-103-090 po
16.00 K54402
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182
V6738
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B14005

WYNAJEM
* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Składowa, tel. 885-441-703 K54102
* mieszkanie, osiedle Nad Legą, tel. 504-909-693 K54002
* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel.
604-557-693 V12313

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

V7517
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K52109

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

x 1 x 2 x 3

Ilość publikacji:



x4



x?

V14201

Podpis: ......................................................
B15003

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI

B15401

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Postawa usuwająca napięcia

Praktyka życia pokazuje, że aż ponad 90% przykrości i nieszczęść, jakie nas dotykają, bywa zawinionych
przez nas samych, a nie przez zewnętrzne okoliczności, złą wolę otoczenia, obiektywne przeszkody itp.

Na korzonki, wrzody i kaszel

Sok z rzodkiewki czysty albo zmieszany z wódką, solą i
miodem przez ludowych medyków był wykorzystywany do
wcierań przy gośćcu, podagrze, zapaleniu korzonków nerwowych, reumatyzmie, obmywano też nim rany i wrzody.
Sok z rzodkiewki z miodem lub cukrem zmieszany
w równej proporcji l:l stosowano w medycynie domowej
przy różnych dolegliwościach dróg oddechowych, nerwobólach, pluciu krwią, niedokrwistości, wzdęciach, kamnicy
moczowej.
Przy kaszlu, zaflegmieni płuc należy zażywać sok z
miodem, dorośli 3-4 łyżki dziennie co kilka godzin.

Czy wino domowe jest zdrowe?

Tak, ale gdy pijemy je w umiarkowanych ilościach i
do posiłków. Zawarty w nim alkohol i garbniki pobudzają
wydzielanie soków żołądkowych, zaś domowe wina owocowe lekarze polecają niekiedy chorym na żołądek oraz

rekonwalescentom Istnieją kuracje odchudzające, w których
stosowane jest szlachetne domowe wino jabłkowe. W ogóle
wina domowe są często lepsze, szlachetniejsze, no i tańsze
niż wina ze sklepu. Dlatego też warto spróbować zrobić wino
samemu, co nie jest sztuką trudną. Trzeba tylko pamiętać,
że podstawowym warunkiem uzyskania zacnego trunku jest
zachowanie jak najstaranniejszej czystości naczyń i przyrządów.

Sałata na twarz

Kilka liści sałaty zanurzyć w oliwie, po obcieknięciu
skrapiamy sokiem cytrynowym. Przykładamy na twarz i szyję i przykrywamy wilgotnym kompre¬sem. Trzymamy pół
godziny.

Jak ujędrnić ciało?

Aby skóra była elastyczna przynajmniej raz w miesiącu
pod prysznicem należy masować (ruchami okrężnymi) ciało solą kuchenną. Po masażu należy wziąć prysznic naprzemienny – ciepły i zimny. Po osuszeniu skóry należy wklepać
w nią balsam. Kilka dni po zabiegu należy wziąć odżywczą
„owsianą” kąpiel. W wodzie przed wejściem do niej zanurzamy woreczek z płatkami owsianymi.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
5 kwietnia
(Dzień Leśnika i Drzewiarza)
Ireny, Julianny, Juliany, Katarzyny,
Kleo, Mirochny, Wincenty
Alberta, Alojzego, Borzywoja, Bożywoja, Dobromiła, Fereniusza, Juliana,
Kleofasa, Tristana, Wincentego
6 kwietnia
Ady, Celestyny, Izoldy, Katarzyny,
Kornelii, Prudencji, Sieciesławy,
Wity
Adama, Celestyna, Ireneusza, Marcelina, Marcina, Michała, Piotra, Sykstusa, Świętobora, Wilhelma, Williama, Wita, Zachariasza
7 kwietnia
(Dzień Pamięci o Holocauście)
Donaty, Herminy, Klary, Mariki,
Róży
Armina, Donata, Grzegorza, Hermana, Herminiusza, Jana, Lotara, Przecława, Przemysława, Rufina, Saturnina

8 kwietnia
Beaty, Cezaryny, Emmy, Emy, Juliany, Julii, Siecisławy
Alberta, Amadeusza, Cezarego, Dionizego, Dionizjusza, Gawryły, Januarego, Juliana, Marcelego, Radosława, Seweryna,
Waltera
9 kwietnia
Dobrosławy, Mai, Marceliny, Marii
Antoniego, Dobrosława, Dominika, Dymitra, Heliodora, Hugona, Marcelego, Marcina, Wadima
10 kwietnia
Borysławy, Małgorzaty, Maruszki, Michaliny
Antoniego, Apoloniusza, Borysa, Daniela,
Ezechiela, Fulberta, Grodzisława, Henryka, Makara, Makarego, Makariusza, Michała, Terencjusza
11 kwietnia
Arlety, Filipiny, Gemmy, Izoldy, Leontyny
Bartłomieja, Filipa, Izaaka, Jaromierza,
Jaromira, Leona, Marka, Rajnera, Stanisława

Nasz przepis
Ziemniaki z przednówka

Późną wiosną stare ziemniaki
stają się niesmaczne, istnieje jednak
sposób nadania im lepszego smaku,
a nawet zbliżonego do smaku młodych.
Do ugotowanych ziemniaków
wsypujemy szczyptę majeranku, tymianku lub innych ziół.

Gołąbki z grzybami

Główka białej kapusty, 20 dag ryżu,
25 dag grzybów, 2 jaja, 10 dag cebuli, łyżka smalcu, sól, pieprz, natka
pietruszki, kminek
Liście kapusty nacinamy przy
głąbie i krótko gotujemy w posolonej wodzie. Zagotowane rozkładamy
na stolnicy i lekko miażdżymy żyłki
liściowe. Ryż gotujemy na sypko.
Grzyby czyścimy, kroimy w plasterki i dusimy z pokrojoną w kostkę
cebulą.
Teraz mieszamy ryż z grzybami,
cebula, jajami, przyprawami i posiekana natka pietruszki. Kminek zostawiamy do gotowania. Nadzienie
zawijamy w liście i tak przygotowane kładziemy w garnku wyłożonym
liśćmi kapusty. Podlewamy wywarem z włoszczyzny lub grzybów
bądź wodą. Teraz wsypujemy do
wody łyżeczkę kminku i dusimy w
piekarniku lub na kuchence na wolnym ogniu.
Gołąbki podaje się z ziemniakami i sosem.

Sałatka z karczochami

słowej, pół główki sałaty fryzyjskiej, 4 łyżki
oleju, 3 łyżki octu winnego, sól, pieprz,
jedna łyżka musztardy z całymi ziarnami
gorczycy, pół pęczka szczypiorku
Karczochy odsączamy na sicie. Pomidory czyścimy, myjemy i suszymy. Przekrajamy na pół. Sałatę myjemy i rwiemy
w kawałki.
Teraz przygotowujemy sos winegret.
Olej ucieramy z octem winnym i musztardą i doprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Szczypiorek płuczemy, suszymy, drobno
siekamy i dodajemy do sosu. Polewamy
nim składniki sałatki, lekko mieszamy i
natychmiast podajemy.

Koreczki rybne z okonia

50 dag filetów z okonia, sól, pieprz, łyżka
masła, 15 dag boczku wędzonego, jedna
cebula, masło do smarowania ścianek naczynia
Filety kroimy na porcje w kształcie
walca. Boczek kroimy w cienkie długie
plastry, cebule drobno siekamy. Filety solimy, oprószamy pieprzem i cebulą. Porcje
ryby zawijamy w plasterki boczku, które
spinamy drewnianą wykałaczką. Koreczki układamy w żaroodpornym naczyniu,
którego ścianki wcześniej wysmarowaliśmy masłem i wstawiamy do nagrzanego
piekarnika na około 20 minut przed podaniem. Po wyjęciu posypujemy koreczki
drobno posiekaną zieleniną.
W ten sposób można przyrządzić każdą
wyfiletowaną niezbyt tłustą rybę.

Piekarnik możemy wyczyścić

... w następujący sposób: posypujemy
solą, podgrzewamy do chwili aż sól zbrązowieje i następnie myjemy.

1 puszka serc karczochów, 10 dag
czerwonych pomidorów winogrono- Fugi
wych, 10 dag żółtych pomidorów wi- ... możemy wyczyścić, gdy szmatkę zamonogronowych, pół główki sałaty ma- czymy w roztworze amoniaku lub nałożymy na nią zmoczony proszek do pieczenia.
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Cytaty na ten tydzień
Wielki rzeźbiarz rodzi się z tej gleby, którą tworzą pośledni rzeźbiarze.
Oni są dla niego jak schody, oni go wynoszą w górę.
Antoine de Saint-Exupery
Twórca, to z samej definicji ktoś,
kto dla wyrażenia siebie szuka nowych,
nie odkrytych dróg, nie zaś przepisów
zostawionych przez poprzedników.
Jerzy Płażewski

PRZYS£OWIA
Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, dobry rok przed nami.
Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają,
pogodną jesień zapowiadają.
Grzmot w kwietniu dobra nowina, już
szron roślin nie pościna.
Grom wszystko dobre znaczy, gdy będzie słyszany.
W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj
i siej.
Jak skowronek zaświergoli, myślą
chłopi o roli.

Piętrowa grządka

Często brakuje na działce w ogródku
miejsca. Niekiedy zależy też nam na wyeksponowaniu pewnych roślin, lepszym
ich nasłonecznieniu. Jak w takich przypadkach sobie radzić?
W ogrodnictwie ekologicznym proponuje się zakładanie grządek piętrowych.
A oto jedno z możliwych rozwiązań.
Przygotować trzeba skrzynki różnej wielkości (najlepiej stare drewniane, mogą
być też takie używane do transportu
owoców). Niezbędny jest również kawałek rury, w którym należy równomiernie
wywiercić otwory na całej długości.
Rurę wbijamy lekko do ziemi, na niedużą głębokość. Większa jej część musi
wystawać ponad grunt. Następnie z góry
nakładamy największą skrzynkę i unieruchamiamy ją w ziemi. Nasypujemy
do niej żyznej, najlepiej kompostowej
ziemi, szczególnie po brzegach. Drugą,
mniejszą skrzynkę nakładamy na rurę i
umocowujemy w pewnej odległości nad
pierwszą (ustawiamy na ziemi znajdującej się w pierwszej skrzynce). Na brzegach największej skrzynki w ten sposób
powstaje miejsce na wysadzenie roślinek
Do drugiej skrzynki znowu nasypujemy
ziemi. To samo robimy z trzecią skrzynką (jeszcze mniejszą), czwartą itd.
Piramida rośnie dopóki starcza rury,
ale nie powinna być wyższa niż pięć
„pięter”, z uwagi na stabilność. Kiedy
cała piramida jest gotowa, wysadzamy w
niej rozsadę. Podlewamy zaś przez rurę,
bo wcześniej wykonaliśmy w niej otwory, przez które woda dostanie się do ziemi. Oczywiście można też podlewać w
sposób tradycyjny. Sadzonki będą rosnąć
na takim wzniesieniu nie gorzej niż na
zwykłej grządce. Dodatkowo może być
to piękna ozdoba. Zamiast skrzynek do
wykonania piramidy można użyć również innych drewnianych elementów.
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W dniach 26-27 odbył się w
Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku
Otwarty Turniej Rankingowy Juniorów. Głównym celem zawodów
było umożliwienie dzieciom i młodzieży zdobycie V lub IV kategorii
szachowych. Do gry uprawnieni
byli juniorzy i juniorki o rankingu 1000 – 1400. W turnieju udział
wzięło 18 zawodników z Ełku, Giżycka, Judzik, Wilkas i Olecka. Po
rozegraniu regulaminowych 7 rund
okazało się, że 7 dzieci zdobyło
kategorie szachowe. Wśród tej siódemki czwórka to mieszkańcy Olecka, a jedna Judzik.
Czwartą kategorię kobiecą zdobyła Marietta Makarewicz (SP
Judziki), piątą kategorię kobiecą
Aleksandra Dźwilewska (SP nr
3 Olecko), a piąte kategorie męskie – Jakub Mrozowski (Gim nr
2 Olecko), Piotr Turowski (SP nr 3
Olecko) i Bartosz Łapszys (SP nr 1 Olecko). Wyniki turnieju
juniorów: w kategorii open pierwsze trzy miejsca przypadły
gościom, czwarta była Marietta Makarewicz (4,5 pkt z 7
partii), a piąty Patryk Sitkowski (4,5 pkt/7, Gim nr 2 Olecko).
W ramach turnieju prowadzone były dodatkowe klasyfikacje wiekowe: Gimnazjum i szkoły średnie, kl. IV-VI SP
i 0-III SP. W najstarszej grupie wystąpiło 4 zawodników.
Trzecie i czwarte miejsce zajęli: Patryk Sitkowski i Jakub
Mrozowski (obaj Gim nr 2 Olecko). W grupie kl. IV-VI SP
drugie miejsce zajęła Marietta Makarewicz, trzeci był Patryk Kłeczek (4pkt/7, SP nr 4 Olecko), piąty Marcin Gibowicz (1pkt/7, SP nr 3 Olecko), a szósty Damian Kowalewski
(1pkt/7, SP nr 4 Olecko).
W najmłodszej grupie pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Dźwilewska (4pkt/7), drugie miejsce Nataniel Zaniewski (3pkt/7, SP nr 3 Olecko), trzecie Bartosz Łapszys
(3pkt/7), czwarte Piotr Turowski (3pkt/7), siódme Gabriela
Jeglińska (2pkt/7), a ósme Piotr Modzelewski (2pkt/7, oboje SP nr 3 Olecko).

Szachy
Równolegle rozgrywany był Otwarty Turniej Klasyfikacyjny Seniorów. W zawodach oprócz seniorów, prawo do gry
mieli także juniorzy i juniorki o rankingu nie niższym niż 1250.
Celem turnieju było wyłonienie kadry do drużyny biorącej
udział w drużynowych turniejach: „O Złotą Wieżę” oraz w Lidze Seniorów. W zawodach wystąpiło 12 zawodników, w tym
7 z Olecka. Najlepszym Olecczaninem został Robert Niczyporuk, który zdobył 5pkt z 7 partii i zajął w klasyfikacji generalnej trzecie miejsce. Czwarte miejsce przypadło Kamilowi
Gryglasowi, a piąte wywalczył Micha Brynda (obaj zdobyli
4,5pkt/7).
Sędzią głównym obu turniejów był Pan Leopold Dudanowicz.
Podziękowania składam Pani Eligii Bańkowskiej, Dyrektor SP nr 1 w Olecku za udostępnienie pomieszczeń na potrzeby
turniejów, a Panu Bogusławowi Kamińskiemu , właścicielowi
firmy MBK, za ufundowanie nagród, medali i pucharu.

Krzysztof Konewko

Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

W XII Mistrzostwach
Województwa
warmińsko-mazurskiego
karate kyokushin

... rywalizowały kluby z 8
miast: Szczytna, Dobrego Miasta, Bartoszyc, Ełku, Olsztyna,
Giżycka, Lidzbarka Warmińskiego i Olecka.
188 karateków walczyło o
tytuły mistrzowskie w dwóch
kategoriach kata(formy) i kumite(walki). Najlepszym zawodnikiem zawodów został wybrany
Dawid Olechna, który dwukrotnie stawał na pierwszym stopniu
podium - w kata i kumite.
Równie dobrze spisała się
Angelika Rejterada, która także zdobyła dwa tytuły mistrzowskie.
W kata pewnie wygrała swoją kategorię. W kumite swoje
walki prowadziła bardzo mądrze
wykazując znaczącą przewagę.
Do finału z drugiej strony
drabinek dotarła jej klubowa
koleżanka Oliwia Pojawis i po

bardzo ładnym pojedynku tytuł mistrzyni województwa zdobyła Angelika, a tytuł wicemistrzyni Oliwia.
Złoty krążek zawisł również na
szyi Mateusza Szafranowskiego w
kumite młodzików.
Świetny występ zaliczył Maciej
Maruszak, który w kategorii kata

zdobył tytuł wicemistrzowski.
Po raz kolejny z medalem, tym razem
srebrnym, wróciła Zofia Fabczak.
Brązowymi medalistami mistrzostw
zostali: Jakub Smokowski, Jakub Mrozowski (dwukrotnie: kata i kumite) oraz
Mateusz Szaflarski.
zdj. arch. klubu

to@borawski.pl

Litwa - Polska 2-0
Krótkie portki, podkoszulka,
Co się tchirtem dziś nazywa.
Milion chłopców na podwórkach,
Grając w piłkę się wyżywa.
Walą w gałę pod trzepakiem,
Wywaliwszy w kąt dywany.
Między bramką a atakiem,
Cwaniak będzie okiwany.
Kiksy, zwody, faule tęgie,
W arsenale są chłopaków,
Bo nie tylko mocni w gębie ,
Są piłkarze spod trzepaków.
Jeszcze piłka, rzecz niezbędna,
W tej drużynie sprawa prosta.
Pakistanka, cud, obłędna.
Miecio na komunię dostał.
Zasuwają pełni werwy,
Ostra gra się toczy co dzień .
Ktoś zarobił w mleczne zęby,
Piłką w nos zarwał przechodzień.
Staś przywalił Rysia w kostkę.
Ten w krzakocie wpadł na jeża.
Wszak zasady w piłce proste,
Ważne, by przeciwnik leżał.
Jednak Tomek, ten dopiero,
Draniem jest w całej drużynie.
Wciąż na niego mówią „kiero”,
Z lewej nóżki wszędzie słynie.
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Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza
Andrzeja Waligórskiego
Cóż, że jeden but ma mniejszy,
I tą swoja nogą lewą,
Nikt nie zdąży za Damianem.
Tępą niczym zbita masa,
Tnie raz w piłę a raz w drzewo,
Choć nikt nogi nie odstawia,
A najczęściej tnie Jurasa!
A po meczu – przyjaciele.
To charakter męski sprawia,
Jurek, twardy też chłopina,
Na boisku trup się ściele.
Choć ma nogi bardzo chude.
Cięcia Janka nie wytrzymał,
Grają chłopcy, że aż miło,
Szarpie go za włosy rude.
Piłka furczy, szyby lecą.
W nocy znowu im się śniło,
A na bramce, tej z trzepaka,
Że są gwiazdą, w świecie świecą.
Zdzich króluje, dwóch ma braci.
Tylko na budowie draka,
Dziś dzieciaki mają cudnie.
Spawacz rękawice stracił.
Orlik, trawa, oświetlenie.
Nie potrafią w chwili trudnej,
Zdzich co nieco słabo widzi,
Zaryć ostro łbem w kamienie.
Lekki zez też go dotyka.
Jednak z niego nikt nie szydzi,
I dlatego, Litwa mała,
Bo szaleńczo piłki chwyta.
Co w futbolu nic nie znaczy,
Bramki dwie nam władowała,
Na obronie, stara wiara.
Waląc niczym w kuper kaczy.
Tacy co biegać nie lubią.
Nikt nikomu nie pozwala,
By w futbolu mieć wyniki,
Bez ambicji zagrać długo.
A w rankingach słupki wzrostu,
Oprócz siły i techniki,
Blada Zośka, Jolka chuda,
Trzeba jaja mieć po prostu.
To kibicki, rzecz uznana.
Wrzeszczą: brama! gol ! lub buda!
26 marzec 2011
Śląc uśmiechy do Damiana.
Mały Gwidon, snajper pierwszy,
Gole wali niesłychanie.

II Runda Eliminacji do
Mistrzostw Województwa LZS
w piłce siatkowej mężczyzn

natasza

„Jesienne barwy
Ziemi Oleckiej”

3 kwietnia w hali Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Kochanowskiego odbyła się II Runda Eliminacji do Mistrzostw Województwa LZS w piłce siatkowej mężczyzn
Organizatorami były MOSiR, LZS i LO w Olecku.
Sędzią głównym zawodów był Wojciech Pilichowski.
A oto wyniki:
Półfinały:
Węgorzewo - Wydminy
2:0 (25:15, 25:14)
Olecko - Srokowo		
2:0 (25:17, 25:20)
Mecz o III m-ce:
Srokowo - Wydminy		
2:0 (25:23, 25:22)
Finał:
Węgorzewo - Olecko		
2:0 (25:20, 25:17)
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1.Węgorzewo		
2.Olecko
3.Srokowo
4.Wydminy
Zwycięski zespół otrzymał puchar, ufundowany przez
Dyrektora MOSiR w Olecku, pana Andrzeja Kamińskiego.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Ogółem w zawodach uczestniczyło 26 zawodników.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:

Dariusz Karniej

W najbliższą niedzielę t.j. 10.04.2011r, w hali ZST rozegrany zostanie Półfinał Mistrzostw Województwa LZS w
tenisie stołowym o Puchar TVP Olsztyn.
W zawodach tych wezmą udział zawodnicy, którzy
awansowali z eliminacji.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00

W kolejnych numerach „TO” prezentujemy fotografie laureatów
konkursu fotograficznego „Jesienne barwy Ziemi Oleckiej”, który ogłosiło Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Dziś fotografia Agnieszki Urbanowicz.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie
prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
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PO KOKARDĘ

Cyrk

Waldemara Rukścia

Cyrk przyjechał. To przecież kiedyś musiało nadejść.
Szkoda, że w tygodniu, kiedy naprawdę miałam masę roboty. Moje dziecko przyniosło ze szkoły bilety do cyrku.
Tak mnie prosiło, że się zgodziłam. Owego dnia wprost
padałam nóg po pracy i załatwieniu kilku spraw, ale staram się dotrzymywać słowa i widząc jej zapał w oczach,
nie śmiałam odmówić, choć ostrzegałam moją młodszą
pociechę, że mogę zasnąć ze zmęczenia.
Cyrk współcześnie oznacza dziedzinę sztuki widowiskowej, a w starożytnym Rzymie była to budowla przeznaczona do wyścigów kwadryg (wóz dwukołowy zaprzężony w cztery konie). Budowla ta była odpowiednikiem
greckich stadionów. Arena cyrku oddzielona była od amfiteatralnej widowni rowem, który miał chronić publiczność. Największy cyrk (budowla), Circus Maximus w
Rzymie, miał długość 650m i mieścił… 250tys widzów.
W Europie sztuka cyrkowa rozkwitła w średniowieczu. Pojawiły się wędrowne trupy kuglarzy i hecarzy, bo
sztuczki przez nich pokazywane, nazywano hecami. Występowali nie na arenach cyrkowych, lecz na ulicach podczas jarmarków i odpustów w miasteczkach. Nie mogło
wówczas zabraknąć żonglerów, mimów, połykaczy ognia,
linoskoczków, popisów zwierząt, czy precyzyjnego rzucania nożami.
Dzisiaj na hasło: „cyrk”, moje dziecko odpowiada:
clown i zwierzęta. Cyrk to zawód setek ludzi. Największe
z nich i co za tym idzie – najpopularniejsze w Polsce to:
Cyrk Korona, Zalewskich, Europa, Arlekin. Nie występują
już na ulicach pod gołym niebem, a w ciągu kilku godzin
ekipa rozstawia namioty i buduje miasteczko cyrkowe.
Przyjechali, zbudowali, jeździli po mieście z megafonami, rozdali bilety w szkołach i nie dało się udawać, że
ich nie ma.
Ja w swoim dzieciństwie byłam tylko raz w cyrku i
uważam, że każde dziecko powinno doświadczyć tego
przeżycia. Tak więc pomimo ogólnego zmęczenia, postanowiłam oddać się tej sztuce przez dwie godziny. Te zniżkowe bilety to, że tak powiem „kicha”, bo wszystko jest
wkalkulowane w oba bilety, ponieważ dziecko nie może
samo przyjść, tylko z rodzicem. Wychodzi już niezła sumka. Na wstępie zaznaczyłam, że popcorn, baloniki i robienie zdjęć na wielbłądzie odpada, by zminimalizować

koszta, bo inaczej wyszłabym z cyrku o stówkę lżejsza.
Wpadłyśmy w ostatniej chwili i ku memu zdziwieniu niemal wszystkie miejsca były już zajęte. W tłumie wypatrzyłam koleżankę z dzieckiem i wcisnęłyśmy się obok niej. Za
chwilę wpadł na arenę clown i po pierwszych jego mimicznych dowcipach wiedziałam, że będzie to cyrk na wysokim
poziomie. Nie był to człowiek z tradycyjną czerwoną kulką
na nosie i wielkimi czerwonymi butami, ale szybko potrafił
rozbawić publiczność. Kupił nas za pierwszym razem. Na
arenie pojawiały się wytresowane zwierzęta (te numery najmniej lubię), popisy na linie, akrobacje różnego rodzaju, ale
my z utęsknieniem czekałyśmy na wejścia clowna. Nie zawiódł nas ani razu. Już teraz rozumiem ludzi, którzy obserwowali egzekucje. Ludzie lubią, wbrew pozorom, oglądać
sceny drastyczne. Obserwowałam dorosłych i dzieci, kiedy
człowiek jeździł motorem po linie. Bali się, ale nie odrywali
wzroku i pewnie zadawali sobie pytanie: spadnie, czy się
uda? Nie chcą przecież, by coś się stało tancerzowi na linie,
ale rozległo się głośne „uuuuu”, kiedy nie wyszło salto za
pierwszym razem. Ta niepewność, szaleństwo i niebezpieczeństwo fascynuje.
Mnie nie, a moja dziewięcioletnia córka była zniesmaczona popisami „fruwającej” kobiety zaczepionej liną
za… kok. Okropność!! Akrobatyczne wygibasy raczej
przeraziły nas niż zachwyciły, ale to kwestia wrażliwości.
Tresowane zwierzęta też nie zrobiły na nas wrażenia. Oczami wyobraźni widziałam, co te zwierzęta przechodzą przez
parę lat, zanim zrobią ukłon publiczności, czy przejdą na
dwóch łapach. Córka bardziej zachwycała się widokiem małych piesków, słodkich kucyków niż tym, co one potrafią.
Co jakiś czas z boku obserwowałam Mimi i widziałam
jej płonące oczy. Dla tego płomienia warto było „poświęcić”
jedno popołudnie. A moje zmęczenie odeszło po pierwszych
popisach clowna i iluzjonisty. Zapomniałam. Zapomniałam
o codziennych zmartwieniach i o tym, co jeszcze mam zrobić dzisiejszego wieczora. Obie odleciałyśmy w świat iluzji,
magii i niespełnionych marzeń o fruwaniu.
Za często nie, ale raz na kilka lat jestem w stanie pójść do
cyrku. Na standardowe pytanie, co najbardziej ci się podobało w cyrku, odpowiedziała: „clown”. Mimi była zachwycona, a ja zachwyciłam się jej zachwytem. I to jest chyba
najlepsza recenzja cyrku.

Marusia

