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Ka¿da rzecz ma dwie strony.
Fanatycy widz¹ tylko jedn¹.
R. Schutzbach
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STANOWISKO

okolicznociowe jednostek
samorz¹du terytorialnego
powiatu oleckiego
z dnia 14 kwietnia 2010r.
w sprawie tragicznej mierci Lecha
Kaczyñskiego  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jego Ma³¿onki
Marii Kaczyñskiej oraz wszystkich
osób, które zginê³y w katastrofie
lotniczej pod Smoleñskiem.
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Cena 1,50 z³

20 kwietnia 2010 r.
Stajemy przed obliczem straszliwej
tragedii i oddajemy ho³d wszystkim ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem. My Polacy, ponielimy ogromn¹
stratê. W drodze na uroczystoci z okazji
70. rocznicy zbrodni katyñskiej zgin¹³
najwy¿szy przedstawiciel Pañstwa Polskiego  Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyñski z Ma³¿onk¹
Mari¹ Kaczyñsk¹. Wraz z nimi mieræ
ponieli cz³onkowie rz¹du, parlamentarzyci, najwy¿sza kadra dowódcza Wojska Polskiego, przedstawiciele kocio³ów
i wyznañ religijnych, cz³onkowie rodzin katyñskich i stowarzyszeñ oraz wiele
osób towarzysz¹cych.

My wszyscy, którzy pe³nimy s³u¿bê
publiczn¹ w samorz¹dach Ziemi Oleckiej, w poczuciu ogromnej straty, w obliczu
mierci Polaków, wyra¿amy nadziejê,
¿e sumiennie i w nastawieniu obiektywnym, przyczynimy siê do dobra wspólnego naszej ma³ej ojczyzny.
Z wielkim ¿alem i smutkiem Powiat
Olecki ¿egna Parê Prezydenck¹ oraz
wszystkie osoby, które zginê³y w tragicznym wypadku samolotu lec¹cego
na uroczystoci w Katyniu.
Poprzez ten dramat ca³y wiat dowiedzia³ siê tak¿e o wielkiej ofierze Narodu
polskiego poniesionej u pocz¹tków II
wojny wiatowej.
Czeæ ich pamiêci.

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

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

(V14704)

(V18902)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

¯a³oba narodowa

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

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 22 lutego o 8.06 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Olszewie po¿ar sadzy w
kominie budynku mieszkalnego.
 22 lutego o 10.44 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ usuwanie nawisów
nie¿nych z budynku przy ul. Go³dapskiej.
 24 lutego o 10.42 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ skutki awarii w zak³adzie przemys³owym przy ul. Go³dapskiej.
 24 lutego o 13.38 dwa zastêpy JRG
PSP zabezpiecza³y usuwanie sopli lodowych z domów przy ul. Nocznickiego.
 24 lutego o 17.18 jeden zastêp OSP
Wieliczki zabezpiecza³ w Wilkasach
awariê wodoci¹gu. (Pêkniêta rura przesy³owa).
 27 lutego o 10.55 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³y usuwanie sopli lodowych z domów przy ul. 11 Listopada.
 1 marca o 12.30 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie zabezpiecza³y w okolicach ul. Witosa w Kowalach Oleckich usuwanie niewypa³u.
 1 marca o 14.15 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ wodê z zalanej piwnicy domu mieszkalnego w Monetach.

Koncert CHOPIN
Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate zaprasza na koncert
CHOPIN, który odbêdzie siê 30 kwietnia
br. o godz. 17.00 w sali kina Mazur.
Gra ANDRZEJ JAGODZIÑSKI TRIO.
 2 marca o 13.17 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
sanitarnego na ³adowisku przy szpitalu miejskim.
 2 marca o 14.39 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. 11 Listopada po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 2 marca o 20.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 2 marca o 20.25 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Kowale Oleckie usuwa³y z jezdni w okolicach Daniel skutki
kolizji drogowej.
 3 marca o 6.30 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y z jezdni
w okolicach lepia skutki kolizji drogowej.
 3 marca o 11.32 jeden zastêp OSP
G¹ski zabezpiecza³y w Babkach G¹seckich usuwanie niewypa³u.
 3 marca o 14.03 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 4 marca o 19.00 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 4 marca o 20.36 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 4 marca o 22.48 jeden zastêp OSP
Szczecinki usuwa³ w okolicach Szczecinek powalone na jezdniê drzewo.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

(K29703)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

(V16803)

Jest to nieopisana tragedia wszystkich Polaków, a szczególnie Rodzin, których
bliscy zginêli w katastrofie lotniczej. To niew¹tpliwie ojcowie, matki, ¿ony, mê¿owie, przyjaciele wylecieli o poranku na jednodniowe obchody i mieli wróciæ
przed kolacj¹... Tak jak wielkimi czynami Zmarli zapisywali siê na kartach historii Polski, tak 10 kwietnia 2010 roku krwi¹ sw¹ napisali kolejny krwawy jej
rozdzia³.
Poruszeni i wstrz¹niêci, w poczuciu ogromnej straty Rodzinom i Bliskim
Ofiar katastrofy samolotu w Smoleñsku sk³adamy wyrazy g³êbokiego i szczerego
wspó³czucia.
Zarz¹d i Rada Powiatu Oleckiego
wraz z Pracownikami Starostwa Powiatowego w Olecku
**
W dniu 14 kwietnia 2010r. o godz.14.00 w sali widowiskowej Regionalnego
Orodka Kultury w Olecku odby³o siê okolicznociowe zgromadzenie samorz¹dów powiatu oleckiego powiêcone uczczeniu pamiêci ofiar katastrofy lotniczej
pod Smoleñskiem. Okolicznociowa Msza w. zosta³a odprawiona o godz. 15.00
w kociele NMP Królowej Polski. Po mszy zosta³y z³o¿one kwiaty i zapalone
znicze pod krzy¿em ofiar Katynia.
JK

DY¯URY APTEK
* 20.04.2010 r.  ul. Sk³adowa 6
* 21.04.2010 r.  ul. Zielona 37
* 22.04.2010 r.  ul. Kolejowa 15
* 23.04.2010 r.  ul. 11 Listopada 9
* 24.04.2010 r.  pl. Wolnoci 25
* 25.04.2010 r.  pl. Wolnoci 7B
* 26.04.2010 r.  ul. Go³dapska 1

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

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

 Micha³ Biernacki
 Józefina D¹bek
 Inga Ho³ownia
 Jerzy Makal
 Grzegorz Pieñkawa
 Zofia Turowicz
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

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

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

!
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OLECKI TERMINARZ

(V12826)

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27106)

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

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

MURDOM

Aleja Zwyciêstwa 6,
tel. 502 494 400

(V9407)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(V8838)

GRÜNLAND

(V9208)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L21608)

PORCELANA

(V7510)

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

(V8908)

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
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
29 kwietnia (czwartek)
* Rozgrywki Pi³karskie dzikich Dru¿yn, stadion MOSiR
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca
30 kwietnia (pi¹tek)
* Mija termin nadsy³ania zdjêæ w konkursie W zespole
si³a (szczegó³y TO 10/634 s. 18)
* Rozgrywki Pi³karskie dzikich Dru¿yn, stadion MOSiR
17.00  spotkanie z Grup¹ Legary  biblioteka pedagogiczna, ul. Armii Krajowej 30
17.00, sala kina Mazur, koncert Andrzej Jagodziñski Trio
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
19.00  Trick  film, kino Mazur
1 maja (sobota)
17.00  Twój na zawsze  film, kino Mazur
19.00  Trick  film, kino Mazur
2 maja (niedziela)
14.00  SKFIR Kowalak (Kowale Oleckie)  GKS Cresovia
II (Górowo I³awieckie) mecz pi³ki no¿nej (stadion w Kowalach)
17.00  Twój na zawsze  film, kino Mazur
19.00  Trick  film, kino Mazur

"

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 16 (640)

List w sprawie nazewnictwa rynku miejskiego
Przypisani Pó³nocy
Stowarzyszenie Kulturalne
z siedzib¹ w Olecku

Szanowny Pan
Wac³aw Olszewski
Burmistrz Olecka

W imieniu cz³onków Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani
Pó³nocy zwracam siê z propozycj¹, aby zaprzestaæ nazewnictwa Plac Wolnoci i Plac Pawlaka, a przywróciæ historyczn¹ nazwê Rynek.
Plac wokó³, którego mieszkañcy miasta mieli budowaæ
domy, od pocz¹tku nazywano Rynkiem. Rynek olecki by³
centrum ¿ycia mieszkañców Olecka, którzy z dum¹ podkrelali, ¿e nale¿y on do najwiêkszych w Europie.
Ju¿ najstarsze dzie³o historyczno-geograficzne Caspara
Hennenbergera z 1595 roku dotycz¹ce przesz³oci Prus Erclerung
der Preussischen gróssem Landtaffel wspomina jako osobliwoæ rozmiary oleckiego rynku i przytacza legendê, wed³ug której ówczesny starosta straduñski, Wawrzyniec von
Halle, za³o¿y³ siê z kim zamo¿nym o wiêksz¹ sumê, ¿e
je¿eli stanie na jednym koñcu rynku na czele czterystu jedców,
to nie bêdzie widoczny z jego drugiego krañca.
Rynek by³ od samego pocz¹tku widowni¹ najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu Olecka. Niektóre z nich, jak wizyty ksi¹¿¹t i królów pruskich, przypominaj¹ ród³a historyczne, inne  poznajemy z utrwalonych relacji naocznych
wiadków lub z zachowanych fotografii. Widzimy na nich
miêdzy innymi apel kawalerii niemieckiej w 1914 roku,
rosyjskich jeñców wojennych czy odwiedziny Hindenburga
i Ludendorffa latem 1915 roku w kwaterze gen. Eichhorna
w Olecku.

Na rynku miejskim organizowano manifestacje i pochody mieszkañców podczas plebiscytu w lipcu 1920 roku. Po
II wojnie wiatowej nadano now¹ nazwê Plac Wolnoci, wkrótce
czêæ zachodnia zosta³a zamieniona w park, a czêæ wschodni¹
umocniono uk³adaj¹c p³yty betonowe. Te zmiany nie spowodowa³y jednak zmiany charakteru placu w centrum miasta  jest to nadal rynek. Tak jak okrelaj¹ to mieszczanie w
ca³ej Europie. Dziwne jest dlatego szukanie nazwy dla nazwy, która jest w naszym krêgu cywilizacyjnym jednoznaczna  rynek.
Nawet nadanie nazwy Plac Wolnoci by³o b³êdne i wynika³o zapewne z tego, aby zmieniæ nazwê, krótko obowi¹zuj¹c¹ w okresie miêdzywojennym  Adolf Hitler Platz, kiedy to
na rynku organizowano zgromadzenia cz³onków NSDAP i
organizacji paramilitarnych.
Dla wspó³czesnych mieszkañców naszego miasta w 450lecie za³o¿enia Olecka nale¿y przywróciæ europejsk¹, mieszczañsk¹ nazwê Rynek i u¿ywaæ j¹ na co dzieñ. Nazwa Plac
Wolnoci mo¿e pozostaæ jako adresowanie domów.
Wyj¹tkowym wydarzeniem w historii naszego miasta by³a
wizyta w 2009 roku Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyñskiego. Dla upamiêtnienia proponujemy wykonanie pami¹tkowego napisu na p³ycie, w obecnie dogodnym momencie prowadzonego remontu oleckiego rynku. P³ytê u³o¿yæ w
miejscu, gdzie odby³o siê spotkanie z Prezydentem RP Lechem Kaczyñskim zorganizowane przez Pana z mieszkañcami miasta. Z wielu powodów jest to odpowiedni moment.
Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia
Przypisani Pó³nocy
Maria Wanda Dzienisiewicz

Policja otrzyma³a rodki
na dodatkowe patrole

Burmistrz Olecka w dniu 8 kwietnia popar³ wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Olecku dotycz¹cy przeznaczenia rodków finansowych w wysokoci
9500 ty. z³otych na Fundusz Wsparcia Policji. Kwota w ca³oci zostanie przeznaczona na sfinansowanie dodatkowych s³u¿b funkcjonariuszy KPP Olecko. Zwiêkszenie iloci s³u¿b prewencyjnych bêdzie mia³o miejsce g³ównie w okresie wakacyjnym oraz podczas organizowanych imprez zwi¹zanych z obchodami jubileuszu
450-lecia za³o¿enia miasta Olecko.
Tomasz Jegliñski

Zabezpieczyli ponad 4 tysi¹ce paczek
nielegalnych papierosów

Oleccy policjanci zabezpieczyli samochód osobowy, w
którym znajdowa³o siê 4490 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Kierowca jad¹c bocznymi drogami zosta³ zauwa¿ony przez policyjny patrol. W
trakcie ucieczki porzuci³ pojazd i uciek³. Funkcjonariusze

prowadz¹ dochodzenie w tej sprawie. Za posiadanie papierosów bez polskiej akcyzy grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolnoci.
W pi¹tek 9 kwietnia oko³o godzinny 20.00 w jednej z
miejscowoci na terenie gminy Wieliczki policjanci zauwa¿yli pojazd marki Honda. Na widok radiowozu kieruj¹cy gwa³townie przyspieszy³. Funkcjonariusze pojechali za tym autem. Po krótki pocigu mundurowi na bocznej gruntowej drodze zauwa¿yli stoj¹cy pojazd. W samochodzie nie by³o kierowcy a wewn¹trz znajdowa³y siê znaczne iloci papierosów
bez polskiej akcyzy. Na miejsce pojechali policjanci do walki
z przestêpczoci¹ gospodarcz¹, którzy zabezpieczyli pojazd.
Nastêpnie po przeprowadzeniu oglêdzin i przeliczeniu ustalono, ¿e w aucie znajduje siê 4490 paczek nielegalnych papierosów. £¹cznie wartoæ nielegalnych wyrobów tytoniowych
wynios³a ponad 35 tysiêcy z³otych. Teraz policjanci prowadz¹ w tej sprawie postêpowanie i ustalaj¹ do kogo nale¿a³
pojazd.
m³. asp. Tomasz Jegliñski

#
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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

Uroczystoci ¿a³obne
w Olecku

W czwartek 15 kwietnia odby³o siê w sali kina Mazur
uroczyste spotkanie samorz¹dowców zorganizowane przez
Radê Powiatu Oleckiego. Na spotkanie zaproszono równie¿
radnych z rad miejskich i gminnych: Olecka, Kowali Oleckich, wiêtajna i Wieliczek.
Wspólnej Sesji przewodniczy³ Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz. Minut¹ ciszy radni uczcili ofiary katastrofy samolotu prezydenckiego.
Radni podjêli stanowisko, którego treæ publikujemy na
pierwszej stronie Tygodnika Oleckiego. Burmistrz Wac³aw
Olszewski w swym wyst¹pieniu wspomnia³ tych tragicznie
zmar³ych, których zna³ osobicie. Podczas spotkania na ekranie
kina by³y wywietlane zdjêcia Prezydenta Lecha Kaczyñskiego jego ma³¿onki, Pierwszej Damy Marii Kaczyñskiej
oraz osób, które tego tragicznego dnia znalaz³y siê na pok³adzie samolotu.
Wywietlono te¿ zdjêcia z pobytu Prezydenta w Olecku.
Na holu kina by³a wy³o¿ona ksiêga pami¹tkowa, do której wpisywali siê: przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marian
wierszcz, starosta Stanis³aw Ramotowski, wicestarosta Maria
W. Dzienisiewicz, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marek
Sobczak, burmistrz Wac³aw Olszewski, wiceburmistrz Henryk
Trznadel, wójtowie i wójtowe gmin powiatu oraz radni.
Po uroczystoci wszyscy przenieli siê do Kocio³a p.w.
NMP Królowej Polski, gdzie zosta³a odprawiona Msza wiêta w intencji tych, którzy zginêli w katastrofie samolotu prezydenckiego.
(m)

Delegacja m³odzie¿y oleckich szkó³
pojecha³a w ubieg³y czwartek do Warszawy z³o¿yæ kondolencje w Pa³acu Prezydenckim.
(m)

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.
(V19501)

$
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450 drzew
na 450. lat Olecka

19 kwietnia, rozpoczê³a siê akcja sadzenia jubileuszowych drzew. Drzewa zosta³y dostarczone przez oleckie nadlenictwo. W poniedzia³ek rozpocznie siê akcja przekazywania drzew szko³om, instytucjom oraz so³ectwom, które
z³o¿y³y zapotrzebowania.
Wród sadzonek s¹ dêby, lipy, brzozy oraz klony.
VIP-owie bêd¹ sadzili drzewka podczas obchodów i bêdzie tych drzew oko³o 15. Prawdopodobnie bêdzie to miejsce przy alei dla pieszych biegn¹cej nad jeziorem przy ujciu Legi, ³¹cz¹cej ulice Letni¹ i Zembrzyckiego.
(m)

Nasi w prasie
ogólnopolskiej

W Przegl¹dzie turystycznym ukaza³ siê artyku³ o projekcie Markieting praktyczny  edukacyjne wsparcie gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej. Projekt jest realizowany przez Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ Ziemi Oleckiej.
Bierze w nim udzia³ du¿a grupa oleckich gospodarstw agroturystycznych.
W tym samym numerze jest równie¿ artyku³ o projekcie
informacyjnym egoturystyka.pl realizowanym z funduszy
norweskich.
(m)

Obwodnica Siejnika

Wniosek do programu przebudowy dróg lokalnych, tzw. schetynówek, z³o¿y³a olecka gmina ju¿ wczeniej. Znalaz³ siê on na
licie rezerwowej. Teraz po przetargach okaza³o siê, ¿e za zaoszczêdzon¹ kwotê mo¿na dofinansowaæ jeszcze kilka projektów.
Przysz³a informacja, ¿e zostalimy zakwalifikowani do
dofinansowania budowy tej drogi  powiedzia³ burmistrz
Wac³aw Olszewski. - W tej chwili czekamy na oficjaln¹ zgodê Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Wojewoda ju¿ o tak¹ zgodê wyst¹pi³. Zaraz jak tylko ministerstwo
podejmie decyzjê, og³osimy przetarg. Inwestycja zostanie ukoñczona w tym roku.
Wartoæ inwestycji to oko³o 1 milion 600 tysiêcy z³otych.
Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 50%.
(m)

Ulica Lena

Trwaj¹ prace przy przebudowie ulicy Leniej. Prace ziemne
rozpoczêto w okolicach cmentarza i bêd¹ postêpowa³y w kierunku miasta. Jeli wiêc wzi¹æ pod uwagê przebudowê rynku
na placu Wolnoci, remont ulicy Grunwaldzkiej oraz ewentualn¹ budowê obwodnicy i ulicy na Siejniku, Olecko przez
najbli¿sze miesi¹ce bêdzie chyba najbardziej rozkopanym miastem
w Polsce. Ale potem bêdzie naprawdê piêknie
(m)

73 932 z³ote
... zap³acono za dzia³kê budowlan¹ przy ulicy Janusza Paw³owskiego. Przetarg zosta³ rozstrzygniêty po pierwszym og³oszeniu.
(WRG-UM)

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

ULGA DLA HONOROWYCH
KRWIODAWCÓW

Urz¹d Skarbowy w
Olecku informuje, ¿e
podatnik, który w roku
podatkowym odda³ honorowo krew, ma prawo skorzystaæ ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców.
Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 9
lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz.
176 ze zm.) od dochodu odliczyæ mo¿na darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej
s³u¿bie krwi (Dz. U. nr 106, poz. 681
ze zm.), w wysokoci ekwiwalentu pieniê¿nego za pobrana krew okrelonego
przepisami wydanymi na podstawie art.
11 ust. 2 ustawy o publicznej s³u¿bie
krwi.
Kto mo¿e skorzystaæ z ulgi?
Z ulgi skorzystaæ mog¹ honorowi
dawcy krwi, to znaczy osoby, które odda³y
bezp³atnie krew (lub jej sk³adniki, np.
osocze) i zosta³y zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej s³u¿by krwi (stacji krwiodawstwa).

Warunki dokonania odliczenia
Aby dokonaæ odliczenia honorowy
krwiodawca (wpisany do rejestru) powinien posiadaæ:
- dokument (zawiadczenie, powiadczenie, itp.), z którego wynika wartoæ
tej darowizny, przy czym w dokumencie
tym nie uwzglêdnia siê wartoci krwi,
za któr¹ dawca otrzyma³ ekwiwalent
pieniê¿ny,
- owiadczenie obdarowanego (publicznej
s³u¿by krwi) o przyjêciu darowizny.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w otrzymanym
dokumencie nie mo¿e byæ uwzglêdniona krew (lub jej sk³adniki), za któr¹ dawca
otrzyma³ wynagrodzenie (ekwiwalent
pieniê¿ny), gdy¿ nie podlega ona odliczeniu od dochodu (przychodu). Otrzymanych w stacji krwiodawstwa dokumentów nie trzeba do³¹czaæ do zeznania. Dokumenty te nale¿y jednak przechowywaæ do momentu up³ywu terminu przedawnienia zobowi¹zania podatkowego, tj. przez 5 lat, licz¹c od koñca
roku, w którym z³o¿ono zeznanie podatkowe. W tym okresie urz¹d skarbowy ma bowiem prawo skontrolowaæ
poprawnoæ skorzystania z tego odliczenia.

Odliczeniu podlega faktycznie oddana iloæ krwi przemno¿ona przez kwotê
ekwiwalentu. Ekwiwalent pieniê¿ny za
1 litr pobranej krwi wynosi 130 z³. w
sumie jednak odliczenie z tytu³u honorowego krwiodawstwa ³¹cznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz
na cele po¿ytku publicznego nie mo¿e
przekroczyæ ³¹cznie 6% dochodu podatnika.
Sposób dokonania odliczenia
Osoba, która odda³a nieodp³atnie
(honorowo) krew lub jej sk³adniki , mo¿e
wartoæ przekazanej darowizny na cele
krwiodawstwa odliczyæ: od dochodu,
podlegaj¹cemu opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkowej. Odliczenia dokonuje siê w
zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT36, do którego nale¿y do³¹czyæ za³¹cznik PIT/0, w którym wykazuje siê kwotê przekazanej darowizny, kwotê odliczenia w ramach darowanej krwi oraz
dane obdarowanego (nazwê i adres stacji krwiodawstwa, w której podatnik odda³
krew).
Z omawianej ulgi mog¹ równie¿
skorzystaæ podatnicy opodatkowuj¹cy
swoje przychody zgodnie z przepisami
ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym. Odliczenia dokonuj¹ wówczas w zeznaniu PIT-28 z do³¹czonym
za³¹cznikiem PIT/O.

%
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Rekolekcje wielkopostne w SP 1

W dniach 14-17 marca 2010 r. w Parafii Podwy¿szenia
Krzy¿a wiêtego w Olecku odby³y siê rekolekcje wielkopostne. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, wzorem lat ubieg³ych, program duchowego przygotowania do wi¹t Wielkiej Nocy by³ bardzo bogaty.

G³ównym za³o¿eniem wspólnego prze¿ywania tego okresu by³o pog³êbienie wiedzy religijnej zintegrowanej z edukacj¹ teatraln¹, muzyczn¹, plastyczn¹ i historyczn¹. Na inne
lekcje w szkole uczniowie przybyli bardzo licznie. Piêknie
zinterpretowali temat konkursu plastycznego B¹dmy wiadkami
mi³oci, wykonuj¹c ró¿nymi technikami galeriê plakatów.
Klasy m³odsze wykona³y elementy dekoracyjne sali: lampy
wiat³o wiata i kwiaty Lilie wielkanocne. Z zaciekawieniem s³ucha³y ujmuj¹cej historii Jak Karolek zosta³ Papie¿em. Kszta³towa³y w sobie po¿¹dane postawy ¿yciowe,
ogl¹daj¹c filmy edukacyjne (X Przykazañ, Serce).
Uczniowie z klas starszych obejrzeli filmy dokumentalne
powiêcone Wielkiemu Polakowi Janowi Paw³owi II. Wychowawcy klas IV-VI przeprowadzili tak¿e spotkania, które
mia³y na celu kszta³towanie w³aciwych postaw  odró¿nianie dobra od z³a, dostrzeganie wartoci duchowych cz³owieka, ocenianie, co w ¿yciu jest naprawdê wa¿ne.
Poza tym obie grupy wiekowe spotyka³y siê ka¿dego dnia
w piêknie udekorowanej sali i w zawi¹zanych wspólnotach
radonie piewa³y Na jeziorze burza hula, Jezus ze mn¹ w
³odzi jest , Pan jest Pasterzem moim i nie brak mi niczego , a piosenk¹ przewodni¹ by³ Poci¹g do nieba.
Istotnym elementem szkolnych rekolekcji by³y wymowne

inscenizacje z piêknymi strojami, rekwizytami i dekoracj¹,
które zachwyci³y i poruszy³y wszystkich odbiorców. Aktorzy
 cz³onkowie Ko³a Teatralnego oraz uczniowie klas: IIIc,
IVb, VIa  sugestywnie przedstawili Syna Marnotrawnego, Samarytanina, Misterium Paschalne, S¹d nad Jezusem i Kwiat o nazwie UCZCIWOÆ. Dwie ostatnie
wywar³y najwiêksze wra¿enie na szkolnej publicznoci, czemu da³y wyraz d³ugie i gromkie oklaski.

W przygotowanie i przedstawienie widowisk ca³e swoje
serce w³o¿y³a p. Teresa Szadkowska, za co spo³ecznoæ
szkolna sk³ada Jej szczere podziêkowania. Swoj¹ obecnoci¹
szko³ê zaszczycili: ksi¹dz proboszcz Marian Salamon oraz
ksi¹dz wikariusz Arkadiusz Lisowski.
Po szkolnej czêci rekolekcji uczniowie w okrelonym
porz¹dku udawali siê do kocio³a na Mszê wiêt¹.
Miejmy nadziejê, ¿e dziêki nietypowym lekcjom dzieci
dowiedzia³y siê, ¿e prawdziwy wiadek mi³oci ¿yje, pracuje, zwyciê¿a, szuka, cierpi i przebacza, a wiedza ta znajdzie
odbicie w praktyce.
Tak piêknie przygotowane i przeprowadzone rekolekcje
w szkole to wspólne dzie³o pañ katechetek: p. Teresy Szadkowskiej i p. Bo¿eny Jegliñskiej we wspó³pracy z wychowawcami klas.
Renata Bogdan
i Ewa Ciechanowska
Fot. Ewa £apszys

&
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Dnia 26 marca 2010 roku w siedzibie Przedsiêbiorstwa Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. w E³ku dosz³o do podpisania umowy dotycz¹cej
Budowy kwatery odpadów balastowych przy Zak³adzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/E³ku.

wi¹zany do uszczelnienia dna i wykonania wa³ów otaczaj¹cych sk³adowisko.
W ramach realizowanego projektu
powstanie:
- Zak³ad Unieszkodliwiania Odpadów
w Siedliskach k/E³ku oparty na systemie technologii mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów ze stabiBudowa kwatery odpadów balastoPrzetarg na budowê kwatery odpalizacj¹ tlenow¹ biofrakcji;
dów balastowych wygra³o konsorcjum wych jest czêci¹ du¿ego przedsiêwziêcia - trzy stacje prze³adunkowe wraz z Punkfirm w sk³adzie: PRIBO-EPB Sp. z pn. Budowa Zak³adu Unieszkodliwiatem Dobrowolnego Gromadzenia
o.o. (E³k)  lider konsorcjum, Przed- nia Odpadów komunalnych wraz ze
Odpadów w Komiderach (gmina
siêbiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. oraz Biu- sk³adowiskiem odpadów w Siedliskach
Go³dap), Olecku i Bia³ej Piskiej.
ro Studiów i Pomiarów Proekologicz- k/E³ku, którego beneficjentem jest PGO
Zasadniczym powodem realizacji
nych EKOMETRIA Sp. z o.o. Do- Eko-MAZURY Sp. z o.o.
przedsiêwziêcia jest zapewnienie mo¿Kwatera odpadów balastowych
tychczas w drodze przetargów nieograliwoci dalszego, wieloletniego unieszW ramach nowoczesnej, spe³niaj¹- kodliwiania odpadów komunalnych w
niczonych wy³oniono piêciu wykonawców kontraktów dla realizowanego przed- cej polskie i unijne standardy kwatery sposób bezpieczny dla rodowiska i
powstanie równie¿ punkt podczyszcza- zapewniaj¹cy spe³nienie wymagañ przesiêwziêcia:
- AECOM Sp. z o.o. (Warszawa) oraz nia odcieków i cieków technologicz- pisów krajowych i UE. Powstaj¹ca inAECOM Limited (Wielka Brytania) nych wraz z odpowiednimi zbiornikami westycja pozwoli na wdro¿enie idei
na wiadczenie us³ug Pomocy Tech- oraz punkt oczyszczonych odcieków i ekorozwoju, poprzez szeroko rozumiacieków (permeatu), który pozwoli uzyskaæ ne zmniejszanie zanieczyszczania ronicznej dla Projektu,
- COMPRESS S.A. (Warszawa) na wydajnoæ 50 m3/dobê. Planowania bu- dowiska. Inwestycja przyczyni siê takwiadczenie dzia³añ informuj¹cych i dowa kwatery sk³adowej obejmie po- ¿e do wzrostu gospodarczego i rozwopromuj¹cych dla Projektu,
wierzchniê 5,1 ha i umo¿liwi sk³ado- ju spo³ecznego (m.in. poprzez rozwój
- Grontmij Polska Sp. z o.o. (Poznañ), wanie odpadów o objêtoci czêci pod- infrastrukturalny regionu, zmianê wzorców
Grontmij Nederland BV (Holandia) poziomowej 175 000 m3.
konsumpcji i produkcji), a tak¿e umocoraz Instytut Zrównowa¿onego RozKwatera odpadów zlokalizowana ni postawy proekologiczne mieszkañców
woju Sp. z o.o. (Bia³ystok) na wiad- zostanie na terenie dawnego wyrobiska regionu, poprzez dzia³ania w zakresie
czenie us³ug In¿yniera Kontraktu dla gliny, gdzie istniej¹cy zbiornik s³u¿y³ edukacji ekologicznej. Warto tak¿e podProjektu,
dotychczas jako miejsce zrzutu odcie- kreliæ, ¿e powstaj¹cy Zak³ad Unieszko- PRIBO-EPB Sp. z o.o. (E³k) i Sut- ków z istniej¹cej kwatery sk³adowej. W dliwiania Odpadów zapewni miejsca
coPolska Sp. z o.o. (Katowice) na trakcie prac budowlanych zalegaj¹ca woda pracy osobom bezrobotnym, a tak¿e
Budowê Zak³adu Unieszkodliwiania zostanie wypompowana. Wykonawca tej zagro¿onym bezrobociem poprzez utwoOdpadów w Siedliskach k/E³ku.
czêci projektu bêdzie równie¿ zobo- rzenie tzw. zielonych miejsc pracy.
Projekt pn. Budowa Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze sk³adowiskiem odpadów w Siedliskach
k/E³ku wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Funduszu Spójnoci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i rodowisko.
Beneficjent: Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o., ul. Marsz. J. Pi³sudskiego 2, 19-300
E³k, www.eko-mazury.elk.pl, eko-mazury@elk.com.pl

Budowa kwatery odpadów balastowych

Przedstawiciele Zarz¹du PRIBO-EPB.

Przedstawiciele Firm Eko-MAZURY oraz PRIBO-EPB.

'
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BAREV i BONJOUR, czyli armeñsko-francuskie klimaty

W dniach 11-12 marca 2010 roku w
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Olecku oraz Zespole Szkó³ w Judzikach przebywa³y wolontariuszki Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana
pani Marjorie Rachel Alice Hodiesne
z Francji oraz pani Arpine Rubeynian
z Armenii. Od pocz¹tku padziernika
2009 r. obie wolontariuszki w ramach
europejskiego wolontariatu przebywaj¹
i pracuj¹ z m³odzie¿¹ w Kolnie.
W jêzyku francuskim i angielskim
przybli¿y³y gimnazjalistom swoje kraje
oraz panuj¹ce tam tradycje i zwyczaje.
Pani Marjorie opowiedzia³a nam m.in.
o: limakach burgundzkich i morskich,
¿abich udkach, ponad 400 gatunkach sera
i 300 gatunkach wina produkowanych
we Francji, s³ynnych Francuzach wczoraj i dzi (Robert Schuman  ojciec Zjednoczonej Europy czy Zinedine Zidane,

Wed³ug biblijnej tradycji jest to miejsce spoczynku Arki Noego po potopie.
Spotkanie z wolontariuszkami by³o
bardzo udane, poniewa¿ zdobylimy
wiedzê o dwóch piêknych krajach. Wiedza
ta niew¹tpliwie przyda siê w organizacji podró¿y do tych i innych miejsc.
Moglimy równie¿ doskonaliæ nasz¹
znajomoæ jêzyka francuskiego i angielskiego.
Dziêki pomocy i ¿yczliwoci Maj¹tku Gi¿e Anna i Lech Marczak, którym serdecznie dziêkujemy, nasi gocie
poznali uroki mazurskiej przyrody oraz
smaki regionalnych wyrobów (m.in.
polubi³y kiszone ogórki).
Zuzanna £abanowska, klasa IB
najwybitniejszy pi³karz francuskiego futbolu), jêzyku francuskim jako trzecim
jêzyku mówionym na wiecie i jego licznych dialektach we Francji, Marsyliance piewanej przez ¿o³nierzy z Marsylii, forcie Boyard i innych przepiêknych
miejscach.
Pani Arpine zapozna³a nas z Republik¹ Armenii, niewielkim krajem le¿¹cym miêdzy Azj¹ a Europ¹. Wiemy ju¿,
¿e to chrzecijañskie pañstwo, przypominaj¹ce kszta³tem profil g³owy kobiety, posiada bardzo d³ug¹ i skomplikowan¹ historiê. Za³o¿enie aktualnej stolicy kraju, Erywañ, siêga 782 roku p.n.e.
W latach 1915-1917 Turcy dokonali
wielkiej zag³ady narodu ormiañskiego,
wymordowali ok. 1,5 mln osób. Dowiedzielimy siê tak¿e, ¿e Góra Ararat,
mimo i¿ le¿y aktualnie na obszarze Turcji,
jest odwiecznym symbolem Armenii.
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70. ROCZNICA ZBRODNI KATYÑSKIEJ

Tragiczny los
Antoniego Zenona Stankiewicza
z Wilna (2)
Zdrada sowietów

W chwili wybuchu wojny i mobilizacji we wrzeniu 1939 r.
Antoni Zenon jako oficer piechoty zg³osi³ siê w rodzimej
jednostce. Rozpoczêto dzia³ania formuj¹ce obronê miasta
przeciwko zbli¿aj¹cej siê od 17 wrzenia agresji sowieckiej,
czyli czwartego rozbioru Polski. Do Wilna zbli¿a³y siê potê¿ne masy wojsk sowieckich z rozkazem natychmiastowego
zajêcia miasta. Niestety polska obrona by³a du¿o s³absza, ze
wzglêdu na wys³anie g³ównego korpusu wojsk wileñskich do
Polski centralnej do walki przeciwko faszystom. Zast¹pi³y je
jednostki uformowane z rezerwistów, cywilów, studentów
i uczniów, których obrona Wilna, choæ momentami zwyciêska, uleg³a za³amaniu. Wojska zosta³o rozproszone, a pocz¹tkuj¹cy na froncie oficerowie, którzy ocaleli  jak nasz
Tolek  powrócili do domu. 19 wrzenia 1939 r. rano miasto
nad Wili¹ zosta³o zajête przez sowieckiego zaborcê.
Nowe w³adze og³osi³y nakaz zg³oszenia siê do koszar
wszystkich pozosta³ych oficerów polskich, celem rejestracji.
Kr¹¿y³y ró¿ne opinie i plotki, spo³eczeñstwo maj¹c balast
bolesnego dowiadczenia z zaborc¹, ró¿nie komentowa³o to
zarz¹dzenie okupanta. Ale Tolek z wieloma innymi w przekonaniu, ¿e w³adze sowieckie chc¹ przede wszystkim walczyæ z faszystami i utworz¹ oddzia³y wojska polskiego, które
skieruj¹ na front niemiecki, zg³osi³ siê do tej rejestracji. Natychmiast zosta³ zatrzymany bez prawa powrotu do domu
i wraz z wieloma kolegami aresztowany w obozie usytuowanym w pobli¿u Wilna. Ju¿ w tym pierwszym obozie przejciowym zatrzymani odczuli nieprzychyln¹ atmosferê stwarzan¹ przez okupanta oraz brak decyzji o formowaniu siê
polskich oddzia³ów.
Tym aresztowaniem rozpoczê³a siê droga krzy¿owa, która doprowadzi³a Zenona Antoniego Stankiewicza wraz z tysi¹cami Polaków do tragicznej mierci w Lesie Katyñskim.

Honor polskiego oficera

Wkrótce obóz zosta³ przygotowany do transportu, a jeñcy
umieszczeni w wagonach towarowych. W momencie kiedy poci¹g
przekroczy³ ówczesn¹ granicê polsko-radzieck¹ wród polskich
¿o³nierzy powsta³ uzasadniony pop³och, ¿e transport zostaje
skierowany na Syberiê. Wtedy niektórzy z oficerów podjêli
decyzjê o natychmiastowej ucieczce, jeszcze w pobli¿u polskiej granicy i o powrocie do domu. Do takiej decyzji Tolek
by³ silnie namawiany przez kolegów. Jednak¿e zdecydowanie
odmówi³ i argumentowa³, ¿e oficer wojska polskiego, który
przysiêga³ na wiernoæ Ojczynie, nie mo¿e uciekaæ, nie wolno mu dezerterowaæ. Trzeba zawierzyæ dowództwu armii rosyjskiej. Takie stanowisko zajê³a zreszt¹ wiêkszoæ oficerów
w tym transporcie. A tylko nieliczni zaryzykowali ucieczkê,
skok z poci¹gu w biegu, i powrócili do Wilna.
W ten sposób zbieg³ z transportu bliski kolega Tolka,
mieszkaj¹cy przy tej samej ulicy Jasnej na wileñskim Zwierzyñcu. Po powrocie odwiedzi³ jego rodziców i zda³ relacjê
z uwiêzienia ich wszystkich przez sowietów w obozie, o wywózce i swojej ucieczce. W nastêpnych miesi¹cach parokrot-

Antoni Zenon Stankiewicz
w mundurze podporucznika, Wilno 1937 r.
nie wstêpowa³ jeszcze do domu rodziców Tolka i do brata
Romualda, dopytuj¹c siê wiadomoci o swoim przyjacielu.

List pierwszy z niewoli
Od tej chwili usta³y jakiekolwiek bezporednie wiadomoci od Tolka i rodzina ju¿ nigdy nie pozna³a szczegó³ów
jego tragicznego losu. Jedynie za porednictwem jednej kartki
otkrytki i dwóch listów, które cudem dotar³y, dowiedziano siê, co siê z nim dzia³o. W 70. rocznicê mordu katyñskiego po raz pierwszy publikujemy, wydobyte z archiwum
rodzinnego, przechowywane jak wiêtoæ, dwa listy Zenona
Antoniego. Kartka ze znan¹ rodzinie treci¹ zaginê³a.
List pierwszy [og³oszony w TO nr 15] pisany o³ówkiem powsta³ w niewyjawionej miejscowoci, 7 padziernika 1939 r.,
czyli bardzo prêdko, bo w niespe³na dwa tygodnie po uwiêzieniu w obozie pod Wilnem. Prawdopodobnie przywieziony zosta³ przez jakiego kolegê-uciekiniera i dorêczony rodzinie. Antoni Zenon stwierdza wprost fakt: jestem w niewoli, bo kilku, którzy byli ze mn¹, chyba dotarli do Wilna
i powiadomili Was!. I podaje do wiadomoci nazwiska znajomych, tych którzy s¹ razem z nim: Tadeusz Chodañ i Bohdan
Bañkowski (obaj wraz z Tolkiem znajduj¹ siê w Ksiêdze Cmentarnej Polskiego Cmentarza Wojennego - Katyñ. Warszawa 2000).
List wype³niony jest niepokojem o rodziców, czy maj¹
co jeæ, a ojciec czy ma pracê. Tolek martwi siê o rodzinê
starszego brata Romka i bliskich krewnych oraz kolegów.
Niepokoi siê te¿ bardzo o narzeczon¹ Zenciê z wileñskiej
dzielnicy Jerozolimka. Nie mo¿e pogodziæ siê z faktem, ¿e
nie zd¹¿y³ odnieæ rodzicom pieniêdzy, z wyp³aconego
z powodu rozwi¹zania jednostki wysokiego ¿o³du oficer-
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skiego. Dowodzi to, ¿e nawet nie wyobra¿a³ sobie, jak zreszt¹
wszyscy wezwani oficerowie, ¿e przy rejestracji zostanie
z miejsca aresztowany przez sowietów. Ma jednak siln¹ wiarê,
¿e wkrótce z niewoli powróci do domu. Martwi siê o wiele
spraw dnia codziennego: zastawiony w lombardzie p³aszcz,
drugi pozostawiony w urzêdzie, niezabezpieczony rower, sp³atê
raty po¿yczki, itp. Sprawy tak bagatelne, które wobec za³amania siê podstaw normalnego ¿ycia i dramatu wojny wskazuj¹ jasno na brak orientacji u odciêtych od rzeczywistoci
jeñców.
Tolek koñczy list wzruszaj¹cymi w tych okolicznociach
¿yczeniami imieninowymi dla Mamy, na zbli¿aj¹ce siê za
tydzieñ imieniny Jadwigi, ¿ycz¹c du¿o zdrowia i mo¿liwie
szybkiego powrotu wszystkich dzieci pod opiekuñcze Twe
skrzyd³a!. Ten dzielny, wysportowany ch³opak podsumowuje w post scriptum: Wolê jeæ surowe kartofle i spaæ
pod ³ó¿kiem, byle z Mam¹!.

Ucieczka i uwiêzienie w obozie w Ostaszkowie

Jednak uwiadomienie sobie faktu uwiêzienia i kondycji
jeñca sowieckiego wp³ynê³y na to, ¿e Tolek zmieni³ punkt
widzenia. ¯eby co dalej zrobiæ w ¿yciu, wróciæ do ukochanej rodziny, do narzeczonej, wzi¹æ udzia³ w walce o Ojczyznê przeciwko faszystom i sowietom  postanowi³ jednak
uciekaæ z niewoli. I zamiar zrealizowa³, o czym mimochodem wspomina w tym pierwszym licie. Nie napisa³ wprost,
¿e ucieczka siê powiod³a, ale tylko, ¿e piechot¹ przeszed³
ogromny dystans  600 km! Wiêc dla nas to jasne, tylko nie
wiemy sk¹d szed³? A kiedy by³ ju¿ u celu, w Lidzie, oko³o
100 km od Wilna, zosta³ ponownie aresztowany! I jak relacjonuje, zosta³ odes³any do obozu w nieznanej jeszcze wów-

Dru¿yna pi³ki no¿nej
Zak³adów Radiotechnicznych Elektrit w Wilnie,
mistrz dru¿ynowy Wilna w 1937 r.
Tolek klêczy porodku, drugi od lewej.
czas miejscowoci Ostaszków, na wyspê Nis³owa pustyñ
do Manasteru dawniejszego, jednym s³owem do Manachów!
(rusycyzmy: Manaster to monastyr, do Manachów czyli
zakonników).
Dzi wiemy, co to by³ za obóz w Ostaszkowie ko³o Tweru, w klasztorze na wyspie, kogo tam sowieci transportowali
statkiem i dok¹d stamt¹d wywozili. Natomiast nie wiadomo,
czy kiedykolwiek dowiemy siê dlaczego Antoni Zenon zosta³ z Ostaszkowa zabrany i przewieziony do obozu w Kozielsku, na zachód od Tu³y i Ka³ugi. Wiadomo, ¿e gigantyczna machina w³adzy policyjnej NKWD wiêzi³a tysi¹ce
jeñców, a po³owa z nich stale znajdowa³a siê w transportach
i by³a przerzucana z jednego obozu do drugiego. Autor londyñskiej listy zaginionych jeñców z obozów rosyjskich, rotmistrz Adam Moszyñski (wyd. Gryf, Londyn 1949, 4 wyd.
1989), znalaz³ dowody obecnoci Antoniego Zenona Stankiewicza w Ostaszkowie i odnotowa³ jego nazwisko oraz
stopieñ wojskowy na swojej licie. We wstêpie stwierdza³:
S¹ informacje, wedle których dany jeniec by³ kolejno w dwóch
wzgl. w trzech obozach. Czyli droga krzy¿owa jeñca podniesiona mog³a byæ do kwadratu lub szecianu jego ludzkich cierpieñ,
bezwzglêdnej walki o utrzymanie siê przy ¿yciu w wiecie
pogardy i przemocy, na skraju bytu.

Tolek ¿yje

Patent oficerski podporucznika rezerwy
ze starszeñstwem, nadany w 1937 r.

Przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia 1939 r., do Wornian,
miasta ko³o Ostrowca, po³o¿onego o 60 km od Wilna, na
adres rodziny Ignacego i Józefy Lewickich, rodziców ¿ony
Eleonory jego starszego brata, przysz³a od Tolka kartka pocztowa.
By³a adresowana do brata Romualda, któremu brat skrótowo donosi, ¿e przebywa w obozie w Kozielsku, jest zdrów
i dobrej myli.
Kartka ta w okolicznociach wi¹t Bo¿ego Narodzenia
zawieziona zosta³a pospiesznie do Wilna i wrêczona matce
Jadwidze. Dopiero widz¹c pismo syna matka uwierzy³a, ¿e
m³odszy syn ¿yje. Pomimo, ¿e otoczenie odczyta³o w s³owach Tolka ukryty sens przeciwny, dotycz¹cy jego kondycji
i sytuacji w jakiej siê znajduje, ta kartka pisana jego rêk¹
doda³a wszystkim nadziei, ¿e silny i wysportowany Tolek
przetrwa zimê 1939/40 r. i przetrzyma, do powrotu do rodziny, trud i beznadziejê ¿ycia obozowego.
Cdn.
Jerzy Stankiewicz (Olecko-Kraków)
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OPIEKUN MEDYCZNY  ZAWODEM PRZYSZ£OCI
Dobieg³a koñca realizacja projektu
OPIEKUN MEDYCZNY  ZAWODEM
PRZYSZ£OCI w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku w
ramach Dzia³ania 9.3 Upowszechnianie
formalnego kszta³cenia ustawicznego
wspó³finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
W obecnej dobie wykwalifikowani pracownicy stanowi¹ podstawê dobrze funkcjonuj¹cego
przedsiêbiorstwa. Chory potrzebuje
pomocy, wsparcia nie tylko w zaspokojeniu swoich podstawowych
potrzeb fizjologicznych, ale równie¿ wsparcia psychicznego. Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku wyszed³ naprzeciw wymaganiom spo³ecznym i
stworzy³ w Szkole Policealnej nr
1 kierunek nauczania dla osób
doros³ych  opiekun medyczny,
w ramach którego 35 s³uchaczy
ukoñczy³o szko³ê. 19 absolwentów przyst¹pi³o do egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe, 14
z nich uzyska³o tytu³ zawodowy opiekun medyczny. Ponadto osoby te otrzyma³y suplement dyplomu w jêzyku angielskim, co daje mo¿liwoæ zatrudnienia siê w krajach Europy Zachodniej.
Program nauczania zawodu opiekun
medyczny ma na celu uwra¿liwienie przysz³ych pracowników na ludzkie cierpienie
i potrzeby osób przebywaj¹cych w zak³adach opieki paliatywnej, d¹¿y do
prze³amania barier psychicznych, których mog¹ dowiadczaæ ludzie w kontaktach z osobami starszymi, chorymi i
niepe³nosprawnymi oraz k³adzie ogromny

nacisk na postêpowanie zgodnie z zasadami etyki.
Dziêki realizacji projektu szko³a zosta³a
doposa¿ona w modele anatomiczne,
programy komputerowe z zakresu anatomii, filmy dydaktyczne, plansze anatomiczne, fantomy, aparaty do mierzenia cinienia, apteczki pierwszej pomocy, specjalistyczn¹ literaturê.

Wyposa¿enie bazy by³o niezbêdne
do efektywnego przeprowadzenia zajêæ.
Podczas roku nauki s³uchacze odbyli ³¹cznie 341 godzin dydaktycznych
w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych oraz 210 godzin praktyki zawodowej w siedzibie partnera projektu 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Olecku. Dodatkowo beneficjenci odbyli
dwudniowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-

Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych
tel./fax 0 87 520 22 51, 0 87 520 22 52
ul. Go³dapska 29, 19-400 Olecko
e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl
www.zsliz.olecko.pl
nej potwierdzonej certyfikatem.
W trakcie trwania zajêæ odbywa³y
siê przerwy kawowe, które dodatkowo
wprowadzi³y przyjazn¹ atmosferê i zacieni³y kontakty miêdzy uczestnikami
projektu. Ponadto podczas szkolenia z
udzielania pierwszej pomocy zorganizowany zosta³ catering.
13 lutego 2010 r. s³uchacze szko³y
wziêli udzia³ w wyjedzie studyjnym do Domu Pomocy Spo³ecznej
w Nowej Wsi E³ckiej, podczas którego poznali pracê i funkcjonowanie tego orodka.
Zakoñczenie projektu odby³o siê
w lutym 2010 r. przy uroczystym
obiedzie w e³ckiej restauracji, podczas
którego wrêczono beneficjentom certyfikaty z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Poprzez uczestnictwo w projekcie
s³uchacze zwiêkszyli zaufania we
w³asne mo¿liwoci i dziêki zdobyciu zawodu opiekuna medycznego,
nabyli dodatkowe umiejêtnoci praktyczne umo¿liwiajace efektywniejsze poruszanie siê na rynku pracy, nabyli umiejêtnoci w zapewnieniu kompleksowej
opieki medycznej nad osobami chorymi i niesamodzielnymi, podnieli te¿ umiejêtnoæ pracy w zespole, komunikowania siê z ludmi i rozwi¹zywania problemów.
Marzanna Pojawa-Grajewska
Urszula Nartowicz
Weronika Celina Bronikowska-Chudy

Projekt Opiekun medyczny-zawodem przysz³oci jest wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Dzia³ania 9.3 Upowszechnianie formalnego kszta³cenia ustawicznego

!
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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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US£UGI

AUTO-MOTO

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K24910)

V15204

Krupin 14A

tel. 503 804 741; 512 217 654

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

K27006

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

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049 L16721
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V12816
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

(V13405)

* Odszkodowania komunikacyjne, tel. 604-856-353

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V14904

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V9038
* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
K25110
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K29901
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V14415
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V15214
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 K26109
* Daewoo Matis, 1999, 0,8B, tel. 509-746-264
V14435
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V16823
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V14425
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V9028
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V16813
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V9018
* skuter Romet 787, 2007, tel. 505-641-502
K29003
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
K25010

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L24001
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15406
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V13305
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V9108

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

NOWA DOSTAWA TOWARU
ozdoby wielkanocne, wazy, wazony

tel. 608-146-978

www.meble-zachodnie.eu

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V8009

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 200

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

US£UGI

(V19701)

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

(V8109)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

L23702

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V12404
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8918

OKULISTA

V70616

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V19711

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

(V19901)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V13705
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L22904

V14604

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L24101
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70 L23303

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V17003

V14304

(V13605)

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

(V8808)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V14405

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L22406
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30
L23802
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1315

(V16703)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K29702

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V25609
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V7530
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V18922

US£UGI
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2114
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V16833
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V8209)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495

L23403

Taxi TELETAXI

(V19102)

87-5-200-200

* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885

K29203
L23203

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V9008)

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

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)

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

(V19601)

(V8608)

SPRZEDAM

Pl. Wolnoci 5A

INNE
* oddam ma³ego psa, 5 miesiêcy, suczka, tel. 87-520-26-93 L23109
* zamieniê mieszkanie 44 m.kw. na wiêksze, tel. 87-52027-33
K28603
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L22705
* zatrudniê operatora koparki JCB 4CX z dowiadczeniem,
tel. 504-919-923
K28503
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V18912
* dom nad jeziorem, tel. 508-597-554
V18702
* dom wolnostoj¹cy, 133,8 m.kw., dzia³ka 1409 m.kw., 350 000
z³otych, tel. 507-248-171
K29602
* dwa rowery górskie m³odzie¿owe, stan jak nowe. Tel.
696-341-685
K30201
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V13615
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V8219
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18924
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, Babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V18612
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852
L23502

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

(V12806)

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V8818
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V18602
* mieszkanie, Sk³adowa, I piêtro, 78,2 m.kw., z du¿ym tarasem, tel. 603-757-409
K29701
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L23004
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V16843
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8928
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V7520
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V8828
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L23901
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K27602
* SIATKAOGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V9218
* siedlisko Kukowo, dom + zabudowania gospodarskie, tel.
510-189-301
V18622
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V8618
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2114
* wagê elektroniczn¹, tel. 608-262-178
K28304
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V19511
WYNAJEM
* do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym (600
m.kw.), tel. 502-088-402
K24411
* do wynajêcia mieszkania, Kukowo, tel. 721-587-468 K27702
* lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ handlow¹, Targowa 12,
tel. 508-945-732
K28703
* kawalerka do wynajêcia, centrum, tel. 695-202-545 K29801
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095 K24211
* pomieszczenia biurowe do wynajêcia, Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053
V11217
POLICE.
Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

Sklep DOM s.c.

#

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 16 (640)

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

$

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 16 (640)

Spotkanie
z Ryszardem Demby

(K25509)

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.
Zapraszamy

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

(V19801)

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

L

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT

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

(V11207)

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
31

maja

godz.

1600

tel. 520-23-36

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Witamina A chroni
przed rakiem i lepot¹

Braki witaminy A bywaj¹ odpowiedzialne za
wiele schorzeñ i dolegliwoci, m.in. zaburzeñ wzroku. Du¿o
siê te¿ obecnie mówi o roli tej witaminy w profilaktyce
raka. W naturze najbogatszym jej ród³em s¹: tran, w¹troba ryb i zwierz¹t rzenych. Normalnie funkcjonuj¹cy organizm cz³owieka zdrowego i doros³ego zu¿ywa oko³o 2
mg witaminy A. Znaczn¹ czêæ tego zapotrzebowania mo¿emy
dostarczyæ w postaci prowitaminy A, czyli karotenu, który w naszym organizmie zamienia siê w witaminê A oraz
wystêpuje w znacznej iloci w owocach i warzywach o
¿ó³tym i pomarañczowym zabarwieniu, tak¿e ciemnozielonych liciach warzyw i zió³.

Tajemnice witaminy C

ród³em witaminy C s¹ owoce dzikiej ró¿y, czarne

porzeczki, truskawki, papryka, chrzan, natka pietruszki,
rze¿ucha, zielony koper, broku³y, kapusta (w tym równie¿
kiszona) i inne liciaste warzywa, owoce cytrusowe, mango, jab³ka, cebula i czosnek.
Witaminê C w produktach niszczy:
* wysoka temperatura - witamina ginie podczas gotowania
* wiat³o - dlatego warzywa i owoce nale¿y przechowywaæ w
ciemnym miejscu
* woda - witamina ³atwo siê wyp³ukuje, nie nale¿y wiec
d³ugo moczyæ warzyw
* powietrze (cile tlen) - kwas askorbinowy ulega utlenieniu
Skutki nadmiaru witaminy C
Przewitaminizowanie sprzyja tworzeniu siê kamieni moczanowych i szczawiowych. Dlatego przy du¿ych dawkach, zalecanych przez lekarza, nale¿y piæ sporo wody,
przyjmowaæ magnez i witaminê B6. Nie powinni za¿ywaæ
witaminy C pacjenci poddawani radio-i chemioterapii w
chorobie nowotworowej. Skutkiem nadmiaru witaminy C
mo¿e byæ: biegunka, znaczne wydalanie moczu, nudnoci,
ból g³owy i wysypka.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Sa³atka ledziowa
mazurska

0,5 kg ziemniaków, dwa solone ledzie, jedna cebula, sos majonezowy, listki
zielonej sa³aty
ledzie namoczymy, by puci³y sól
lub p³uczemy pod bie¿¹c¹ wod¹, gdy
niezbyt solone. Ziemniaki w mundurkach ugotujemy w osolonej wodzie. Po
ostudzeniu obieramy ze skórek i kroimy w paseczki.
ledzie patroszymy tak, by pozosta³y same filety. Kroimy je w cienkie
paseczki lub kostkê. Zostawiamy kilka
d³u¿szych kawa³ków do udekorowania
sa³atki. Cebulê drobno siekamy. Wszystko
mieszamy z sosem majonezowym. Sa³atkê przek³adamy do pó³miska. Pole-

Alberta, Albrechta, Geralda, Gerarda,
Gerwazego, Idziego, Idzis³awa, Jerzego,
Wojciecha
24 kwietnia
Bony, Debory, Deotyny, El¿biety, Fidelii, Horacji, Walerii
Aleksandra, Aleksego, Egberta, Erwina,
Feliksa, Fidelisa, Grzegorza, Horacego,
Jerzego, Mariana, Zbromierza
25 kwietnia
Elwiry, Erwiny, Estery, Jaros³awy, S³awy, Wiki
Dariusza, Jaros³awa, Kaliksta, Marka,
Radociecha, Szczepana, Wasyla
26 kwietnia
(Dzieñ Transportowca i Drogowca)
Erwiny, Klaudii, Marceliny, Marii, Marzeny
Artemona, Aurelego, Aureliusza, Klaudiusza, Kleta, Marcela, Marcelego,
Marcelina, Ryszarda, Spycimierza
wamy resztk¹ sosu i przybieramy zielon¹ sa³at¹ i kawa³kami ledzia. Mo¿na
podawaæ j¹ na zimno lub jako zapiekankê.

Flaki wykwintne

1 kg krojonych i czystych flaków
wo³owych, pêczek w³oszczyzny, 2 ³y¿ki
majeranku, sól, jedna ostra papryka lub
papryka ostra w proszku do smaku,
marchew, jedna du¿a pietruszka (korzeñ),
æwiartka selera, ³y¿eczka cukru, 2 ³y¿eczki ziarna gryki, pó³ ³y¿eczki imbiru,
³y¿eczka gorczycy, pó³ ³y¿eczki ga³ki
muszkato³owej, dwa licie laurowe (pokruszone), 10 ziarenek ziela angielskiego.
Zasma¿ka: ³y¿ka mas³a, 2 ³y¿ki m¹ki
Flaki gotujemy. Odcedzamy. Jeszcze
gor¹ce zalewamy czyst¹ wod¹, dodajemy w³oszczyznê i gotujemy oko³o 1,5



20 kwietnia
Agnieszki, Amalii, Amelii, Bereniki,
Blanki
Czecha, Czes³awa, Florencjusza, Florentego, Lecha, Mariana, Nawoja, Szymona, Teodora
21 kwietnia
Drogomi³y, Drogomiry, Konrady, Sandry, Sebastiany, Selmy, Zelmy
Abelarda, Anastazego, Anzelma, Bartosza, Drogomi³a, Drogomira, Feliksa,
Jaros³awa, Konrada, ¯elis³awa
22 kwietnia
Eugenii, Kai, Lei, Leonii, Nastazji
Agapita, Heliodora, Leona, Leonida,
£ukasza, Sotera, Strze¿yma, Strze¿ymierza,
Strze¿ymira, Teodora
23 kwietnia
Albertyny, Beli, Emanueli, Fortunaty,
Heleny, Ilony

Cytat na ten tydzieñ

(V9308)

F kupiê

W przysz³oci bêd¹ tylko dwa
typy przedsiêbiorstw  te, które
wprowadzi³y jakoæ totaln¹ i te,
które wypad³y z biznesu. Nie musicie tego robiæ  przetrwanie nie
jest obowi¹zkowe.
Edward Deming

PRZYS£OWIA
 Na kwiecieñ lada z czego wianek
spleciesz.
 Niejeden dzieñ ciep³y czyni wiosnê po zimie.
 Gdy £ukasza (22 IV) przybêdzie,
zielono ju¿ wszêdzie.
 Ile razy przed Wojciechem (23 IV)
zagrzmi¹ pola, tyle razy po Wojciechu zabieli siê rola.
 Deszcz na w. Marek (25 kwietni
IV), to ziemia jak skwarek.
 Kiedy Marek (25 IV) ciep³em darzy, mróz ogrody jeszcze zwarzy.
 Kiedy Marek (25 IV) przypieka 
cz³ek na zi¹b ponarzeka.
 Kiedy zleje nas Marek (25 IV), bêdzie
ziemia jak skwarek.
 wiêtego Marka buchnie ciep³o jak
z garnka.
 Po Marku (25 IV), gdy s³oñce dogrzewa, zwykle potem ubolewa.
godziny. Po tym czasie wyjmujemy w³oszczyznê i dodajemy do gotuj¹cych siê
flaków pokrojon¹ marchewkê, pietruszkê
i seler. Po kilku minutach dodajemy
wszystkie pozosta³e przyprawy oprócz
majeranku i gotujemy a¿ do miêkkoci.
Wtedy z mas³a i m¹ki sporz¹dzamy zasma¿kê, rozprowadzamy j¹ wywarem i
dodajemy do flaków. Na kilka minut
przed koñcem gotowania dodajemy majeranek.
Flaki najlepiej smakuj¹ z pieczywem.

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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Krysia, Ewa, Renata i 46 Rozbójników.

Z³ota Dziura

Z³ota Dziura to trzecia po Podlodowych Ostatkach i Spinningowych Mistrzostwach Olecka sztandarowa impreza
Klubu Wêdkarskiego Ukleja. W tym roku
zawody zorganizowalimy 21 marca na
jeziorze Sumowo. By³ to powrót na to
³owisko, poniewa¿ ju¿ druga edycja Z³otej
Dziury odbywa³a siê w³anie na tym,
przyjaznym wêdkarzom, zbiorniku. Dot¹d
organizowane na Sumowie zawody, w
ka¿dej dyscyplinie, przynosi³y bardzo
dobre wyniki. Z takimi nadziejami w
niedzielny poranek, ju¿ od szóstej rano,
pasjonaci ³owienia w jednej dziurce
pojawiali siê nad jeziorem.
Pierwsi jednak byli niezawodni koledzy z Uklei, którzy w ramach porannej rozgrzewki wykrêcili ponad 250 dziur.
Mno¿¹c to przez pó³ metra gruboci lodu,
daje 125 metrów dziury... Oho, ile nale¿a³o obrotów widrem wykonaæ, nie
podejmujê siê policzyæ. Tak jak nie oceniê
ile litrów potu sp³ynê³o po tej czêci
cia³a wierc¹cych kolegów, która siê
zaczyna, gdzie siê plecy koñcz¹. widry jednak, lekko dymi¹c w mocarnych
rêkach kolegów, sprawnie wykona³y swoje
zadanie. Z powodu gêstej mg³y, wêdkarze troszkê póniej dojechali na miejsce
zbiórki. A przyjechali z bliska, daleka,
a nawet bardzo daleka. Z Olecka, Suwa³k, Raczek, Augustowa, Szczytna a
nawet Siedlec. Szczególnie silne reprezentacje przys³a³y Szczytno i Augustów.
Po zapisaniu, krótkiej odprawie i wyjanieniu zasad i regulaminu, zeszlimy
nad brzeg jeziora. Tam wylosowalimy
swoje z³ote dziurki. Z³ota, daj¹ca 100
bezcennych punktów, to w ka¿dym sektorze trzynastka.
Pierwsza tura odbywa³a siê w rz¹dku otworów wywierconych równolegle
do brzegu, na g³êbokoci 3-4 metrów.
Losowanie, jak zawsze w takiej impre-

zie, mia³o du¿e znaczenie. Trafia³y siê
otwory daj¹ce piêkne okonie. Na tak¹
dziurê trafi³ Marek Zieliñski, który w
niespe³na godzinê wyholowa³ ponad 700
g okoni. Siedz¹cy obok Janusz Zalewski zagryzaj¹c wargi sypa³ garciami
przeró¿ne rozmiary ochotki, co zaowocowa³o... zerem. Taki los... Druga i trzecia
tura odbywa³y siê w dziurkach przygotowanych równolegle, jednak znajduj¹cych siê na wiêkszej g³êbokoci. W niektórych miejscach g³êbokoæ siêga³a 8
metrów. Ale to ¿aden k³opot dla wprawionych wêdkarzy.
Druga tura to okonki, w ³owieniu
których mistrzem, nie po raz pierwszy
zreszt¹, okaza³ sie Miecio Sowulewski.
W trzeciej turze po raz pierwszy do
wiaderek zaczê³y wpadaæ srebrno³uskie
uklejeczki. Jak siê póniej okaza³o, to
w³anie te rybki, przecie¿ nasze, herbowe, zadecydowa³y o wynikach zawodów.
Pierwszym, który po³apa³ siê w uklejkowym ³owieniu, by³ Sta Romanowski, który wygra³ trzeci¹ turê, ³owi¹c
ponad pó³ kilo uklejek. Po trzech turach wyniki by³y bardzo zbli¿one, zer
nie by³o zbyt wiele, a prawie piêædziesiêcioosobowe sektory gwarantowa³y spore
zamieszanie w wynikach.
O wszystkim mia³y zadecydowaæ dwie
ostatnie tury, które mia³y siê odbyæ na
rodku jeziora, na g³êbokoci ponad 10
m. Najpierw jednak wszyscy udali siê
na posi³ek. Marian i Sta jak zwykle
stanêli na wysokoci zadania i sprawnie nakarmili pó³ setki wêdkarzy wie¿ynk¹, kie³bach¹ z grilla oraz kaszank¹
z cebulk¹. Mniam mniam, ale pora na
lód.
Zgodnie z przewidywaniami tury na
g³êbokim przynios³y wiêcej zer, ale równie¿ fajne, ponad pó³kilowe leszczyki.
Czwarta tura to zwyciêstwo Stasia Krycio, który wiêkszego leszcza nie wy-

j¹³, bo nie zmieci³ siê w otworze. Na
szczêcie wystarczy³ ten mniejszy. W
innym wypadku zarobi³by w ucho autor
ma³ego otworu, a by³em nim ja... Uf,
uda³o siê.
Pi¹ta tura to koncert Józia Makowskiego z leszczem, najwiêksz¹ ryb¹ zawodów, jednak kolejne miejsca, to ³owcy
uklejek. Kto siê po³apa³ jak, to uklejê
po³apa³. I doæ ze skromnoci¹. Po³apa³em siê, Stasia Romanowskiego w trzeciej turze podejrza³em i zawody wygra³em!
A mo¿e to dlatego, ¿e kciuki ciska³y za mnie moje dziewczyny? Tak,
to zas³uga moich dziewczyn i srebrzystych rybek. A tak przedstawiaj¹ siê wyniki
Z³otej Dziury 2010.
1. Arnold Hoci³³o, Ukleja Olecko
2. Tomasz Zaniewski, Augustów
3. Jerzy Grula, Szczytno
4. Stanis³aw Romanowski,Ukleja Olecko
5. Micha³ Karczewski, Augustów
6. Waldemar Bagiñski, Augustów
7. Mieczys³aw Sowulewski, Ukleja Olecko
8. Mieczys³aw Szczerbakow, Augustów
9. Leniewski Patryk, Szczytno
10.Józef Makowski, Ukleja Olecko
Najwiêksze ryby zawodów z³owili
Józef Makowski i Stanis³aw Krycio.
W rywalizacji kobiet najlepsza okaza³a siê Ewa £yciuk przed Krysi¹ Rzyszkiewicz i Renat¹ Gulewicz.
W zawodach uczestniczyli równie¿:
Krzesicki Marek, Leniewski Patryk,
Maciejewski Zbigniew, Sztukowski
Andrzej, Suchocki Grzegorz, wiacki
Marcin, Kowalewski Piotr, Sulima Jakub, Grula Ryszard, Wojsiat Marian,
Laszkowski Jacek, Kozakiewicz Wojciech, Za³êski Kacper, Gorlewski Andrzej, D¹browski Pawe³, Zalewski Janusz, Zieliñski Marek, Rynkowski Jerzy, Bagiñski Miros³aw, Bieniek Piotr,
Majchrowski Micha³, Gojlik Mieczys³aw,
£uzdowski Dariusz, Skarus Andrzej,
Galicki Renis³aw, Gulewicz Andrzej,
Raczy³o Grzegorz, Stêkowski Szczepan,
Grabowski Adam, Makowski Grzegorz,
Stog³ów Cezary, Fr¹ckiewicz Norbert,
Krajewski Krzysztof, Suchocki S³awomir, Mularewicz Piotr i Iszku³o Tomasz.
Wa¿enie, liczenie, losowanie bardzo
sprawnie poprowadzi³ sêdzia g³ówny
zawodów, Krzysiek Gryniewcz, którego dzielnie wspierali Józek Makowski,
Dariusz £uzdowski, Jurek Rynkowski i
Wojtek Kozakiewicz. Wielkie dziêki !
Wszystkie rybki po z³owieniu, przechowywane w wiadrach z wod¹, zgodnie z
tradycj¹ w doskona³ym zdrowiu, oczywicie wypucilimy.
A kolejna Z³ota Dziura ju¿ za rok,
na któr¹ serdecznie zaprasza
Arnold Hoci³³o

'
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Stra¿acy oddali ho³d ofiarom katastrofy pod Smoleñskiem
W niedzielê w po³udnie w ca³ej Polsce
zawy³y syreny alarmowe. W tym czasie
obywatele naszego kraju zastygli w
dwuminutowej ciszy oddaj¹c w ten sposób
ho³d ofiarom katastrofy lotniczej, w której
zgin¹³ Prezydent Lech Kaczyñski, jego

ma³¿onka Maria oraz 94 inne osoby.
Na placu Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku stra¿acy, ³¹cz¹c siê w bólu z rodzinami zmar³ych, uczcili dwoma minutami ciszy
pamiêæ tragicznie poleg³ych w katastro-

fie pod Smoleñskiem. W uroczystej zbiórce,
której przewodniczy³ Komendant Powiatowy PSP w Olecku bryg. Jan Mróz uczestniczyli stra¿acy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz druhowie z Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych ca³ego powiatu oleckiego.

Tekst: kpt. Tomasz Jag³owski

Nowy GACEK
Ukaza³ siê ju¿ kwietniowy nr Miesiêcznika Gminnego
Centrum Kultury w Kowalach Oleckich GACEK. Ju¿ na
pierwszej stronie jest artyku³ informuj¹cy o tym, ¿e gmina
Kowale Oleckie zosta³a w Plebiscycie Eurogmina Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego 2008/2009 wyró¿niona tytu³em Lider
S³u¿by Zdrowia.
Szeroko te¿ autorzy artyku³ów informuj¹ o obchodach
wi¹t Wielkanocnych w gminie. S¹ wiêc artyku³y o: kiermaszu wielkanocnym, warsztatach nauki wykonywania ozdób,
koncercie wielkanocnym. S¹ równie¿ artyku³y o pocz¹tku
wiosny i o osi¹gniêciach kowalskiej dru¿yny pi³ki no¿nej
graj¹cej w klasie B.
(m)

Wybrano kolejnych wykonawców
W ramach projektu dotycz¹cego Budowy Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze sk³adowiskiem
odpadów w Siedliskach k/E³ku wybrano kolejnych wykonawców trzech kontraktów na roboty budowlane. Budow¹ stacji
prze³adunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Komidrach, Olecku oraz Bia³ej Piskiej
zajmie siê konsorcjum firm w sk³adzie: PRIBO-EPB Sp. z
o.o. i Przedsiêbiorstwo Inwestycyjno-Projektowe AC-SYSTEM s.c. Wartoæ niniejszych inwestycji to 13 235 395,70
z³ brutto. Umowy na wykonanie zamówienia zostan¹ podpisane w najbli¿szych dniach w siedzibie Przedsiêbiorstwa
Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. w E³ku.
Wojciech Jówik

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Czy wiesz co to Katyñ?

Waldemara Rukcia

Czy Pañstwo znaj¹ odpowied na to pytanie? Oczywicie.
Wiêkszoæ z nas zna mniej lub gorzej szczegó³y wi¹¿¹ce siê
z nazw¹ Katyñ. Jeszcze do niedawna wydawa³o siê niemo¿liw¹ do przebycia barier¹ dotycz¹c¹ tylko i wy³¹cznie nas,
Polaków. Trwaj¹ca od 70. lat epopeja nazwy Katyñ mia³a
wiele kolei losu. Od niedowierzania, poprzez k³amstwa, oszukiwanie ca³ych pokoleñ, nawet mierci, wiêzienia, niszczenia
¿ycia ludziom, ca³ym rodzinom, poprzez nadziejê, radoæ
wychodzenia prawdy na wiat³o dzienne, a nawet zawodu,
z³oci i bezsilnoci. Ile dla nas Katyñ znaczy³ przez te 70. lat,
wiemy bardzo dok³adnie. Sam Katyñ jest tylko symbolem
mierci blisko 22 tysiêcy oficerów, policjantów i przedstawicieli inteligencji, którzy stracili ¿ycie od pojedynczych strza³ów w g³owê. Tylko symbolem, który sta³ siê jednym z
najbardziej kluczowych symboli naszej to¿samoci narodowej. W niewypowiedzianym przez Prezydenta RP, Lecha Kaczyñskiego, przemówieniu, które w Lesie Katyñskim mieli
us³yszeæ zebrani tam gocie, maj¹cy z³o¿yæ ho³d le¿¹cym tam
bohaterom naszego kraju, by³o  s¹ s³owa o tym mówi¹ce:
tak jak k³amstwo katyñskie by³o fundamentem budowy PRL,
tak prawa o Katyniu sta³a siê fundamentem istnienia obecnej
Rzeczpospolitej Polskiej. By³o to i jest dla nas, Polaków,
bardzo wa¿ne. 10 kwietnia 2010 roku Katyñ przesta³ byæ
nasz¹ spraw¹ narodow¹. Do tej pory nierozumiani w naszym
zapatrzeniu w przesz³oæ, traktowani jak dziwacy przez swoj¹ dumê narodow¹, podejcie do historii, stalimy siê wzorem
mi³oci do ojczyzny, patriotyzmu, szacunku dla tradycji. Katyñ
przesta³ byæ nasz, polski, skierowany przeciw komu, ma³ostkowy i dziwaczny. Sta³ siê symbolem zjednoczenia, wspó³czucia, odrodzenia wiary w prawdê, porozumienia. Rosjanie
p³acz¹ z nami, wielu zrozumia³o, ¿e Katyñ i prawda o tamtym czasie by³y kluczem do zrozumienia w³asnej przesz³oci
i w³asnego bólu. Rosja sta³a siê otwarta na w³asn¹ przesz³oæ,
której te¿ przecie¿ pad³a ofiar¹. S³owa Prezydenta Rosji Dmitrija

Miedwiediewa, w których jest i stwierdzenie: Polscy oficerowie, zamordowani w Katyniu w 1940 roku, zostali zabici
na rozkaz ówczesnych w³adz ZSRR, w tym Józefa Stalina,
wypowiedzi premiera W³adimira Putina dzi rozbudzaj¹ wielk¹
nadziejê na przysz³oæ naszych dwóch krajów, gdzie cieñ
Lasu Katyñskiego k³ad³ siê ciemn¹ plam¹ na stosunkach miêdzy
nami. Rosjanie dostali sami dla siebie szansê odrzucenia od
siebie tego, co trudno by³o im odrzuciæ. Okaza³o siê, ¿e nie
musz¹ czuæ siê winni temu, co sami te¿ prze¿yli jako dramat
swojego kraju. Ból jednoczy, powoduje zrozumienie, otwarcie i prawdziwe uczucia. S³owa Ewangelii wg. w. Jana
mówi¹: Prawda Was wyzwoli. Czasem cz³owiek zapomina, ¿e w tak prostych stwierdzeniach jest tyle prawy. Dzi
ca³y wiat wie i poznaje prawdê o Katyniu. Ca³y wiat odwo³uje siê do symboliki mierci 96. osób lec¹cych z³o¿yæ
ho³d ludziom zamordowanym wiosn¹ 1940 roku w lasach
Katynia, Miednoje, katowniach Charkowa, Smoleñska itd.
mieræ, która po³¹czy³a, spiê³a klamr¹, o jakiej nie chcielibymy s³yszeæ i jej prze¿ywaæ, kilka pokoleñ Polaków, od
tragedii sprzed 70. lat sta³a siê sama w sobie najwiêkszym,
tragicznym pomnikiem pamiêci ca³ego wiata.
Ho³d oddany tym, którzy odeszli, pe³en symboliki i szacunku pochówek pary prezydenckiej na Wawelu przy obecnoci przedstawicieli ca³ego wiata  najwiêkszego zjazdu,
jaki mia³ miejsce od kilkudziesiêciu, a nawet wiêcej lat,
napawa nas dum¹. wiat mo¿e nie zmieni siê od razu, ale
bêdzie inny, to jest ju¿ pewne.
Kto m¹dry powiedzia³ kiedy, ¿e mierci towarzysz¹
urodziny. Dzi jestemy wiadkami wielu takich urodzin,
których oczekiwaæ do niedawna nie moglimy. Mimo ¿e
mamy do czynienia z wielk¹ tragedi¹ i strat¹, to mamy te¿
do czynienia z bohaterami, których czyny i s³owa wyda³y
owoce. Trudno z tym siê pogodziæ, ¿e historia na bohaterów
wybiera zmar³ych, a ¿ywym pozostawia ¿al i ³zy, ale te¿
pozostawia nam dumê. B¹dmy dumni.
PAC

