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Tragedia
pod Smoleñskiem
¯A£OBA NARODOWA
Od dnia 10 kwietnia od godz. 18.00
do pi¹tku 16 kwietnia obowi¹zuje w Polsce
¿a³oba narodowa po katastrofie samolotu pod Smoleñskiem.
Zginêli w niej prezydent Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹, polscy parlamentarzyci, kombatanci i rodziny ofiar
poleg³ych w Katyniu.
Decyzjê w tej sprawie podj¹³ marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski,
który przej¹³  zgodnie z konstytucj¹ 
obowi¹zki g³owy pañstwa.
¯a³oba odnosi siê do wszystkich instytucji pañstwowych. Bronis³aw Komorowski wezwa³ Polaków do uczestniczenia w ¿a³obie niezale¿nie od pogl¹dów
politycznych.

(K29702)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

(V16802)

Odbiór w³asnym transportem

Lech Kaczyñski podczas wizyty w Olecku. Fot. Józef Kunicki.

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

PROMOCJA PROLINE - ROZDAJEMY PREZENTY
PRZY ZAKUPIE NARZÊDZI MARKI PROFIX:
ZA KWOTÊ 75 z³  MIARA 5 m ZA 1 z³
ZA KWOTÊ 150 z³  WKRÊTAKI 5 szt. ZA 1 z³
ZA KWOTÊ 300 z³  WIERTARKA UDAR. 600W ZA 1z³
ZACHÊCAMY DO WZIÊCIA
UDZIA£U W PROMOCJI !!

Tel. (87) 520 44 46

(V14703)

(V18901)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Poni¿ej przedstawiamy listê osób, które by³y na pok³adzie rozbitego w
Smoleñsku samolotu TU-154. Wród pasa¿erów, którzy znajdowali siê
na licie upowa¿nionych do lotu prezydenckim samolotem TU-154, który
rozbi³ siê w Smoleñsku, znajdowali siê:
Lech Kaczyñski
Maria Kaczyñska
Ryszard Kaczorowski
Jerzy Szmajdziñski
Aleksander Szczyg³o
W³adys³aw Stasiak
Pawe³ Wypych
Mariusz Handzlik
Andrzej Kremer
Franciszek G¹gor
Andrzej Przewonik
Grzegorz Dolniak
Przemys³aw Gosiewski
Zbigniew Wassermann
Janusz Kochanowski
S³awomir Skrzypek
Janusz Kurtyka
Krzysztof Putra
Ks. bp. gen. dyw. Tadeusz P³oski
Krystyna Bochenek
Tomasz Merta
Maciej P³a¿yñski
Mariusz Kazana
Leszek Deptu³a
Gra¿yna Gêsicka
Sebastian Karpiniuk
Izabela Jaruga-Nowacka
Aleksandra Natalli-wiat
Arkadiusz Rybicki
Jolanta Szymanek-Deresz
Wies³aw Woda
Edward Wojtas
Janina Fetliñska
Stanis³aw Zaj¹c
Janusz Krupski
Abp gen. bryg. Miron Chodakowski
Ks. p³k Adam Pilch
Edward Duchnowski
Ks. pra³at Bronis³aw Gostomski
Ks. Józef Joniec
Ks. Zdzis³aw Król
Andrzej Kwanik
Tadeusz Lutoborski
Stefan Melak
Stanis³aw Mikke
Bronis³awa Orawiec-Loffler
Katarzyna Piskorska
Andrzej Sariusz-Sk¹pski
Wojciech Seweryn

DY¯URY APTEK

* 13.04.2010 r.  ul. Zielona 37
* 14.04.2010 r.  ul. Kolejowa 15
* 15.04.2010 r.  ul. 11 Listopada 9
* 16.04.2010 r.  pl. Wolnoci 25
* 17.04.2010 r.  pl. Wolnoci 7B
* 18.04.2010 r.  ul. Go³dapska 1
* 19.04.2010 r.  ul. Zielona 35
* 20.04.2010 r.  ul. Sk³adowa 6

Leszek Solski
Teresa Walewska-Przyja³owska
Gabriela Zych
Ewa B¹kowska
Maria Borowska
Bartosz Borowski
Gen. broni Bronis³aw Kwiatkowski
Gen. broni pil. Andrzej B³¹sik
Gen. dyw. Tadeusz Buk
Gen. dyw. W³odzimierz Potasiñski
Wiceadmira³ Andrzej Karweta
Gen. bryg. Kazimierz Gilarski
Anna Walentynowicz
Joanna Agacka-Indecka
Czes³aw Cywiñski
Zbigniew Dêbski
Katarzyna Doraczyñska
Aleksander Fedorowicz
Jaros³aw Florczak
Artur Francuz
Roman Indrzejczyk
Pawe³ Janeczek
Dariusz Jankowski
Marek Uleryk
gen. Stanis³aw Komornicki
Stanis³aw Jerzy Komorowski
Pawe³ Krajewski
Wojciech Lubiñski
Barbara Mamiñska
Zenona Mamontowicz-£ojek
Janina Natusiewicz-Mirer
Piotr Nosek
Piotr Nurowski
Jan Osiñski
Ryszard Rumianek
Piloci i personel samolotu

PODZIÊKOWANIE

Personelowi Domu
Pomocy Spo³ecznej
w Jakach za serdecznoæ,
¿yczliwoæ i opiekê nad
.P. Halin¹ Podziewsk¹
RODZINA
(V18801)

PODZIÊKOWANIE

Ca³emu personelowi
Oddzia³u Wewnêtrznego
Szpitala w Olecku
za opiekê i troskê nad
.P. Halin¹ Podziewsk¹
RODZINA
(V18802)

Nietrzewi
kieruj¹cy

* 27.03.2010 r. o godz. 10.45 w Olecku na ul. Zamostowej policjanci zatrzymali nietrzewego kieruj¹cego. 35letni Cezary M. prowadzi³ osobowego Forda maj¹c ponad 1,7 promila
alkoholu w organizmie.
* 29.03.2010 r. o godz. 0.20 w Olecku
na placu Wolnoci policjanci zatrzymali do kontroli kieruj¹cego Seatem.
Pawe³ B., 25-letni mieszkaniec Olecka, mia³ 0,4 promila alkoholu w organizmie.

Budynek po PTTK

Zosta³o zakoñczone postêpowanie w
sprawie przejêcia nieruchomoci po³o¿onej przy ulicy Zamkowej, a nale¿¹ce
do Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno  Krajoznawczego. Nak³ady na nieruchomoæ zosta³y
rozliczone wed³ug wartoci ksiêgowej,
tj. na kwotê 61 190,77 z³otych. Przy tej
transakcji nale¿noæ przys³uguj¹ca PTTK
zosta³a pomniejszona o nale¿noæ g³ówn¹
podatku od nieruchomoci w kwocie 19
037,30 z³otych. (WRG-UM)

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:

 Damian Anuszkiewicz
 Artur Centkowski
 Mariusz Markowski
 Ozabela Murawska
 Iwona Zab³ocka
 Marta Zamecznik
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

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

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

!
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OLECKI TERMINARZ

(V12825)

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27105)

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

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

MURDOM

Aleja Zwyciêstwa 6,
tel. 502 494 400

(V9406)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(V8837)

GRÜNLAND

(V9207)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L21607)

PORCELANA

(V7509)

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

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

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON ............................ 4,14 z³
ON Arktik (do -480C) .. 4,14 z³
Pb95......................... 4,55 z³
PB98 ........................ 4,75 z³
LPG .......................... 2,19 z³
Olej opa³owy............ 2,55 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V8907)

NAJTANIEJ W MIECIE

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

WYSTAWY STA£E
 Kreski garbate  wystawa rysunku satyrycznego Waldemara Rukcia, Galeria K2 Go³dapskiego Centrum Kultury, Go³dap
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
 Moja okolica  wystawa prac Ireny Taraszkiewicz (rysunki i akwarele), Galeria Pod skosem, GCK Kowale Oleckie
 Wystawa rzeb Viliusa Archipkinasa i Ignasa trimaitisa z
Litwy, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
12 kwietnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
15 kwietnia (czwartek)
* eliminacje gminne do turnieju pi³ki no¿nej Coca-Cola,
stadion MOSiR
* 13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca
16 kwietnia (pi¹tek)
* 10.30  otwarcie wystawy ekslibrisu Krzysztofa Kmiecia,
rozstrzygniêcie konkursu na ekslibris, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej 30
17 kwietnia (sobota)
9.00  Turniej szachowy o puchar dyrektora Szko³y Podstawowej nr 1
17.00  Percy Jackson i bogowie olimpijscy: z³odziej pioruna  film, kino Mazur
19.00  Trick  film, kino Mazur
18 kwietnia (niedziela)
17.00  Percy Jackson i bogowie olimpijscy: z³odziej pioruna  film, kino Mazur
19.00  Trick  film, kino Mazur
19 kwietnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
20 kwietnia (wtorek)
8,00  V Powiatowy Przegl¹d Poetycki Z dedykacj¹ do
nieba, Kino Mazur
21 kwietnia (roda)
18.00  spotkanie autorskie z Ryszardem Demby, Biblioteka, plac Wolnoci 22
22 kwietnia (czwartek)
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca
16.00  II Konkurs Piosenki Dzieciêcej Wlaz³ kotek na
p³otek, kino Mazur
23 kwietnia (pi¹tek)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
17.00  The Box. Pu³apka  film, kino Mazur
19.00  Autor widmo  film, kino Mazur
24 kwietnia (sobota)
17.00  The Box. Pu³apka  film, kino Mazur
19.00  Autor widmo  film, kino Mazur
25 kwietnia (niedziela)
17.00  The Box. Pu³apka  film, kino Mazur
19.00  Autor widmo  film, kino Mazur
26 kwietnia (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
27 kwietnia (wtorek)
Rozgrywki Pi³karskie dzikich Dru¿yn, stadion MOSiR
28 kwietnia (roda)
Rozgrywki Pi³karskie dzikich Dru¿yn, stadion MOSiR

"
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Oleccy policjanci do walki z przestêpczoci¹ gospodarcz¹ przeprowadzili dzia³ania kontrolne wspólnie z Pracownikami Referatu Szczególnego Nadzoru Podatkowego Urzêdu
Celnego w Olsztynie. W wyniku kontroli zabezpieczono blisko
3 tysi¹ce paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Papierosy bez akcyzy
W dniu 6 kwietnia od rana oleccy policjanci i celnicy
prowadzili dzia³ania kontrolne na terenie gminy Olecko maj¹ce
na celu ujawnianie wyrobów tytoniowych bez akcyzy. W
wyniku kontroli samochodu, przeprowadzonej na ul. Go³dapskiej,
ujawniono prawie 3 tysi¹ce paczek wyrobów tytoniowych
bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Znalezione wyroby importowane by³y z Federacji Rosyjskiej na terytorium
naszego kraju. Papierosy ukryte by³y pod dywanikami oraz
w torbach podró¿nych umieszczonych w baga¿niku. £¹czne
wartoæ nielegalnych wyrobów tytoniowych wynios³a blisko
40 tys. z³otych. Papierosy zosta³y zabezpieczone przez pra-

cowników Urzêdu Celnego. 35-letnia Dorota S., u której w
aucie znaleziono wyroby tytoniowe, odpowie teraz przed s¹dem.
Za posiadanie papierosów bez polskiej akcyzy grozi kara
nawet do 2 lat pozbawienia wolnoci.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci zdarzenia drogowego, do którego dosz³o w dniu 5.04.2010 r. w gminie Kowale
Oleckie. W wyniku czo³owego zderzenia dwóch pojazdów dwie
osoby zosta³y ranne i trafi³y do szpitala w Olecku.

Nietrzewy kierowca
sprawc¹ wypadku

Do zdarzenia dosz³o w dniu 5.04.2010 r. ok. godziny
15.30 w miejscowoci Lakiele, w gminie Kowale Oleckie.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy samochodem
osobowym marki Volkswagen podczas zawracania na skrzy¿owaniu nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹cemu
Daewoo, w wyniku czego dosz³o do czo³owego zderzenia.
Dwie ranne kobiety jad¹ce Daewoo zosta³y przewiezione do
oleckiego szpitala. Policjanci zbadali stan trzewoci kierowcy Volkswagena. Okaza³o siê, ¿e Krzysztof R. mia³ prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz 43-latek odpowie przed s¹dem za jazdê w stanie nietrzewoci oraz
stworzenie zagro¿enia bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
Grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolnoci.

Podsumowanie policyjnych dzia³añ
W okresie wi¹t Wielkanocnych od
2 do 5 kwietnia oleccy policjanci ruchu
drogowego prowadzili wzmo¿one dzia³ania Bezpieczny Weekend Kwiecieñ
2010 na terenie ca³ego powiatu. W czasie
prowadzonej akcji odnotowano jeden wypadek drogowy, w którym dwie osoby

zosta³y ranne. Dosz³o do jednej kolizji
drogowej. Funkcjonariusze skontrolowali w sumie 82 pojazdy. Na³o¿ono 52
mandaty karne, z tego 47 za przekroczenie dozwolonej prêdkoci. Zatrzymano 5 nietrzewych kieruj¹cych.
Tomasz Jegliñski

Radosna szko³a

W 2009 roku gmina z³o¿y³a trzy wnioski do rz¹dowego programu Radosna
szko³a. Dwa na zakup pomocy dydaktycznych  do Szko³y Podstawowej nr 1 w
Olecku i Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku oraz jeden na utworzenie placu
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku.
Z informacji, któr¹ zamieszczono na stronie Kuratorium Owiaty w Olsztynie
wynika, ¿e gminie przyznano rodki w wysokoci 24 000 z³ (po 12 000 z³ dla
szko³y) na zakup pomocy dydaktycznych na dwa z³o¿one wnioski.
Wniosek na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku
bêdzie sk³adany ponownie w IV kwartale b.r.
(WEKiS)

Spotkanie
z Ryszardem Demby
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna i Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej zapraszaj¹ na spotkanie autorskie
z Ryszardem Demby. Spotkanie odbêdzie siê w dniu 21 kwietnia o godz.
18.00 w czytelni biblioteki i bêdzie po³¹czone z
promocj¹
nowej ksi¹¿ki Pó³ wieku w Olecku.
W czasie spotkania mo¿na
bêdzie nabyæ ksi¹¿kê
oraz uzyskaæ autograf autora.

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

Centrum
Integracji Kulturalnej

Wkrótce rozpoczn¹ siê prace przy przebudowie budynku
by³ego przedszkola przy ul. Kopernika 6. Komisyjne otwarcie ofert nast¹pi³o 11 marca. Na wykonawcê sporód 5 ofert
wybrano zak³ad INTREX z Wieliczek.
Przebudowa zostanie sfinansowana w 70% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bêdzie to kwota
oko³o 1 miliona 750 tysiêcy z³otych. Przebudowa zostanie
zakoñczona 21 listopada. Rozliczenie z Funduszem musi zostaæ
zrealizowane do 31 grudnia b.r.
(WBIiP)
Na czas remontu gociny Warsztatom Terapii Zajêciowej
udzieli Dom Dziecka. W imieniu Urzêdu Miejskiego za bezp³atne wypo¿yczenie pomieszczeñ podziêkowa³ podczas ostatniej
Sesji RM burmistrz Wac³aw Olszewski. (dopisek redakcji)

wietlica w Plewkach

W Plewkach trwa budowa boiska, placu rekreacyjnego
oraz remont wietlicy wiejskiej. Zadanie jest realizowane w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt robót wyniesie 226 tysiêcy 257 z³otych. W ramach tej kwoty
zostanie tak¿e zakupione wyposa¿enie do wietlicy.
Zaawansowanie robót na koniec marca wynosi 75%. Planowany termin ukoñczenia przypada na 30 kwietnia. (WBIiP)

Zadania z zakresu turystyki

29 marca min¹³ termin sk³adania ofert na realizacje zadañ z zakresu turystyki na 2010. UM oczekiwa³ ofert zwi¹zanych z prowadzeniem wypo¿yczalni ¿aglówek, wspó³organizacji imprezy turystycznej, konkursu kulinarnego i prezentacji dawnego rzemios³a oraz wspó³organizacji parady i inscenizacji historycznej z okazji jubileuszu miasta. (WOiN)

NASZE ATUTY:
· szko³a istnieje od 1991 roku,
· wszystkie szko³y posiadaj¹ uprawnienia szko³y publicznej,
· program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
· rozszerzony program nauki jêzyka angielskiego,
· zajêcia fakultatywne rozszerzaj¹ce wiedzê z wybranych
przedmiotów,
· przyjazna, ¿yczliwa atmosfera,
· dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
· bardzo dobra wspó³praca z rodzicami.
(V12305)

$
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(V13205)

PROJEKTODAWCA
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Olecku
ul. Go³dapska 23
tel. 87 5203430,
fax 87 5204720

PARTNER
POWIATOWY URZ¥D PRACY
w Olecku
ul. Armii Krajowej 30
tel. 87 5202533, 5203078
fax 87 5202746

Mieszkañcy powiatu oleckiego!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w
partnerstwie z Powiatowym Urzêdem Pracy w Olecku, rozpoczê³o realizacjê projektu pn. Bêdê samodzielny wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Poddzia³ania 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i spo³eczna osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. Jest to kontynuacja wczeniejszego projektu partnerskiego pt. Otwarci na wszystko, którego uczestnicy
wskazali swoje oczekiwania w zakresie aktywnoci zawodowej.

Projekt skierowany jest do osób
niepe³nosprawnych z terenu powiatu
oleckiego, którzy nie s¹ zatrudnieni.
Celem g³ównym projektu jest wyposa¿enie w wiedzê
oraz umiejêtnoci spo³eczne i zawodowe niezbêdne do podjêcia
aktywnoci zawodowej 40 osób niepe³nosprawnych z terenu powiatu oleckiego. Cel zostanie osi¹gniêty poprzez
m.in.:
- zmianê postaw osób niepe³nosprawnych,
- przygotowanie osób niepe³nosprawnych do adaptacji na
lokalnym rynku pracy,
- nabycie, uzupe³nienie lub zmianê kwalifikacji zawodowych,
- nabycie dowiadczenia zawodowego.
W ramach projektu zrealizowane zostan¹ nastêpuj¹ce
dzia³ania:
1) wsparcie psychologiczno-terapeutyczne:
- indywidualne wsparcie psychologiczne,
- warsztaty psychologiczno-terapeutyczne,
- spotkanie z instruktorem terapii;
2) utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia;
3) warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania
pracy:
- uprawnienia do korzystania z ró¿nych form wsparcia
rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej;
- podstawowe zagadnienia prawa pracy;
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja,
poszukiwanie ofert pracy;
4) szkolenia:
- opiekun dzieciêcy (5 osób),
- pracownik biurowy z obs³ug¹ komputera (6 osób),
- kucharz (7 osób),
- opiekun osób starszych (7 osób),

BIURO PROJEKTU
ul. Armii Krajowej 30
19-400 Olecko
tel. 87 5202533, 5203078
fax 87 5202746

- pracownik biurowy z elementami archiwizacji (8 osób),
- ogrodnik terenów zielonych z elementami florystyki i
obs³ug¹ kasy fiskalnej (7 osób);
5) sta¿e zawodowe u pracodawców.
Uczestnikom projektu zostanie wyp³acone stypendium
za uczestnictwo w szkoleniach i sta¿ach, dodatkowo osobom spoza Olecka zrefundujemy koszt przejazdów. W
czasie trwania poszczególnych dzia³añ zapewnimy poczêstunek.
W ramach projektu zorganizowany zostanie tak¿e jednodniowy wyjazd integracyjny na terenie naszego regionu.
Wszystkie dzia³ania w ramach projektu s¹ bezp³atne.
Jeli jeste osob¹ niepe³nosprawn¹ i chcesz
skorzystaæ z oferowanego wsparcia w ramach
projektu Bêdê samodzielny zg³o swój udzia³
w projekcie w terminie do 30 kwietnia 2010 r.
ZACHÊCAMY DO UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ poprzez dostarczenie do
Biura Projektu Bêdê samodzielny, które znajduje siê
przy Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku za porednictwem poczty, osobicie lub z pomoc¹ innych osób,
wype³nionego formularza zg³oszeniowego.
Druk formularza dostêpny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Olecku, Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Olecku (formularz mo¿na uzyskaæ tak¿e za pomoc¹ strony internetowej Projektodawcy: www.pcpr.powiat.plecko.pl  zak³adka realizowane projekty EFS).
Bli¿sze informacje na temat mo¿liwoci udzia³u w projekcie mo¿na uzyskaæ w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
ul. Go³dapska 23
tel. 087 520 34 30
www.pcpr.powiat.olecko.pl
oraz
Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku
ul. Armii Krajowej 30
tel. 087 520 25 33, 087 520 30 78
www.pup.olecko.pl

Projekt Bêdê samodzielny wspó³finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Powiat Olecki - Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Olecku poszukuje partnera
lub partnerów zainteresowanych udzia³em w projekcie
z PO KL 9.1.2.
W zwi¹zku z zamiarem wspólnego opracowania wniosku i realizacji projektu partnerskiego
w rozumieniu art. 28a ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006
roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr
227, poz. 1658 z pón. zm.), który ma na celu realizacjê
miêdzy innymi:
- dodatkowych zajêæ dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych s³u¿¹cych wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kszta³cenia;
- doradztwo i opiekê pedagogiczno-psychologiczn¹ dla uczniów
wykazuj¹cych problemy w nauce lub z innych przyczyn
zagro¿onych przedwczesnym wypadniêciem z systemu owiaty
(np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie
dla uczniów niepe³nosprawnych, przeciwdzia³anie uzale¿-

Gratka dla nastolatka
W dniach 708 kwietnia br. odby³y siê pó³fina³owe eliminacje Konkursu piosenki dzieciêcej i m³odzie¿owej Gratka
dla nastolatka. Poni¿ej zamieszczamy listê wykonawców
zakwalifikowanych do fina³u XIV edycji konkursu.
Kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum
Agnieszka £azarska, Zespó³ Szkó³ w Olecku, kl. V
£ucja Szwejser, ZS SP4 Olecko, kl. VI
Anna Jarz¹bska, Gimnazjum Kijewo, kl. II
Alicja Jarz¹bska, Gimnazjum Wieliczki, kl. II
Karolina Milewska, Gimnazjum Wieliczki, kl. II

nieniom, programy prewencyjne, przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym);
- dodatkowe zajêcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ICT, jêzyków obcych, przedsiêbiorczoci oraz nauk przyrodniczo-matematycznych;
- rozszerzanie oferty szkó³ o zagadnienia zwi¹zane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym (...), tzw.
szkolne orodki kariery, Powiat Olecki reprezentowany
przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w Olecku poszukuje Partnera lub Partnerów zainteresowanych udzia³em w projekcie, którzy s¹ gotowi wnieæ do partnerstwa
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe
oraz gotowoæ wspólnej realizacji projektu.
Pe³na treæ og³oszenia oraz wiêcej informacji na stronie
www.poradnia.powiat.olecko.pl, www.powiat.olecko.pl, BIP
oraz na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Olecku.
Dodatkowych informacji udziela Dyrektor El¿bieta Domasik, nr tel/fax 87 523 93 38, e-mail: ppp@powiat.olecko.pl
H. Bogdañska
www.powiat.olecko.pl
Kategoria klas I-IV
Szalone Nastolatki, SP 3 Olecko, kl. II i III
Rafa³ Gajdek, SP G¹ski, kl. I
Emilia Czajewska, ZS w Olecku, kl. I
Gabriela Andryszczyk, SP wiêtajno, kl. IV
Patrycja Retel, SP wiêtajno, kl. II
Kategoria klas III Gimnazjum oraz szko³y rednie
Justyna Olszewska, Gimnazjum Kijewo, kl. III
Aleksandra Or³owska, Zespó³ Szkó³ Lic. i Zawod. w Olecku, kl. III
Aleksandra Steckiewcz, Gimnazjum Wieliczki, kl. III
Marta Ulikowska, Gimn. nr 2 w Olecku, kl. III
Mateusz Mielziuk, Gimn. nr 2 w Olecku, kl. III

Fina³ konkursu odbêdzie siê w Regionalnym Orodku Kultury w Olekcu Mazury Garbate w dniu 1 maja o godz. 12.00.

Kobieta to brzmi dumnie i Feminoteka
W ramach projektu Kobieta to brzmi
dumnie prowadzonego przez Agnieszkê
i Macieja nie¿yñskich odby³o siê kolejne ze spotkañ. Tym razem zaproszenie do dyskusji przyjê³a Polka roku 2009
Magdalena roda.
Miejscem spotkania by³a Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa. Na
sali same kobiety. Naliczy³em piêciu
mê¿czyzn, razem ze mn¹ i Maciejem
nie¿ynskim. Spotkanie ciekawe. Szkoda, ¿e takie krótkie, bo zaledwie godzinne.
Zaczê³o siê o 19.00, a ju¿ o 20.00 Feminoteka reprezentowana przez Joannê
Piotrowsk¹ pokaza³a w sali kina Mazur film Niez³omne. Seans filmowy
obejrza³o oko³o 50-60 osób.
Magdalena roda jest profesork¹ filozofk¹-etyczk¹. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzowa³a siê
w latach osiemdziesi¹tych pisz¹c o idei
godnoci. Jest wspó³za³o¿ycielk¹ Kongresu Kobiet Polskich. Jeden ze zjazdów przed kongresem odby³ w Olecku
we Wszechnicy Mazurskiej. Magdalena

roda jest autork¹ kilku ksi¹¿ek. Najnowsz¹ jest Kobiety i w³adza wydana
w 2009 roku. Wspó³pracuje z Gazet¹
Wyborcz¹, gdzie co tydzieñ pisze felieton W rodê  roda. Szczególnie
poruszaj¹cy (przynajmniej dla mnie) jest
ostatni felieton, zmieszczony w dniu

7 kwietnia w GW.
W uzasadnieniu przyznania tytu³u
Polka 2009 Magdalenie rodzie czytamy: Za odwagê pogl¹dów, za walkê z uprzedzeniami i dyskryminacj¹ kobiet, za umiejêtnoæ mówienia prostym
jêzykiem o trudnych sprawach, za wiedzê,
kompetencjê i m¹droæ.
B. Marek Borawski

UWAGA
Dyrekcja Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate informuje, ¿e z powodu ¿a³oby narodowej
wszystkie wydarzenia kulturalne o charakterze rozrywkowym s¹ odwo³ane!

&
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KLESZCZ MA£Y CZY DU¯Y
 NIC DOBREGO NIE WRÓ¯Y
Aktywnoæ kleszczy, czyli pajêczaków bêd¹cych nosicielami wielu gronych dla ludzi i zwierz¹t bakterii i wirusów, zaczyna siê w miesi¹cach marcu/kwietniu i trwa do jesieni (do padziernika/listopada) ka¿dego roku. W
zwi¹zku z tym, i¿ województwo warmiñsko-mazurskie jest terenem wysoce
endemicznym chorób przenoszonych przez
kleszcze na cz³owieka powinnimy znaæ
poni¿sze fakty.
W naszym województwie wspó³czynnik zapadalnoci na boreliozê jest dwukrotnie wy¿szy ni¿ w kraju, natomiast
wspó³czynnik zapadalnoci na kleszczowe
zapalenie mózgu jest wy¿szy niemal
omiokrotnie. Zaka¿eniu na boreliozê i
kleszczowe zapalenie mózgu sprzyja
wysoki procent zalesienia terenu, istnienie wielu orodków turystycznych na
terenach zalesionych Warmii i Mazur,
masowe zbieranie jagód oraz grzybów
w okresie lata i jesieni. Przypadki zachorowañ koncentruj¹ siê g³ównie w powiatach wschodnich województwa.

Do chwili obecnej nie wynaleziono
szczepionki, która chroni³aby przed zachorowaniem na boreliozê, lecz mo¿na
zaszczepiæ siê przed kleszczowym zapaleniem mózgu. Kiedy nale¿y siê szczepiæ? Najlepiej przed okresem ¿erowania kleszczy (zim¹ lub wczesn¹ wiosn¹).
Dwie dawki szczepionki to pe³na ochrona
na dany sezon aktywnoci. By odpornoæ by³a trwa³a, trzeci¹ dawkê nale¿y
przyj¹æ po oko³o roku, a nastêpnie stosowaæ dawki przypominaj¹ce:
 1 dawka  dowolny dzieñ przed okresem ¿erowania kleszczy
 2 dawka  1-3 miesi¹ce po 1 dawce
 3 dawka  5-12 miesiêcy po 2 dawce
 dawki przypominaj¹ce  pierwsza po
3 latach od 3 dawki, nastêpne co 5 lat

Polsko-litewskie spotkania

Jeli za póno pomylimy o przyjêciu szczepionki, mo¿emy skorzystaæ ze
schematu przyspieszonego, w którym 2
pierwsze dawki podawane s¹ w odstêpie 2 tygodni.
Mo¿emy równie¿ próbowaæ ograniczyæ ryzyko kontaktu z kleszczami poprzez odpowiednie ubieranie siê na
wycieczki na ³ono natury (d³ugie rêkawy, nogawki najlepiej wpuszczone w
buty, nakrycie g³owy), czy stosowanie
substancji odstraszaj¹cych, co niestety
nie zawsze jest skuteczne. Po powrocie z lasu zawsze nale¿y dok³adnie ogl¹daæ
swoje cia³o. Je¿eli kleszcz siê przyssa³,
usun¹æ go pêset¹. NIE SMAROWAÆ
T£USZCZEM, poniewa¿ dusz¹cy siê
kleszcz wydala do krwi ¿ywiciela krêtki Borrelia.
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Honorowy patronat nad Programem edukacyjnym zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na cz³owieka pt.
Kleszcz ma³y czy du¿y  nic dobrego nie wró¿y realizowanym
na terenie powiatu oleckiego sprawuje Starosta Olecki.

18 marca br. w Urzêdzie Miejskim w Olecku spotkali siê po
raz pierwszy cz³onkowie Grup Steruj¹cych, w sk³ad których
wchodz¹ burmistrzowie Olecka i Koz³owej Rudy, by omówiæ
planowane dzia³ania w ramach dwóch projektów: Europejskie
Dni Dziedzictwa Kulturowego LEGENDY O¯YWAJ¥ I DZI
oraz Nasze ma³e ojczyzny w harmonii z przyrod¹. Zadaniem
cz³onków grup jest podejmowanie strategicznych decyzji odnonie projektów oraz jego zmian, akceptowanie postêpu realizacji, akceptowanie raportów przed ich wys³aniem do Instytucji
Zarz¹dzaj¹cej.
Warto przypomnieæ, ¿e w lipcu br. roku w Olecku w ramach projektu Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
LEGENDY O¯YWAJ¥ I DZI odbêdzie siê m.in. sesja i
happening historyczny nawi¹zuj¹cy do legendy za³o¿enia Olecka. W ramach projektu powstanie wioska redniowieczna,
gdzie bêdzie mo¿na przyjrzeæ siê ¿yciu mieszkañców sprzed
wielu wieków, wzi¹æ udzia³ w grach i zabawach plebejskich
oraz kibicowaæ turniejowi rycerskiemu. Konkurs kulinarny oraz
warsztaty kulinarne z mo¿liwoci¹ skosztowania litewskich specja³ów to propozycja dla entuzjastów regionalnych potraw. Dla
upamiêtnienia spotkania zasadzony zostanie szpaler drzew jako
przyk³ad twórczej wspó³pracy transgranicznej.
Projekt pn. Nasze ma³e ojczyzny w harmonii z przyrod¹
przewiduje zagospodarowanie nieu¿ytków i utworzenie terenów
zielonych w G¹skach przy Szkole Podstawowej z Oddzia³ami
Integracyjnymi w postaci mini parku wraz z ogrodem badawczym, na bazie którego prowadzona bêdzie edukacja obejmuj¹ca tematykê przyrodnicz¹ i ekologiczn¹.
Zak³ada siê m.in.:
- odwodnienie terenu, adaptacjê oczka wodnego,
- zagospodarowanie terenu,

- wykonanie i zamontowanie ma³ej architektury ogrodowej, w
tym altany, która bêdzie pe³ni³a funkcje tzw. zielonej klasy,
- nasadzenie rolinnoci.
Projekt przewiduje równie¿ m.in. organizacjê polsko-litewskich zajêæ ekologicznych w mini-parku i ogrodzie badawczym
maj¹cych na celu poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony rodowiska oraz organizacjê wycieczek zapoznaj¹cych dzieci z przyrod¹ i problemem zanieczyszczenia rodowiska.
Projekty Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego LEGENDY O¯YWAJ¥ I DZI, Nasze ma³e ojczyzny w harmonii z przyrod¹ wdra¿ane s¹ w ramach Celu 3. Europejska
Wspó³praca Terytorialna Program Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska, który ma na celu wspieranie zrównowa¿onego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez
podniesienie ekonomicznej, spo³ecznej i terytorialnej spójnoci. Program jest wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
B.M. Borawski

Nowe ksi¹¿ki

W marcu wydano w nak³adzie 350 egzemplarzy nowy
(ju¿ trzeci) tomik wierszy Teresy Lipskiej. Ilustrowa³ go
Krzysztof Gregorkiewicz.
W tym samym miesi¹cu ukaza³a siê oczekiwana od d³u¿szego ju¿ czasu ksi¹¿ka Ryszarda Dembego Pó³ wieku w
Olecku. Wydawc¹ jest olecka Libra. Nak³ad 300 egzemplarzy. Spotkanie autorskie z autorem odbêdzie siê w Bibliotece Miejskiej 21 kwietnia o 18.00.
Trzeci¹ ksi¹¿k¹ jest Song dla przyjació³. Ten tomik
poetycki wyda³ olecczanin Roman Maciejewski-Varga. Wydawc¹ ksi¹¿ki jest TST  fundacja artystyczna. Ilustrowa³
tomik Wies³aw Szumiñski.
Ksi¹¿ki Teresy Lipskiej i Ryszarda Dembego s¹ do nabycia w ksiêgarni Zofii Siemaszko (plac Wolnoci 26). (m)

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

'

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 15 (639)

ULGA
INTERNETOWA
JE¯ELI P£ACISZ
ZA U¯YWANIE INTERNETU, MO¯ESZ
SKORZYSTAÆ Z ULGI PODATKOWEJ,
TZW. ULGI INTERNETOWEJ
Kiedy mo¿esz skorzystaæ z ulgi internetowej?
Wtedy, gdy:
1) ponios³e w roku podatkowym wydatki za u¿ytkowanie Internetu w lokalu
(budynku) bêd¹cym Twoim miejscem
zamieszkania oraz
2) wydatek jest udokumentowany faktur¹ w rozumieniu przepisów ustawy o
podatku od towarów i us³ug, zwanej
dalej faktur¹ VAT.
Pamiêtaj!!! Ulga internetowa jest limitowana. Od dochodu mo¿esz odliczyæ
wydatki poniesione w roku podatkowym
w maksymalnej kwocie 760 z³. Z omawianej ulgi mo¿na skorzystaæ tylko w roku
podatkowym, w którym poniesiono wydatki. Odliczenie nie przechodzi na lata
nastêpne.
Jak obliczyæ kwotê ulgi?
Kwota, któr¹ mo¿esz odliczyæ, dotyczy tylko wydatków zwi¹zanych z u¿ytkowaniem Internetu, niezale¿nie od tego,
czy korzystasz z niego poprzez sta³e ³¹cze, czy bezprzewodowo, w tym za pomoc¹ urz¹dzeñ mobilnych w komputerze
lub telefonie komórkowym. Dlatego, jeli dostêp do Internetu jest tylko jedn¹ z
us³ug kupowanych u danego dostawcy,
obok np. telewizji kablowej czy telefonu
stacjonarnego, z faktury VAT musi wy-

nikaæ kwota wydatków za u¿ytkowanie Internetu.
Pamiêtaj!!! Ulga internetowa nie przys³uguje z tytu³u wydatków poniesionych
na instalacjê, rozbudowê, modernizacjê oraz
serwis i obs³ugê techniczn¹ sieci Internet.
Jeli p³acisz za Internet wspólnie z osob¹
zamieszkuj¹c¹ razem z Tob¹ (np. ma³¿onkiem, dzieckiem, rodzicem), co dokumentuj¹
faktury VAT wystawione na imiê i nazwisko osób ponosz¹cych wydatki, to
ka¿demu z Was przys³uguje prawo do ulgi
internetowej w ramach odrêbnego limitu.
Gdy faktura zostanie wystawiona na imiê
jednego z ma³¿onków, tylko jemu przys³uguje prawo odliczenia.
Sposób dokonywania odliczeñ
Odliczenia ulgi mo¿esz dokonaæ:
1) od dochodu podlegaj¹cego opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wed³ug
skali podatkowej, przy czym mo¿e to
nast¹piæ:
· w trakcie roku podatkowego, w przypadku podatników uzyskuj¹cych dochody
z pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, najmu lub umów o podobnym
charakterze  podatnicy ci powinni nastêpnie wykazaæ dokonane odliczenia w
zeznaniu podatkowym PIT-36, do którego nale¿y do³¹czyæ informacjê o odliczeniach PIT/O,
· po zakoñczeniu roku podatkowego, w
zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT37, do których nale¿y do³¹czyæ informacje o odliczeniach PIT/O;
2) od przychodu podlegaj¹cego opodatkowaniu zrycza³towanym podatkiem
dochodowym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne, przy
czym mo¿e to nast¹piæ zarówno w trakcie
roku podatkowego, jak i w sk³adanym
po jego zakoñczeniu zeznaniu podatkowym PIT-28, do którego nale¿y do-

³¹czyæ informacjê o odliczeniach PIT/
O.
Pamiêtaj!!! Mo¿esz odliczyæ od dochodu wydatki za u¿ytkowanie Internetu,
o ile nie zaliczy³e ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy
o podatku dochodowym lub nie odliczy³e ich od przychodu na podstawie ustawy o rycza³cie. I odwrotnie, mo¿esz odliczyæ
wydatki za u¿ytkowanie sieci Internet na
podstawie ustawy o rycza³cie, je¿eli nie
zosta³y one odliczone od dochodu lub
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
na podstawie ustawy o podatku dochodowym.
Podsumowanie
· Ulgê internetow¹ odliczasz od dochodu
albo przychodu (na podstawie ustawy
o rycza³cie);
· Ulga ta jest limitowana, mo¿esz odliczyæ poniesione wydatki do wysokoci
nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym
760 z³;
· Je¿eli wydatki z tytu³u u¿ytkowania Internetu ponosisz wspólnie z inn¹ osob¹ (np. ma³¿onkiem, dzieckiem, rodzicem), co wynika z faktur VAT, ka¿demu z Was przys³uguje ulga z odrêbnym limitem odliczeñ;
· Odliczenia z tytu³u poniesionych wydatków dokonujesz na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawcê us³ug internetowych.
Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z pón.
zm.),
· Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o
zrycza³towanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144,
poz. 930 z pón. zm.).

Ju¿ od ponad roku Powiat Olecki realizuje w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kochanowskiego projekt Open
Your Eyes and See  Debating Film Club, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Na zdjêciu  uczestnicy projektu.

OTWÓRZ OCZY I PATRZ!  na finiszu!
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70. ROCZNICA ZBRODNI KATYÑSKIEJ

Tragiczny los
Antoniego Zenona Stankiewicza
z Wilna
Czarna tablica

Na cmentarzu parafialnym w Olecku, przy kociele Krzy¿a wiêtego, na grobie Antoniego Stankiewicza z Wilna znajduje
siê skromna czarna tablica, nadszarpniêta zêbem czasu. Umieszczona zosta³a wtedy, gdy tylko ju¿ by³o to mo¿liwe, a nie
surowo zakazane w zmowie milczenia na temat zbrodni katyñskiej. Jest to symboliczny grób Antoniego Zenona Stankiewicza (1912-1940), rozstrzelanego w Katyniu, m³odszego
brata Starosty Oleckiego adw. Romualda Stankiewicza.
W Olecku ¿yje ju¿ tylko jedna osoba z du¿ej rodziny
Stankiewiczów i Lewickich, i to w bardzo podesz³ym ju¿
wieku, bratowa, mec. Eleonora Stankiewicz, która Tolka
dobrze zna³a i zachowa³a w sercu, bo tak m³odszy brat jej
mê¿a Romualda nazywany by³ w rodzinie przez matkê Jadwigê oraz przez przyjació³ i kolegów.
W czym zawini³ Tolek, m³ody ch³opak z Wilna, ¿e w 27.
roku ¿ycia skrêpowano mu z ty³u rêce i otrzyma³ od sowietów kulkê w ty³ g³owy? Czy tylko dlatego, ¿e by³ Polakiem?
Przedstawicielem narodu, którego wewnêtrznej si³y i potêgi
kultury tak bardzo sowieci siê bali?
Po Antonim Zenonie Stankiewiczu pozosta³y tylko dwa historyczne listy: pierwszy adresowany do rodziców, a drugi do
brata Romualda i bratowej Eleonory. Udostêpniamy je do publikacji na ³amach Tygodnika Oleckiego po raz pierwszy. Listy
s¹ wiadectwem hartu ducha, wielkiego charakteru, a zarazem
pe³nej niepokoju, serdecznej troski o rodziców i ca³¹ rodzinê
oraz niez³omnej wiary, ¿e Ten  Który wyratowa³ mnie z prawie niemo¿liwych sytuacji  Pozwoli wróciæ do Was.

Szczêliwa m³odoæ

Tolek urodzi³ siê 25 listopada 1912 r. w od wieków wileñskiej rodzinie Stankiewiczów. Ojciec Antoni by³ administratorem Miejskiego Szpitala Zakanego na Zwierzyñcu, matka
Jadwiga z d. Mo¿ejko z talentem zajmowa³a siê szyciem i
prowadzi³a dom przy ul. Jasnej 8. Po beztroskim dzieciñ-

List pierwszy z niewoli
Kochani Rodzice!

7. X.1939 r.

Piszê tych parê s³ów i nie mam
nadziei, czy otrzymacie ten list, a je¿eli
tak to kiedy?! Opisywaæ nic nie bêdê,
bo ma³o mam papieru a du¿o bardzo
spraw. List ten mam zamiar przes³aæ
przez jednego z moich wspó³towarzyszy broni z mego plutonu (bardzo porz¹dny ch³op). Przede wszystkim, jak
widzicie z listu, jestem zdrów i ¿ywy,
tylko têskniê za wiadomociami od Was
i za Wami, có¿ poradziæ  Bóg da ¿e
bêdzie dobrze! Jednoczenie zawiadamiam p. Bañkowsk¹, ¿e m¹¿ Jej te¿ jest
¿ywy i zdrowy i znajduje siê razem ze

Tablica komemoracyjna na Cmentarzu Parafialnym
w Olecku.
stwie, uczy³ siê w czteroklasowym Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, zdaj¹c wczenie egzamin maturalny, bo
w 17. roku ¿ycia 7 wrzenia 1929 r., bezporednio po maturze, rozpocz¹³ naukê zawodu na popularnym w tamtych czasach kierunku  ogrodnictwie. Uczêszcza³ do Pañstwowej
redniej Szko³y Ogrodniczej, odby³ tam praktykê i z³o¿y³
egzamin ostateczny, uzyskuj¹c 9 czerwca 1933 r. tytu³
technika-ogrodnika.
Jego otwarty i bezporedni sposób bycia powodowa³y,
¿e mia³ szeroki kr¹g przyjació³ i znajomych. Dzieli³ z nimi
pasjê do motocykli oraz do tak modnej wówczas fotografii.
Jaki czas pracowa³ nawet w zak³adzie fotograficznym, rozwijaj¹c umiejêtnoæ obróbki zdjêæ. Dowodem tego sta³y siê
zachowane do dzisiaj rodzinne albumy fotograficzne, dokumentuj¹ce intensywnoæ ¿ycia rodzinnego i towarzyskiego
tamtych niezapomnianych wileñskich lat. Bardzo popularne
by³o wówczas uprawianie sportu, a zw³aszcza gimnastyka i
pi³ka no¿na. Podniesienie autorytetu kole¿eñskiego mog³o
nast¹piæ poprzez przynale¿noæ do zwyciêskiej dru¿yny pi³ki no¿nej. Równie wysoko honorowano wyczyny gimnastyczne,
a zw³aszcza chodzenie na rêkach. Gimnastykê na dr¹¿ku
uprawiano w wileñskim Sokole, do którego m³odzie¿ uczêszcza³a bardzo chêtnie.

mn¹! Ciekaw jestem bardzo ile i czy w
ogóle otrzymalicie moje listy? Wys³a³em ich co oko³o 4ch. Teraz bêdê pisa³ o sprawach, które mnie okropnie
ciekawi¹, a mianowicie: 1) Czy Mamusia nie zapomnia³a i czy w ogóle
mia³a mo¿noæ przed³u¿yæ (prolongowaæ) w lombardzie p³aszcz, termin min¹³ 6go i bardzo siê denerwujê, ¿eby
nie przepad³, bo jak wrócê, a wrócê
Bóg da i nie bêdê mia³ co na³o¿yæ! 2)
Zapomnia³em poprosiæ Tatusia, a¿eby
zabra³ mój p³aszcz z Urzêdu  tam go
zapomnia³em wiêc wony mo¿e ma u
siebie! 3) Ciekaw jestem, jak siê przedstawia sprawa po¿yczki w K.K.O. i prolongata po¿yczki inwestycyjnej  termin 22.IX.39 r. 4) Czy Tatu pracuje i

czy macie co jeæ  tak chcia³em dorwaæ siê do Wilna, a¿eby zostawiæ Wam
pieni¹dze na ¿ycie i nie uda³o mi siê 
po przejciu oko³o 600 km w Lidzie
zatrzymali mnie i wys³ali do Ostaszkowa na wyspê Nis³owa pustyñ do
Manasteru dawniejszego, jednym s³owem do Manachów! Czy skarbowcy
pracuj¹, bo ja poda³em siê z zawodu
ogrodnik! 5) Nie wiem równie¿ co jest
z Mietkiem i czy pisa³ do domu  mo¿na dowiedzieæ siê w Teatrze! 6) Co
s³ychaæ z Romkostwem  ja osobicie
jestem tego zdania, ¿e wyjechali z Brzecia
i s¹ albo u Was albo w Wornianach! 7)
Czy Zenka pracuje na poczcie w Jerozolimce i je¿eli nie, to co robi i czy
wyjecha³a i gdzie? Co siê sta³o z moim
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cerski nr 2246/1937 stwierdzaj¹cy, ¿e Posiada przygotowanie wojskowe i zalety w³aciwe powo³aniu oficera, oraz
maj¹c przewiadczenie, ¿e wszêdzie i zawsze oka¿e siê godnym stopnia oficerskiego i gotów bêdzie wszystko powiêciæ
KU DOBRU I CHWALE OJCZYZNY. Mianowany zosta³
podporucznikiem rezerwy w wileñskim korpusie Oficerów
Piechoty. Patent Oficerski na piêknym, czerpanym papierze
z wyciniêt¹ pieczêci¹ z or³em w koronie, podpisa³ Ignacy
Mocicki, Prezydent Rzeczypospolitej.
C.d.n.
Jerzy Stankiewicz (Olecko-Kraków)

Antoni Zenon Stankiewicz, Wilno, przed 1939 r.

Obowi¹zek wobec Ojczyzny

Po szkole ogrodniczej, wzorem wiêkszoci m³odych
ludzi kontynuuj¹cych naukê, Tolek wst¹pi³ do podchor¹¿ówki.
Tak powszechnie zwana by³a szko³a oficerska, ukoñczenie
której nobilitowa³o m³odego cz³owieka w oczach otoczenia.
Ilu¿ z nich wspomina³o, jak¹ dumê odczuwali spaceruj¹c
Nowym wiatem w Warszawie, czy alej¹ Mickiewicza w
Wilnie w mundurze ze srebrnymi galonami i w rogatywce z
okutym daszkiem. Bohdan Samulski, by³y podchor¹¿y, bohaterski uczestnik bitwy pod Falaise udekorowany Virtuti
Militari, tak pisa³ Ten podchor¹¿y co zawsze d¹¿y, cieszy³ siê wielk¹ sympati¹ ówczesnego spo³eczeñstwa, a szczególnie
inteligencji. Mo¿liwe, ¿e przez tych maturzystów, synów,
braci, kuzynów czy narzeczonych, to spo³eczeñstwo czu³o
siê blisko nich i identyfikowa³o siê z nimi bardziej ni¿ z
reszt¹ wojska.
Antoni Zenon Stankiewicz, na wniosek Ministra Spraw
Wojskowych, 12 padziernika 1937 r. otrzyma³ Patent Ofirowerem? 8) Co s³ychaæ u Cioci i [czy]
Wuj W³adys³aw wróci³ i czy w ogóle
by³ powo³any na wojnê? I co s³ychaæ u
Stryja Stanis³awa i Cioci Maryni? 9)
Mo¿e s¹ jakiekolwiek wiadomoci o Wujku
z Rosji i jaki jest Jego ostatni adres?
10) I jak ¿yje siê u Was? Na te wszystkie pytania odpowiecie mi, jak tylko
pozwol¹ nam pisaæ, albo po moim przyjedzie, co Daj Bóg mo¿liwie najszybciej! Jest ze mn¹ tutaj Tadek Chodañ,
którego zabrano z Wilna jak poszed³
rejestrowaæ siê  mnie te¿ by to nie
ominê³o, ale by³bym ju¿ spokojny o Was
i zostawi³ Wam pieni¹dze na ¿ycie, a
mia³em ich sporo! a teraz nic z nich
nie mogê skorzystaæ, bo u nas nie wymieniaj¹ i tak je¿eliby wymienili to nie

wiadectwo ukoñczenia w 1933 r.
Pañstwowej redniej Szko³y Ogrodniczej w Wilnie.

ma sklepów i nic bym kupiæ nie móg³;
ale nie zmarnowa³yby siê! Do Zenci
napiszê jednoczenie parê s³ów i poproszê albo przes³aæ to poczt¹ lub tak
jako dorêczyæ, je¿eli nie wyjecha³a, a
je¿eli Jej nie ma w Jerozolimce to mo¿e
uda³oby siê ustaliæ przez kierownika
tamtejszej Szko³y powszechnej o Jej
adresie! Jak wyje¿d¿a³em z Wilna, to
Ona pracowa³a na Poczcie, telefon Wilno
12 Jerozolimka. W ogóle ciekaw jestem
co s³ychaæ u wszystkich znajomych 
nawet co porabia Stenia, czy pracuje w
Elektricu, s¹dzê ¿e nie, bo Chwole [?]
chyba uciek³. Je¿eli J¹ kto zobaczy to
proszê powiedzieæ, ¿e Milodziliski [?]
te¿ najprawdopodobniej jest ¿ywy i w
niewoli??? Mieszka chyba u Ciotki,

Dynaburska 25, w ma³ym murowanym
domku ostatnim po lewej rêce, id¹c od
Nowogródzkiej. Listu od Was ¿adnego
nie otrzyma³em, poniewa¿ poczta polowa do nas nie dochodzi³a. S¹dzê ¿e Wy
wiecie o tem, ¿e jestem w niewoli, bo
kilku, którzy byli ze mn¹, chyba dotarli
do Wilna i powiadomili Was! Na zakoñczenie sk³adam Mamci serdeczne
¯yczenia Imieninowe, du¿o zdrowia i
mo¿liwie szybkiego powrotu wszystkich
dzieci pod opiekuñcze Twe skrzyd³a!
Ca³ujê Was mocno! mocno! nieskoñczon¹
iloæ razy  kochaj¹cy Was i bardzo
stêskniony za Wami
Tolek
P. S. Teraz ja równie¿ mówiê  ¿e
wolê jeæ surowe kartofle i spaæ pod
³ó¿kiem, byle z Mam¹!
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10 lat
Orkiestry
Kameralnej

Rok 2010 jest rokiem szczególnym
dla Pana Tomasza Gawroñskiego, za³o¿yciela i dyrygenta Szkolnej Orkiestry Kameralnej przy Pañstwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Olecku. W dniu
27 marca 2010 r. dziêki uprzejmoci
Regionalnego Orodka kultury Mazury
Garbate w Olecku oraz wsparciu finansowemu: Urzêdu Miasta w Olecku, Rady
Rodziców przy PSM w Olecku, BIS 
Doradztwo Konsultingowo  Projektowo  Reklamowe, W³adys³awa Krajewskiego, ZPHU Impuls odby³ siê wspania³y koncert upamiêtniaj¹cy dziesiêciolecie istnienia Orkiestry Kameralnej
pod dyr. Tomasza Gawroñskiego.
Orkiestra ma na swoim koncie liczne koncerty organizowane zarówno w
Olecku, jak i poza granicami miasta i
za granic¹ (Kowno Johvi, Daugavpils).
Od kilku lat tradycyjnie wystêpuje podczas
Koncertu Kolêd dla miasta, a od 2003
roku uwietnia Uroczyst¹ Inauguracjê
Roku Akademickiego Wszechnicy Mazurskiej. Orkiestra wspó³pracowa³a ze
Szkoln¹ Orkiestr¹ Kameraln¹ z Elbl¹ga oraz Szko³¹ Muzyczn¹ w Mr¹gowie. W 2004 r. uzyska³a Dyplom laureata w III Olsztyñskim Konkursie Zespo³ów Szkolnych. Rok póniej otrzyma³a Grand Prix na tym samym konkursie.
Prowadz¹ca Koncert Pani Jolanta
Werner przywita³a licznie przyby³ych
goci, w³adze miasta Olecka oraz przedstawi³a pierwszy sk³ad Orkiestry  wów-

W rodku  KarolinaSznurkowska, graj¹ca w orkiestrze od pocz¹tku jej istnienia.
czas zespó³ smyczkowy. W wykonaniu
Orkiestry Kameralnej us³yszelimy przeboje muzyki klasycznej jak równie¿
filmowej i musicalowej, miêdzy innymi: Alleluja z oratorium Mesjasz J.
F. Haendla, Marsz Tryumfalny z opery
Aida Giuseppe Verdiego, oraz premierowe utwory New York, New York
Johna Kandera i I Got rhythm Georga
Gershwina. Znakomicie zaprezentowali
siê solici Orkiestry Kameralnej. Akordeonista Jakub Drobiszewski wykona³
Oblivion Astora Piazzoli, znakomicie oddaj¹c argentyñski charakter utworu. Skrzypaczka Joanna Walicka piêknie wykona³a wi¹zankê melodii popularnych
W cygañskich rytmach, znakomicie oddaj¹c cygañski klimat. Gocinnie wyst¹pi³ Pan Hubert Rutkowski prowa-

!
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¿yczeniami dalszych sukcesów sk³adanych Panu
Tomaszowi Gawroñskiemu i Orkiestrze. Burmistrz
Olecka Pan Wac³aw Olszewski podkreli³ rolê
Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Olecku w rozwijaniu poczucia piêkna i wnêtrza m³odych wykonawców. Dyrektor PSM w Olecku Pani El¿bieta Rzepecka podziêkowa³a koncertmistrz orkiestry Karolinie Sznurkowskiej, graj¹cej w orkiestrze od pocz¹tku istnienia, za 10 lat wspólnego muzykowania.
Panu Dyrygentowi Tomaszowi Gawroñskiemu ¿yczymy wielu sukcesów, kolejnych udanych
koncertów oraz nastêpnych wspania³ych jubileuszy.
Wojciech Borowik
Fot. Boles³aw S³omkowski

dz¹cy klasê perkusji w PSM w Olecku,
Pan Tadeusz Srebrowski (tuba) oraz
basista, absolwent PSM, Marcel Mrozowski w klasie saksofonu Pani Weroniki Kordowskiej. Wszystkie utwory opracowa³ i zinstrumentowa³ Pan Tomasz Gawroñski.
Koncert zakoñczy³ siê owacjami na
stoj¹co oraz licznymi gratulacjami i

"
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* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V14404
V15203

Krupin 14A

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V9037
* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
K25109
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K23810
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V14414
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V15213
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 K26108
* Daewoo Matis, 1999, 0,8B, tel. 509-746-264
V14434
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V16822
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V14424
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V9027
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V16812
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V9017
* Renault Leguna 2,0B, 1994, zielony metalik, radio, CD,
3900 z³otych, tel. 504-711-473
K29501
* skuter Romet 787, 2007, tel. 505-641-502
K29002
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
K25009
* VW Polo, 1999, tel. 602-192-452
K28802

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V8008
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

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

US£UGI

(V8108)

PIZZA NA TELEFON

(V7110)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V17002

L23701

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V13704

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V14903
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049

L16720

* HIT-TECH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego notebooka i komputer. Zapraszamy!
V12815
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V6610
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50 V14303
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L22305
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15407
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V14603

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L222803
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70 L23302
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

(V13604)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

L23801

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V13304
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V9107

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

NOWA DOSTAWA TOWARU
ozdoby wielkanocne, wazy, wazony

tel. 608-146-978

www.meble-zachodnie.eu

(V8807)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

K27005

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

V70615

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1314

(V13404)

SERWIS OGUMIENIA

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

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

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V12403

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V16702)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L22903
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L22405

(K24909)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88

US£UGI

(V4010a)

AUTO-MOTO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K29701

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8917
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V7120

US£UGI

#
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V25608
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V7529
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V18921

Sklep DOM

Pl. Wolnoci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2113
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V16832
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L23402

* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V8208)
(V19101)

Taxi TELETAXI

87-5-200-200

* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K29202
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L23202
* TRANSPORT: autolaweta do 4 aut, ca³a Europa, tel. 792934-193
K24510

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V9007)

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

(V6910)

(V8607)

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)

(K24110)

Anna £ozowska
WYWÓZ Zg³oszenia
MIECI
przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

INNE
* oddam ma³ego psa, 5 miesiêcy, suczka, tel. 87-520-26-93 L23108
* zamieniê mieszkanie 44 m.kw. na wiêksze, tel. 87-52027-33
K28602
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L22704
* zatrudniê operatora koparki JCB 4CX z dowiadczeniem,
tel. 504-919-923
K28502

SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V18911
* dom nad jeziorem, tel. 508-597-554
V18701
* dom wolnostoj¹cy, 133,8 m.kw., dzia³ka 1409 m.kw., 350
000 z³otych, tel. 507-248-171
K29601
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V13614
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V8218
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18923
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V18611
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852
L23501
NOTEBOOK ASUS +TORBA
+MYSZ JU¯ OD 1599z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C
(V12805)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V8817
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V18601
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L23003
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V16842
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8927
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V7519
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V8827
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L22604
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K27601
* SIATKAOGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V9217
* siedlisko Kukowo, dom + zabudowania gospodarskie, tel.
510-189-301
V18621
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V8617
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2113
* wagê elektroniczn¹, tel. 608-262-178
K28303
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V12315
WYNAJEM
* do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym (600
m.kw.), tel. 502-088-402
K24410
* do wynajêcia mieszkania, Kukowo, tel. 721-587-468 K27701
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
V6620
* gara¿ do wynajêcia, ul. Zielona, tel. 602-192-452 K28902
* lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ handlow¹, Targowa 12,
tel. 508-945-732
K28702
* lokale: autonaprawa, zak³ad stolarski lub inna dzia³alnoæ,
czêciowo wyposa¿one, trak do przecierania d³u¿ycy, Kukowo, tel. 87-520-31-62
K29401
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095 K24210
* pomieszczenia biurowe do wynajêcia, Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053
V11216
* poszukujê gara¿u do wynajêcia, tel. 665-806-613 L23601
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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(K25508)

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk.

(V12605)

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

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
12

kwietnia

godz.

1600

tel. 520-23-36

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
DOMOWA APTECZKA

W ka¿dym domu powinno byæ kilka powszechnie
znanych leków i materia³ów opatrunkowych, które
przy odpowiednim zastosowaniu mog¹ pomóc w nag³ych
niedomaganiach. Podrêczna apteczka leków domowych
powinna zawieraæ tylko takie rodki, co do których domownicy (lub przynajmniej wiêkszoæ z nich) s¹ zorientowani w kierunkach i efektach dzia³ania. Leki te powinny
byæ zgromadzone w jednym miejscu, najlepiej w niewielkiej szafce zamykanej na klucz. Szafka taka (apteczka)
powinna znajdowaæ siê w ³atwo dostêpnym, ch³odnym, suchym
i nienas³onecznionym miejscu. Powinna te¿ byæ umieszczona dosyæ wysoko, tak aby dzieci nie mog³y jej dosiêgn¹æ. Wiele zatruæ i rodzinnych tragedii jest spowodowanych spo¿yciem przez dzieci, zwykle podczas nieobecnoci
rodziców, truj¹cych rodków chemicznych, a najczêciej

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

(V11206)

ró¿nych leków. Kolorowe dra¿etki przypominaj¹ ulubione
cukierki. Pamiêtajmy, ¿e leki d³ugo przetrzymywane ulegaj¹ przeterminowaniu i mog¹ wówczas staæ siê szkodliwe
nawet w dopuszczalnej dawce. Dlatego te¿ trzeba okresowo sprawdzaæ ich wa¿noæ, aby zamiast lekiem nie okaza³y siê one trucizn¹, zarówno dla dzieci, jak i dla doros³ych.

Miód lekiem odtruwaj¹cym

Wspó³czenie coraz bardziej zwraca siê uwagê na odtruwaj¹ce, detoksykuj¹ce w³aciwoci miodu. Ten produkt
pszczeli dzia³a bowiem jako zwi¹zek naturalizuj¹cy niektóre toksyny i ich pochodne znajduj¹ce siê w krwiobiegu.
St¹d bardzo korzystne bywa spo¿ywanie miodu przez ludzi nara¿onych z racji wykonywanego zawodu lub miejsca
zamieszkania na dzia³anie ró¿nych ska¿eñ zatrucia naszego rodowiska naturalnego metalami ciê¿kimi, takimi jak
o³ów czy kadm. Miód nale¿y pijaæ rano. Roztwór sporz¹dzamy rozpuszczaj¹c jedn¹ ³y¿kê miodu w szklance wody.

%
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Kalendarz imion

13 kwietnia
Hermenegildy, Idi, Idy, Justyny, Ma³gorzaty, Przemys³awy
Artemona, Denisa, D³ugomi³a, Jana,
Justyna, Marcina, Przemys³awa
14 kwietnia
Bereniki, Bernadetty, Jadwigi, Julianny, Justyny, Krzysztofy, Lawinii, Ludwiny, Marii, Marty, Martyny, Walerii,
Weroniki
Berenika, Bernarda, Hermana, Justyna, Krzysztofa, Lamberta, Maksyma,
Tyburcego, Tyburcjusza, Walerego, Waleriana
15 kwietnia
(wiatowy Dzieñ Kombatanta)
Adolfiny, Anastazji, Ludmi³y, Ludwiny, Odetty, Olimpii, Wac³awy
Anastazego, Bazylego, Cezarego, Leonida,
Modesta, Teodora, Tytusa, Wac³awa,
Wiktora, Wiktoryna, Wszegniewa
16 kwietnia
Bernadetty, Bernadety, Bernardy, Biru-

Nasz przepis

ty, Erwiny, Julii, Kseni, Renaty
Benedykta, Bernarda, Cecyla, Cecyliana, Erwina, Patrycego, Patrycjusza, Patryka, Urbana
17 kwietnia
Anicety, Iny, Klary, Rudolfiny
Aniceta, Eliasza, Fortunata, Innocentego, Jakuba, Krosis³awa, Patrycego, Roberta, Rudolfa, Stefana, Szymona
18 kwietnia
(Dzieñ Pracownika Przemys³u W³ókienniczego, Odzie¿owego i Skórzanego)
Alicji, Apolonii, Bogumi³y, Bogus³awy,
Gos³awy, Klarysy, Poli
Apolla, Apoloniusza, Bogumi³a, Bogus³awa, Flawiusza, Gos³awa, Gocis³awa,
Wernera
19 kwietnia
Adolfy, Ady, Emmy, Emy, Leonii, Leontyny,
Adolfa, Alfa, Czecha, Czes³awa, Jerzego, Konrada, Leona, Pafnucego, Tymona, Tytusa, Wernera, W³odzimierza

(V9307)

Kaczka z jab³kami
kaczka, 4 kwane jab³ka, pó³ ³y¿eczki
majeranku, ³y¿ka soli
Kaczkê dok³adnie czycimy i myjemy. Na godzinê przed pieczeniem solimy, a wewn¹trz nacieramy majerankiem.
Do rodka wk³adamy tyle jab³ek ile siê
zmieci i zaszywamy. Tak przygotowan¹
kaczkê wk³adamy do rondla grzbietem
do dna. Miêso na wierzchu smarujemy
mas³em. Pieczemy w rednio nagrzanym piekarniku a¿ zmiêknie i piêknie
siê zarumieni. Po wyjêciu kroimy na
cztery czêci, które uk³adamy na pó³misku. Dooko³a odk³adamy upieczonymi jab³kami. Skrapiamy danie t³uszczem.
Pozosta³y po pieczeniu sos podajemy
w sosjerce.



Czarny placek z bakaliami
4 jajka, 25 dag m¹ki, 25 dag mas³a, 15 dag grubo posiekanych orzechów, 5 dag posiekanych migda³ów, 5
dag rodzynek, 5 dag sma¿onej pokrajanej w kostkê skórki pomarañczy, czubata
³y¿ka kakao, t³uszcz, tarta bu³ka
Najpierw w makutrze ucieramy do
bia³oci mas³o. Nastêpnie ca³y czas
ucieraj¹c dodajemy po jednym jajku oraz
stopniowo m¹kê i kakao. Gdy utrzemy
ciasto na g³adk¹ masê, dodajemy bakalie. Mieszamy je dok³adnie z ciastem.
Masê wk³adamy do tortownicy, której
cianki wysmarowalimy t³uszczem i
posypalimy tart¹ bu³k¹. Ciasto pieczemy oko³o 40 minut w temperaturze 200°C.

Cytat na ten tydzieñ

F kupiê

Jest to z³ota zasada w ¿yciu: wymagaæ ma³o od wiata, a du¿o od
siebie.
W³adys³aw Biegañski
... jest w wiecie jeden czynnik, z
którym siê nikt w swoich planach i w
swoim dzia³aniu nie liczy, a przez który
wszystko siê mo¿e rozbiæ, zawieæ,
popsuæ  to g³upota ludzka.
Henryk Sienkiewicz

PRZYS£OWIA
 W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj i siej.
 Jak skowronek zawiergoli, myl¹ ch³opi o roli.
 Kiedy mokre role, nie chod z p³ugiem w pole.
 Tradycja ludowa i staropolska powszechnie uwa¿a³y grzmoty, burze
kwietniowe za prognozê urodzajnego roku. Podobnie kwietniowe niegi dawaæ mia³y zdrowie trawie i zwierzêtom.
 Ciep³e deszcze w kwiecieñ rokuj¹
pogodn¹ jesieñ.
 Kwiecieñ, gdy deszczem plecie, mniej
wystroi w kwiecie.
 Kwiecieñ kiedy jest suchy nie daje
rolnikowi otuchy.
 Kwiecieñ, gdy suchy  nie daje otuchy.
 Kwiecieñ  plecieñ bo przeplata, trochê
zimy, trochê lata.
 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny.
 Na Tymona (19 IV) siej jêczmiona,
by do w. Katarzyny poobsiewa³ koniczyny.
 Na kwiecieñ lada z czego wianek
spleciesz.
 Nie jeden dzieñ ciep³y czyni wiosnê
po zimie.

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
15.03.2010 r. w hali OSiR w Lidzbarku Warmiñskim odby³y siê Dru¿ynowe Mistrzostwa Województwa WarmiñskoMazurskiego SZS w tenisie sto³owym szkó³ gimnazjalnych
W zawodach tych uczestniczy³y zawodniczki z Zespo³u
Szkó³ w Olecku. Podopieczne Marzeny winiarskiej spisa³y
siê bardzo dobrze, ulegaj¹c tylko w finale faworyzowanym
zawodniczkom z Lidzbarka Warmiñskiego. W stawce 12 dru¿yn olecczanki uplasowa³y siê na drugim miejscu, pokonuj¹c
w drodze do fina³u kilka niez³ych zespo³ów (m.in. Gi¿ycko,
które pokona³y 3:2). Wicemistrzowski tytu³ zdoby³y: Ewa
Boguszewska i Iga Sowulewska.

Br¹zowe medalistki
 Gabrysia Maciejewska i Joasia £uszczyñska.

Taekwondo
Eliminacje do Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y  Mistrzostw
Polski Juniorów M³odszych
w Taekwondo Olimpijskim
Olecko 2010
LUKS HIDORI Olecko by³ gospodarzem eliminacji do OOM  Mistrzostw
Polski Juniorów M³odszych w Taekwondo
Olimpijskim. W dniach 26-27.03.2010
w ZSLiZ reprezentanci Polski wschodniej rywalizowali o prawo udzia³u w finale
OOM, która odbêdzie siê pod koniec
kwietnia w Ciechanowie. Do Olecka
przyjecha³o blisko 200 uczestników
zawodów. By³a to jak dot¹d najwiêksza impreza, jak¹ mielimy w Olecku.
W dniu 26.03.2010 w hotelu Mazury odby³o siê wa¿enie zawodników,
losowanie oraz odprawa techniczna z
trenerami.
W sobotê od samego rana m³odzi
zawodnicy (roczniki 1997-1996) rywalizowali na matach. Najpierw rozegrano poomse, w którym wy³oniono po 5
zawodników, którzy wezm¹ udzia³ w
fina³ach. Nastêpnie przyst¹piono do rywalizacji w kyorugi  czyli walce pe³nokontaktowej. W ka¿dej kategorii do

25.03.2010 r. w hali OSiR w Ostródzie odby³y siê Dru¿ynowe Mistrzostwa Woj. W-M SZS w tenisie sto³owym
szkó³ podstawowych. W zawodach tych uczestniczy³y tenisistki sto³owe z SP 4. Niestety, nie mog³a zagraæ najlepsza
zawodniczka z Olecka, Paulina Maciejewska, która w tym
czasie przebywa³a za granic¹. Zast¹pi³a j¹ m³odsza siostra
Gabrysia (II klasa SP), której partnerowa³a Joanna £uszczyñska (równie¿ II klasa SP). Zawodniczki te stanowi³y
najm³odszy zespó³ w ca³ej stawce uczestników Mistrzostw.
Opiekunka olecczanek, Marzena winiarska, nie mia³a z³udzeñ co do wyników. Jednak¿e Joasia i Gabrysia, graj¹c
bez kompleksów, sprawi³y sobie i swojej trenerce mi³¹
niespodziankê, zajmuj¹c ostatecznie III miejsce.
Zdobycie br¹zowych medali przez tak m³ode i niedowiadczone zawodniczki bardzo dobrze rokuje na przysz³oæ.
Pokazuje równie¿, ¿e praca pani trener Marzeny winiarskiej i zaanga¿owanie zawodniczek na treningach mo¿e przynieæ
wymierne efekty. Gratulacje!!!
Dariusz Karniej

fina³ów awansowa³o po czterech najlepszych. Jedyn¹ reprezentantk¹ Olecka by³a
Justyna Miszczak, kat wagowa do 41
kg, która zajê³a 3. miejsce i wywalczy³a awans do fina³ów OOM Ciechanów
2010. Z wystêpu Justyny jestemy zadowoleni. Wykona³a za³o¿enia w 100%.
Szczyt formy powinien przyjæ na fina³. W chwili obecnej jest jeszcze na
etapie przygotowañ i najwa¿niejsz¹ spraw¹
by³o zakwalifikowanie siê do fina³owej
czwórki.
Zawody przebieg³y bardzo sprawnie
i wszyscy uczestnicy wyje¿d¿ali zadowoleni i zapowiedzieli, ¿e z chêci¹ wróc¹
na kolejne zawody. Organizacja zawodów zosta³a wysoko oceniona przez delegacjê Polskiego Zwi¹zku Taekwondo
Olimpijskiego. W zwi¹zku z tym bêdziemy mogli staraæ siê o organizacjê
w Olecku kolejnych zawodów o zasiêgu ogólnopolskim. W przysz³oci, po
wybudowaniu hali sportowej, mamy plany
zorganizowaæ w Olecku fina³y Mistrzostw
Polski.
Nasze zawody nie przebieg³yby tak
sprawnie bez pracy wielu osób. W organizacji pracowa³o wielu wolontariuszy, którym sk³adamy gor¹ce podziêkowania. Nad zdrowiem i bezpieczeñ-

stwem zawodów czuwali medycy z oleckiej OLMEDICA. Na szczêcie nie mieli
wiele pracy.
Na zawodach moglimy oprócz zawodników z Olecka obserwowaæ pracê
sêdziów, wychowanków naszego Klubu: Daniela Olszewskiego, Micha³a
Snarskiego, Micha³a Górskiego, Martynê Kotowsk¹.
Dorota i Tomasz Miszczak

Justyna po prawej stronie.

Organizatorzy i sêdziowie.

'
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Pi³ka siatkowa
Zakoñczenie Oleckiej Ligi
Pi³ki Siatkowej ,,PLUS
Termin i miejsce: 3.04.10r., hala
Gimnazjum nr 2 w Olecku. Organizatorzy: MOSiR, ,,PLUS i UKS przy
Gimnazjum nr 2 w Olecku.
IX kolejka
* wie¿aki - Grot Olecko
2:1
(25:17, 23:25, 15:13)
* Old Boys - Huragan Olecko
2:0
(25:12, 25:21)
* Obroñcy Tytu³u - Stra¿ Po¿arna
2:0 (v. o.)
X kolejka
* Obroñcy Tytu³u - wie¿aki
2:0
(25:23, 25:15)
* Huragan Olecko - Grot Olecko 2:0
(25:18, 30:28)
* Old Boys - Stra¿ Po¿arna 2:0 (v. o.)
Przed ostatnimi meczami wiadomym
by³o kto zdobêdzie tytu³, natomiast do
rozstrzygniêcia pozosta³a walka o miejsca

Biegi prze³ajowe
9.04.2010 r. na obiektach MOSiR
w Olecku odby³y siê Sztafetowe Biegi
Prze³ajowe (mieszane)  Mistrzostwa
Powiatu Oleckiego. Sêdzi¹ g³ównym
zawodów by³ Dariusz Karniej.
WYNIKI:
Klasy IV:
1. SP Kowale Oleckie (opiekun Sylwia
Sosnowska) - 14,35
2. SP 4 Olecko (opiekun Marzena Jasiñska) - 15,02
3. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof
Zaniewski) - 15,29
4. SP 3 Olecko (opiekunka Anna Baj) 16,38

II-IV. U³atwione zadanie mia³ Old Boys,
gdy¿ jeden z przeciwników, czyli Stra¿
Po¿arna, nie przyst¹pi³a do ostatnich
meczy. W tej sytuacji bezporedni¹ walkê
o miejsce na podium stoczy³y wie¿aki
z Grotem Olecko i by³ to zarazem najciekawszy i najbardziej emocjonuj¹cy
pojedynek siatkarski rozgrywany tego
dnia. Wiêksz¹ determinacj¹ i wol¹ walki wykazali siê ci pierwsi, zwyciê¿aj¹c
2:1 (w setach 25:17, 23:25, 15:13) i ostatecznie uplowali siê na III miejscu w
tabeli.
Po rozegranych meczach odby³a siê
dekoracja zespo³ów. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy i puchary, a trzy najlepsze ekipy równie¿
nagrody rzeczowe i pi³ki siatkarskie oraz
inne nagrody rzeczowe ufundowane przez
firmê ,,PLUS. Wszystkie mecze odbywa³y siê gocinnie w hali Gimnazjum
nr 2 w Olecku.
Organizatorzy dziêkuj¹ nauczycielom
w-f z Gimnazjum nr 2 w Olecku, panu

Tomkowi Borowskiemu i Maciejowi
Mularczykowi za przygotowanie boiska
oraz sprawiedliwe i obiektywne sêdziowanie spotkañ siatkarskich.
Tabela koñcowa Oleckiej Ligi Pi³ki
Siatkowej (sezon 2009/2010r.):

Klasy V:
1. SP 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski) - 13,35
2. SP Kowale Oleckie (opiekun Miros³aw Mularczyk) - 14,01
Klasy VI:
1. SP 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski) - 21,12
2. SP Kowale Oleckie (opiekun Miros³aw Mularczyk) - 21,27
3. SP Sokó³ki (opiekun Maria Letkiewicz)
- 22,13
4. SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz) - 22,37
5. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk) - 23,58

Zwyciêskie sztafety otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy i puchary ufundowane
przez prezes POSS, pani¹ Reginê Jakubowsk¹.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
110 zawodników, w tym 55 dziewcz¹t.
Dariusz Karniej

1.Obroñcy Tytu³u (kapitan Maciej Mularczyk)
28 pkt 22:2
2.Old Boys (kapitan Jerzy Wrzyszcz)
20 pkt 15:9
3.wie¿aki (kapitan Maciej Ostrowski)
19 pkt 14:12
4.Grot Olecko (kapitan Cezary Górski)
14 pkt 11:10
5.Huragan Olecko (kapitan Bartosz
Wasilewski) 8 pkt 6:13
6.Stra¿ Po¿arna (kapitan Adam £apucki)
3 pkt 2:18
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny: Maciej Mularczyk, Daniel Waszkiewicz, £ukasz
Waszkiewicz, Przemys³aw Rowiñski, Przemys³aw Sura¿yñski i Maciej Kondrat.
Dariusz Karniej
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Po katastrofie nad Smoleñskiem

Waldemara Rukcia

Piêæ lat, równo, minê³o od czasu,
gdy pisa³em swoje s³owa po odejciu
papie¿a Jana Paw³a II. Nie przypuszcza³em, ¿e w kwietniu, piêæ lat póniej, bêdê znowu pisa³ o smutku, który
dotkn¹³ nasz naród. Do 2 kwietnia i
godziny 21.37 dosz³a data 10 kwietnia
i godzina 8.56. Ta druga data zaskoczy³a nas wszystkich. Wszyscy mielimy plany na sobotê i w jednej chwili
one sta³y siê niewa¿ne, ma³e, g³upie i
ju¿ nieaktualne. Zmieni³y siê tematy rozmów, wszyscy nastawili radia i telewizory. Niewa¿ne by³o, jakie stacje i jakie programy. Wszêdzie by³o to samo i
o tym samym. Zgin¹³ Prezydent Rzeczypospolitej Polski Lech Aleksander
Kaczyñski wraz z ¿on¹ i 94 osoby znajduj¹ce siê w prezydenckim samolocie
Tupolew Tu-154M nr 101.
Nie mo¿na o tym pisaæ inaczej jak
o tragedii narodowej. W jednej chwili
stracilimy tych, których okrela siê elit¹
narodu. Trudno jest pisaæ o s³owach
nadziei czy pocieszenia. Stanêlimy
bezradni w obliczu mierci osób, które
towarzyszy³y naszemu ¿yciu niemal
codziennie. Zetknêlimy siê z wielk¹
tragedi¹, której nie sposób wyt³umaczyæ
racjonalnie, tak, by ból by³ mniejszy.
Czytaj¹c listê tych, których zabra³ los,
nie musimy mieæ nawet przed sob¹ zdjêæ.
Znalimy ich wszystkich. To inna mieræ
od tej, niejednokrotnie anonimowej,
najwa¿niejszej dla rodziny i najbli¿szych.
Tragedia dotknê³a nas wszystkich. Nigdzie na wiecie nie zdarzy³o siê nic
podobnego, by za jednym razem odesz³a a¿ taka grupa tych, którzy stanowi¹ elitê kraju. Dlatego te¿ ca³y wiat
zamar³, wyrazy szacunku i wspó³czu-

cia p³yn¹ce z ca³ego globu podkrelaj¹
niecodziennoæ tego bolesnego dla nas
zdarzenia. Jeszcze dzi, po ponad dobie, trudno mi dobraæ s³owa, które odda³by to, co rzeczywicie czujê wewn¹trz.
Wczoraj, w sobotê, by³o najpierw niedowierzanie, zdziwienie, powoli ustêpuj¹ce szokowi, chwilowej nadziei czy
wrêcz oczekiwaniu, ¿e to tylko z³y sen.
W miarê up³ywaj¹cych godzin przychodzi³y coraz gorsze informacje, gas³y
nadzieje, do g³osu dochodzi³ ¿al, ³zy i
wszechogarniaj¹cy smutek. Nie by³o
nikogo, kto by mówi³ i rozmawia³ o
czym innym, ni¿ o tym, co siê sta³o.
Przez moment nie mo¿na by³o siê z nikim
po³¹czyæ. Telefony milcza³y, bo linie
by³y przeci¹¿one. Jak wielki musia³ byæ
szok tego sobotniego poranka, ¿e dosz³o do czego takiego? Mo¿e jeszcze
w tych parê minut po katastrofie ¿y³a
jaka nadzieja lub zwyk³e niedowierzanie,
¿e to nie mo¿e byæ prawd¹.
Prawda jednak ju¿ do wszystkich
dotar³a. Nic ju¿ nie odwrócimy i nie
zmienimy. Prezydent wróci³ do kraju.
Nie tak jak siê tego spodziewalimy.
Nie tak mia³o byæ. Nie tak...
Dzi otaczaj¹ nas wspomnienia po
tych, którzy odeszli. S¹ ju¿ tam, sk¹d
nie ma biletów powrotnych. Przysz³oæ
zmusi nas do pogodzenia siê z t¹ strat¹. Dzi jednoczymy siê z ich rodzinami i najbli¿szymi. Te¿ stracilimy bliskie nam osoby. Oni ju¿ nie wróc¹, a
ich brak bêdzie coraz mniejszy, choæ
ju¿ wiadomo, ¿e zapisali siê na trwa³e
w naszej pamiêci i wspomnieniach. Datê
10 kwietnia zapamiêtamy tak samo, jak
2 kwietnia. £¹czy je wielki symbolizm
i ból straty, jaka jest w naszych ser-

cach. Wielu mówi, ¿e historia zatoczy³a
wielkie ko³o. Symbolizm lasu katyñskiego na trwale ju¿ wyry³ siê w naszej pamiêci. Tragedia wyry³a lad nie
tylko na nas, ale na wielu ludziach na
wiecie. Dzi mo¿na napisaæ, ¿e wielu
wie i zrozumia³o, czym by³ i jest dla
nas, Polaków, Katyñ. mieræ elity spo³eczeñstwa w miejscu oddalonym o kilkanacie kilometrów od miejsca kani
kilkunastu tysiêcy oficerów wojska polskiego wiosn¹ 1940 roku, stanowi¹cych
elitê intelektualn¹ II Rzeczypospolitej,
sta³a siê tragicznym, ale bardzo czytelnym symbolem tego, co to znaczy dla
Polski i Polaków. Niezrozumia³a dla innych
iloæ ludzi w samolocie prezydenckim,
stanowi¹cych najlepszy przekrój naszego spo³eczeñstwa, nie powinna byæ poddawana jakiejkolwiek dyskusji. Ci ludzie chcieli i mieli prawo byæ w miejscu kani swoich poprzedników. Mieli
prawo i wewnêtrzn¹ potrzebê, za któr¹
zap³acili cenê najwy¿sz¹.
Trzeba pochyliæ g³owê nad tym, co
siê sta³o. Nie wolno przejæ nad tym do
porz¹dku dziennego. Pamiêæ jest najwa¿niejsza, a ta tragiczna klamra zamykaj¹ca 70 lat przesz³oci k³amstw, fa³szerstwa, odbierania nam prawa do pamiêci
powinna na trwale pozostaæ w naszych
sercach i umys³ach.
Na koniec mam s³owa z filmu o Stefanie Starzyñskim, ostatnim przedwojennym prezydencie Warszawy, który zgin¹³
tragiczne w czasie II wojny wiatowej.
Chcia³bym je odnieæ do cz³owieka, którego wybiera³em 5 lat temu: Gdziekolwiek
bêdziesz Panie Prezydencie, zawsze bêdê
pamiêtaæ o Panu i tych, co odeszli razem
w tym samym dniu.
PAC

