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W polityce jest czasem jak w gramatyce:
b³¹d, który pope³niaj¹ wszyscy, zostaje
w koñcu uznany za zasadê.
Andr Malraux.
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4 maja 2010 r.

Justyna Miszczak
br¹zow¹ medalistk¹
Mistrzostw Polski
Juniorów M³odszych.

Szczegó³y na s. 19.

KONKURS KULINARNY
Zapraszamy gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, osoby fizyczne do udzia³u w polsko-litewskim konkursie kulinarnym dla amatorów, który odbêdzie siê w
Olecku w dniach 24-25 lipca 2010 r. w
ramach projektu pt.: Europejskie Dni
Dziedzictwa Kulturalnego  Legendy o¿ywaj¹ i dzi.
Celem g³ównym konkursu jest kultywowanie, propagowanie i pog³êbianie wiedzy
o polskiej i litewskiej kulturze i tradycji,
w tym równie¿ tradycji kulinarnej, prezentacja dorobku artystycznego, ludowego, starego rzemios³a oraz promocja dañ
polskich i litewskich, których g³ównym
sk³adnikiem s¹ ziemniaki. Daniem konkursowym jest babka ziemniaczana.
Warto dodaæ, ¿e Urz¹d Miejski w Olecku

zapewnia stó³ prezentacyjny z litego drewna nawi¹zuj¹cy stylistyk¹ do kultury ludowej. Wymiary sto³u: d³. 1,50m x szer
0,90m. Wszystkie stoiska znajdowaæ siê
bêd¹ w namiocie halowym, który ustawiony zostanie na placu Wolnoci w
Olecku.
Wystawca aran¿uje stoisko prezentuj¹c kulturê, sztukê oraz kulinaria swojego regionu. Dopuszcza siê sprzeda¿ na
stoisku pami¹tek oraz potraw/wyrobów
regionalnych.
Do 15 maja br. czekamy na zg³oszenia do konkursu. Liczba miejsc jest ograniczona. Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody! Regulamin konkursu i
formularz zg³oszeniowy znajduj¹ siê na
stronie www.olecko.pl w aktualnociach.
Alicja Mieszuk
www.olecko.pl

Justyna na podium czeka na dekoracjê.

(K29705)

SKUP METALI

Najwy¿sze ceny

(V16805)

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem
Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

Rys. Waldemar Rukæ

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

PRZEDSEZONOWA PROMOCJA
DO KOÑCA KWIETNIA
NA WSZYSTKIE
MODELE KOSIAREK -5%
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!
Tel. (87) 520 44 46
96 9339 0006 0000 0006 6992 0002
Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko - Szpital w Olecku

(V14706)

(V18904)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 20 marca o 17.01 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ wodê z zalanej piwnicy domu mieszkalnego w wiêtajnie.
 21 marca o 5.44 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ skutki kolizji drogowej w
Szczecinkach.
 21 marca o 10.45 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie usuwa³ wodê z zalanej piwnicy
domu mieszkalnego w Dorszach.
 21 marca o 13.45 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej w lepiu.
 22 marca o 20.41 fa³szywy alarm (zawiadomienie o ulatniaj¹cym siê gazie
w budynku mieszkalnym).
 23 marca o 9.03 jeden zastêp JRG PSP
prezentowa³ pokaz sprzêtu ratowniczego  hala sportowa przy placu Zamkowym.
 23 marca o 13.55 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y drzewo niebezpieczne pochylone nad budynkiem przy alei Zwyciêstwa.
 24 marca o 21.59 dwa zastêpy JRG PSP
gasi³y po¿ar instalacji elektrycznej w
budynku przy ul. 11 Listopada.
 25 marca o 6.20 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y skutki kolizji drogowej w lepiu.
 25 marca o 6.55 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y skutki kolizji drogowej w lepiu.
 26 marca o 17.52 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na poboczu szosy wiêtajno po¿ar suchej trawy.
 26 marca o 18.31 dwa zastêpy JRG PSP
pomaga³y policji w Gi¿ach.
 27 marca o 5.35 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Zielonej po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 27 marca o 21.02 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar mie-

Stypendia sportowe
30 kwietnia 2010 r., podczas sesji
Rady Miejskiej w Olecku, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych wrêczyli
cztery stypendia sportowe.
Po 1500 z³ otrzymali: Aleksandra
Olszewska  uczennica Gimnazjum nr
2 im. Miko³aja Kopernika w Olecku za
zajêcie IV miejsca na Mistrzostwach Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe w
Biegach Prze³ajowych oraz Rados³aw
Olszewski  uczeñ Szko³y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w Olecku za
zajêcie I miejsca na Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach w Biegach Prze³ajowych.
O przyznanie powy¿szych stypendiów

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
ci w mietniku kontenerowym.
 28 marca o 10.46 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Kociuszki skutki
wypadku drogowego.
 28 marca o 11.56 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca na lotnisku szpitalnym.
 29 marca o 10.45 jeden zastêp OSP
wiêtajno wypompowywa³ wodê ze stawu
ppo¿. we Wronkach.
 29 marca o 18.08 jeden zastêp OSP
Ciche gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Cichej Wólki.
 29 marca o 18.40 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Produkcyjnej.
 29 marca o 21.19 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach lepia.
 30 marca o 8.41 jeden zastêp JRG PSP
pomaga³ w Norach policji w otwarciu
mieszkania.
 30 marca o 9.05 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie usuwa³ wodê z zalanej piwnicy domu mieszkalnego w Kowalach
Oleckich.
 30 marca o 15.51 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy
domu mieszkalnego w Kleszczewie.
 30 marca o 17.00 jeden zastêp OSP
Ciche zdejmowa³ z drzewa w Dybowie uwiêzionego na nim kota.
 30 marca o 17.21 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca na lotnisku szpitalnym.
 31 marca o 13.51 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Produkcyjnej.
 31 marca o 17.39 jeden zastêp OSP
Mazury gasi³ w Mazurach po¿ar suchej trawy.
 31 marca o 19.19 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Syrokomli.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru
wyst¹pi³ Roman Wojnowski, trener sekcji
lekkiej atletyki Miêdzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Czarni.
Stypendia sportowe II stopnia i czek
po 1000 z³ otrzymali równie¿ Angelika Rejterada  uczennica Gimnazjum
nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Olecku
oraz Jakub Smokowski  uczeñ Gimnazjum w wiêtajnie, za zajêcie III miejsca
na Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach
M³odzików Karate Kyokushin.
Osi¹gniêcia uczniów rekomendowa³
do otrzymania stypendiów Jan Fabczak,
prezes Oleckiej Szko³y Sztuk Walki Karate
Kyokushin.
Serdecznie gratulujemy m³odym
sportowcom sukcesów.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Akcja poboru krwi

Pobór krwi od honorowych dawców
odbywa³ siê bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
od godz. 8.30 do godz. 11.00 w poni¿szych terminach:
- 6 maja 2010 r. (czwartek)
- 2 czerwca 2010 r. (roda)
- 1 lipca 2010 r. (czwartek)
- 5 sierpnia 2010 r. (czwartek)
- 2 wrzenia 2010 r. (czwartek)
- 7 padziernika 2010 r. (czwartek)
- 4 listopada 2010 r. (czwartek)
- 2 grudnia 2010 r. (czwartek)
*
*
*
*
*
*
*
*

DY¯URY APTEK

4.05.2010 r.  ul. Go³dapska 1
5.05.2010 r.  ul. Zielona 35
6.05.2010 r.  ul. Sk³adowa 6
7.05.2010 r.  ul. Zielona 37
8.05.2010 r.  ul. Kolejowa 15
9.05.2010r. - ul. Zielona 35
10.05.2010 r.  pl. Wolnoci 25
11.05.2010 r.  pl. Wolnoci 7B

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:

 Damian Anuszkiewicz
 Anna Cwalina
 Mariusz Markowski
 Jakub Niedwiedzki
 Jan So³tan
 Iwona Zab³ocka
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ 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

(V12828)

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27108)

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

(V9408)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(V8840)

GRÜNLAND

(V9210)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L21610)

PORCELANA

(V20602)

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 ............................ 4,24 z³
ON Arktik (do -480C) .. 4,24 z³
Pb95......................... 4,49 z³
PB98 ........................ 4,69 z³
LPG .......................... 2,05 z³
Olej opa³owy............ 2,69 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V8910)

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
 Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia, Biblioteka Pedagogiczna,
ul. Armii Krajowej
4 maja (wtorek)
pocz¹tek matur pisemnych
wydanie Tygodnika Oleckiego
6 maja (czwartek)
9.15  III E³ckie Spotkania z Filmem Przyrodniczym: E³k,
Go³dap, Olecko  Centrum Edukacji Ekologicznej, E³k,
ul. Parkowa 12
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca
7 maja (pi¹tek)
9.15  III E³ckie Spotkania z Filmem Przyrodniczym: E³k,
Go³dap, Olecko  Centrum Edukacji Ekologicznej, E³k,
ul. Parkowa 12
11.00  Apel Pamiêci Katyñ... ocaliæ od zapomnienia uroczystoæ zorganizowana przez Szko³ê Podstawow¹ nr 1
im. Henryka Sienkiewicza, (szczegó³y wewn¹trz numeru)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
10 maja (poniedzi³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
12 maja (roda)
matura pisemna
13 maja (czwartek)
matura pisemna
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca
14 maja (pi¹tek)
mija termin nadsy³ania prac w konkursie Moje Olecko
(szczegó³y TO 11/635 s. 4)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
15 maja (sobota)
Szkolenie Liderów Organizacji Pozarz¹dowych  Hotel Skarpa
(szczegó³y TO 9/633 s. 4)
17.00  Czarni Olecko  Start Dzia³dowo, mecz III ligi pi³ki
no¿nej (stadion treningowy)
16 maja (niedziela)
Szkolenie Liderów Organizacji Pozarz¹dowych  Hotel Skarpa
(szczegó³y TO 9/633 s. 4)
12.00  Czarni II Olecko  Fortuna Wygryny, mecz juniorów pi³ki no¿nej (stadion treningowy)
14.00  SKFIR Kowalak (Kowale Oleckie)  KS Orze³ (Stare Juchy) mecz pi³ki no¿nej (stadion w Kowalach)
15.00  Czarni II Olecko  Start Kruklanki, mecz A klasy
pi³ki no¿nej (stadion treningowy)
17 maja (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
20 maja (czwartek)
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca

"
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Kontrolowali
lokale

W sobotni¹ noc w godzinach 22002 policjanci Komendy Powiatowej
Policji w Olecku prowadzili dzia³ania
kontrolne w lokalach gastronomicznych
na terenie gminy Olecko. Policjanci
wspólnie z przedstawicielami Urzêdu
Celnego oraz inspektorami z Pañstwowej Inspekcji Pracy kontrolowali dyskoteki i puby. Celem dzia³añ by³o sprawdzenie czy osoby prowadz¹ dzia³alnoæ
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi pozwoleniami
oraz sprawdzenie legalnoci obrotu wyrobami akcyzowymi. Ponadto kontrolowano personel oraz pracowników
ochrony po k¹tem ich nielegalnego zatrudnienia. Policjanci mieli równie¿ za
zadanie sprawdziæ czy nie sprzedaje siê
alkoholu osobom ma³oletnim. W sumie skontrolowano piêæ punktów gastronomicznych.
Tomasz Jegliñski
00

Komenda Powiatowa Policji w Olecku
informuje, ¿e zmieni³ siê numer telefonu
kontaktowego do dzielnicowego z gminy Kowale Oleckie sier¿. Marcina Maciejewskiego. Od 23 kwietnia z dzielnicowym mo¿na kontaktowaæ siê pod
numerem 517 216 788.
Ponadto dzielnicowy przyjmuje interesantów w Rewirze Dzielnicowych w
Kowalach Oleckich przy ul. Sikorskiego 4
w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 8 00-1000
oraz czwartki w godz. 1700-1900.

Kobieta podejrzana o zabójstwo
aresztowana na 3 miesi¹ce
Oleccy policjanci zatrzymali 27-letni¹ Katarzynê £. Kobieta jest podejrzana o
zabójstwo. Sprawczyni zada³a kilka ran k³utych swojemu konkubentowi. Jeszcze tego
samego dnia kobieta zosta³a zatrzymana i trafi³a do policyjnego aresztu. Na wniosek
policji i prokuratury s¹d aresztowa³ 27-latkê na trzy miesi¹ce. Za zabójstwo kobiecie
grozi kara nawet do¿ywotniego pozbawienia wolnoci.
Do zabójstwa dosz³o w minion¹ sobotê 24 kwietnia w budynku przy ul. Kasprowicza w Olecku. Oko³o godziny 4.50 oficer dy¿urny oleckiej komendy otrzyma³ telefoniczne zg³oszenie o ugodzeniu no¿em. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na
miejsce interwencji i znaleli cia³o mê¿czyzny. Okaza³o siê, ¿e w mieszkaniu 27letniej Katarzyny £. odbywa³a siê libacja alkoholowa, w której uczestniczy³o kilka
osób. Wezwany na miejsce lekarz pogotowia stwierdzi³ zgon 44-latka. Z ustaleñ policjantów wynika, ¿e ofiara od d³u¿szego czasu zamieszkiwa³a wspólnie z w³acicielk¹
mieszkania. Na ciele mê¿czyzny by³o kilka ran k³utych w okolicy klatki piersiowej.
Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili oglêdziny pod nadzorem
prokuratora. Przez kolejne dwa dni trwa³y czynnoci procesowe. W sumie do wyjanienia okolicznoci tej zbrodni zatrzymano piêæ osób. Zebrany materia³ dowodowy w
tej sprawie pozwoli³ na przedstawienie zarzutu zabójstwa Katarzynie £. Podejrzana
przyzna³a siê do winy. S¹d zdecydowa³ o jej aresztowaniu na okres 3 miesiêcy. Kobiecie grozi kara nawet do¿ywotniego pozbawienia wolnoci.
Tomasz Jegliñski

Po¿ary samochodów

26 i 27 kwietnia na terenie gminy Olecko dosz³o do 2
po¿arów samochodów osobowych. Pierwszy mia³ miejsce
26.04.2010 roku oko³o godziny 14:30 w miejscowoci G¹ski
 sp³on¹³ samochód osobowy VW Passat - osób poszkodowanych nie by³o. W akcji bra³y udzia³ 2 zastêpy strazaków:
OSP G¹ski - 4 stra¿aków i JRG PSP Olecko - 5 stra¿aków.
Akcja trwa³a 66 minut. Drugi po¿ar wybuch³ 27 kwietnia
oko³o godziny 11:45 w Olecku na Osiedlu Nad Leg¹. Z nieustalonych przyczyn zapali³ sie samochód osobowy VW Golf.
Przyby³y na miejsce zastêp z jednostki ratowniczo-ganiczej
w Olecku za pomoc¹ jednego pr¹du piany ciê¿kiej ugasi³
pal¹c¹ siê komorê silnika. Osób poszkodowanych nie by³o,
akcja trwa³a 23 minuty i bra³o w niej udzia³ 4 stra¿aków.
kpt. Tomasz Jag³owski

Powiatowy fina³ konkursu wiedzy o ruchu drogowym rozstrzygniêty

Szko³a Podstawowa nr 1 W Olecku oraz uczniowie Gimnazjum w wiêtajnie zostali zwyciêzcami szkolnych
eliminacji Warmiñsko-Mazurskiego
Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym. Zwyciêskie szko³y bêd¹ reprezentowa³y powiat olecki na szczeblu wojewódzkim konkursu.

We wtorek 20 kwietnia w Zespole
Szkó³ na Osiedlu Siejnik przeprowadzono
powiatowe eliminacje Warmiñsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w
Ruchu Drogowym dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Sêdziami
g³ównymi zawodów byli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w
Olecku. Do turnieju przyst¹pi³o ponad
40 uczniów. Ka¿da szko³a wystawi³a trzyosobow¹ reprezentacjê. Pod czujnym
okiem policjantów, nauczycieli i ratowników medycznych m³odzie¿ zdawa³a
testy. Ponadto uczestnicy pokonywali
rowerem specjalny tor sprawnociowy,
jedzili po rowerowym miasteczku i udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej.
Za ka¿d¹ z tych konkurencji otrzymywali punkty. Po zakoñczeniu czêci teoretycznej i praktycznej zwyciêzcami okazali siê uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Olecku i Gimnazjum w
wiêtjanie.
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

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.
(V19503)

Tam na nieludzkiej ziemi zabito wiarê, nadziejê, mi³oæ. Jednym strza³em w ty³ g³owy.

Zapraszamy do udzia³u
w uroczystym Apelu Pamiêci

Pochylaj¹c siê z szacunkiem nad
mogi³ami Ofiar Zbrodni Katyñskiej, oddaj¹c czeæ pomordowanym dnia 7 maja
2010 roku posadzimy D¹b Pamiêci powiêcony kapitanowi Stanis³awowi Rymkiewiczowi.
W imieniu Spo³ecznoci Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Olecku

Eligia Marta Bañkowska

Program uroczystoci
11 00  uroczysta msza wiêta w Sanktuarium Podwy¿szenia
Krzy¿a wiêtego w Olecku, ul. Zamkowa 6.
- Z³o¿enie kwiatów przy Tablicy Powiêconej Pamiêci Ofiar
Pomordowanych w Katyniu.
- Przemarsz ulicami miasta do Szko³y Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul. Kociuszki 20.
- Uroczystoæ powiêcenia tablicy pami¹tkowej
oraz posadzenia Dêbu Pamiêci dla uhonorowania
kapitana Stanis³awa Rymkiewicza.
- Monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szko³y
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku.
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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Dru¿yna z Zespo³u Szkó³
Technicznych zwyciê¿y³a

W dniu 22 kwietnia 2010 r. w Oleckim Centrum Kszta³cenia Kierowców odby³y siê Powiatowe Eliminacje Warmiñsko-Mazurskiego M³odzie¿owego Turnieju Motoryzacyjnego.
Organizatorami na szczeblu powiatowym byli: Wydzia³
Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego, Komenda Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Komenda Powiatowa Policji, OLMEDICA Sp. z o.o., Centrum Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego oraz Centrum Kszta³cenia Kierowców w Olecku.

W eliminacjach udzia³ wziê³y dru¿yny z Zespo³u Szkó³
Licealnych i Zawodowych (opiekun Tadeusz Gogacz), Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego (opiekun Wojciech Pilichowski) oraz z Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku (opiekun Wies³aw Domel).
Mimo kaprynej pogody m³odzie¿ dzielnie rywalizowa³a
miêdzy sob¹ w nastêpuj¹cych konkurencjach: sprawdzian wiedzy
ze znajomoci zasad i przepisów ruchu drogowego, zadania
praktycznego polegaj¹cego na sprawdzeniu umiejêtnoci udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej, jazdy sprawnociowej
motorowerem oraz samochodem z tzw. Talerzem Stewarta.
Najwiêksz¹ iloæ punktów, a tym samym pierwsze miejsce, zdoby³a dru¿yna z ZST w sk³adzie: Pawe³ Arciszewski,
Micha³ Mi³un oraz Damian Zaniewski. Zespó³ ten bêdzie

reprezentowaæ powiat olecki w fina³ach wojewódzkich, które odbêd¹ siê 14 maja 2010 r. w Kêtrzynie.
Dziêkujemy opiekunom dru¿yn oraz m³odzie¿y za zainteresowanie, a zwyciêzcom ¿yczymy powodzenia na szczeblu
wojewódzkim. Szczególne podziêkowania sk³adamy Jerzemu Miliszewskiemu za udostêpnienie bazy dydaktycznej Oleckiego Centrum Kszta³cenia Kierowców oraz Komisji Sêdziowskiej: Tomaszowi Milewskiemu, Miros³awowi Stachurskiemu,
Annie Liszewskiej, Adrianowi Karch oraz Tomaszowi Winiewskiemu za profesjonalne przeprowadzenie turnieju.
D. Chalecka
www.powiat.olecko.pl
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Zbiórka pieniêdzy na dokoñczenie
budowy Szpitala w Olecku
Szanowni Pañstwo!
Od 1988 roku trwa rozbudowa i modernizacja szpitala w Olecku. Wspólnymi si³ami, pocz¹tkowo ze
rodków bud¿etu pañstwa,
przy pomocy rodków unijnych, wszystkich gmin
powiatu, samorz¹du powiatowego oraz szpitala uda³o
siê w 2008 roku zakoñczyæ inwestycjê budowy nowej
bry³y szpitala. W latach 2003-2009 oddalimy do u¿ytku nowy blok operacyjny, laboratorium diagnostyczne,
dzia³ farmacji szpitalnej, sterylizatorniê, zakupilimy
karetkê oraz doposa¿ylimy szpital w sprzêt medyczny.
Obecnie trwaj¹ prace przy termomodemizacji starej bry³y
szpitala ze zmian¹ wêz³a ciep³owniczego. Z pewnoci¹
bardzo poprawi to dzia³alnoæ szpitala pod wzglêdem
bezpieczeñstwa sanitarnego, przeciwpo¿arowego, czy
energetycznego. Ci¹gle trzeba mieæ na uwadze poprawê warunków pobytu pacjentów bezporednio w oddzia³ach szpitalnych. W latach 2003-2009 na ww. prace i zakup sprzêtu wydatkowano ogó³em 11.632.719,00
z³, z tego 3.628.895,00 z³ stanowi³y rodki samorz¹du
powiatowego, 1.755.475,00 z³ pochodzi³o z samorz¹dów gminnych z terenu powiatu Oleckiego a 6.248.349,00z³
pozyskalimy z innych róde³.
Od kilku lat obserwujemy bardzo du¿e zapotrzebowanie na us³ugi w oddziale chorób wewnêtrznych, który w obecnej strukturze nie jest w stanie przyj¹æ wszystkich
potrzebuj¹cych z powodu braku odpowiedniej bazy ³ó¿kowej. Uwa¿amy, ¿e niezbêdne jest poszerzenie powierzchni tego oddzia³u tak, aby chorzy nie musieli

byæ leczeni na korytarzu. Mamy mo¿liwoæ zwiêkszenia liczby ³ó¿ek, je¿eli wyremontujemy I piêtro w tzw.
starym skrzydle szpitala. Chcemy zmodernizowaæ pierwsze piêtro starej bry³y szpitala w Olecku na oddzia³
internistyczny, pododdzia³ kardiologiczny, pracowniê endoskopow¹ i kaplicê. Szacujemy, ¿e bêdzie to
kosztowa³o oko³o 1,6 mln z³, ale prace bêd¹ podzielone
na trzy etapy, które bêd¹ realizowane w miarê posiadanych rodków. Powiat w chwili obecnej dysponuje kwot¹
ok. 450 tys. z³, a wiêc sum¹ niewystarczaj¹c¹ na realizacjê tej inwestycji. Z tego powodu prosimy Pañstwa 
mieszkañców naszego powiatu, jak te¿ firmy funkcjonuj¹ce na obszarze powiatu o finansowe wsparcie tej
inwestycji, z korzyci¹ dla nas wszystkich. Licz¹c tylko po 10 z³ od ka¿dego mieszkañca, mo¿na uzbieraæ
oko³o 350 tys. z³, a ka¿da z³otówka przybli¿y nas do
zamierzonego celu.
Wszystkie ³askawe osoby i firmy, które zechc¹ wspomóc nasz¹ akcjê mog¹ wp³acaæ pieni¹dze na rachunek
bankowy nr 96 9339 0006 0000 0006 6992 0002 Fundacji Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin
Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko” z dopiskiem „Szpital
w Olecku”. Ponadto od 19 kwietnia do 30 wrzenia
2010 r. podczas ró¿nych festynów i naszych lokalnych
uroczystoci bêd¹ organizowane zbiórki pieniê¿ne, w
czasie których równie¿ mo¿na bêdzie wspieraæ nasze
dzia³ania. W dniach 16 maja oraz 5 wrzenia 2010 r.
bêdziemy prowadziæ zbiórkê przy kocio³ach na terenie
ca³ego powiatu Oleckiego.
Raz jeszcze prosimy o hojnoæ i wsparcie naszych dzia³añ,
dziêki czemu poprawi¹ siê warunki pobytu pacjentów w
naszym szpitalu, za co serdecznie dziêkujemy.
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PROCEDURY (1)

PROLOG
Zima zbiera swoje manatki, na ulicach coraz wiêcej dziurawej czerni, s³oñce topi nie¿ne korytarze usypane przez mozolne
p³ugi. Przedwionie. Raczej inne ni¿ u ¯eromskiego, ale dobre i cokolwiek...
Gara¿e powoli budz¹ siê z zimowego snu  zw³aszcza te,
w których przycupnê³y motocykle. Siedzê jeszcze w ciep³ych
domowych pieleszach, ale w mylach uk³adam harmonogram
wybudzania maszyny i zerkam niecierpliwie na akumulator,
który przycupn¹wszy w pokoju cierpliwie czeka, bym co trzy
tygodnie pod³¹cza³ go do respiratora, czyli ³adowarki. W coraz krótsze, przedwiosenne wieczory, ubieg³oroczne wspomnienia
z drogi same pchaj¹ siê do g³owy.
W minionym sezonie zrobi³em co niewiele ponad dziesiêæ tysiêcy kilometrów, odwiedzi³em Lwów, Bieszczady, Sandomierz, no i oczywicie... zacz¹³em podró¿ dooko³a Polski,
która ju¿ drugiego dnia niefortunnie siê skoñczy³a. W³anie o
tym bêdzie ta opowieæ.
Niebagatelny wk³ad w wyprawê mia³o Oleckie Centrum
Szkolenia Kierowców Jurka Miliszewskiego, który finansowo
wspar³ tê eskapadê, natomiast nie uda³o siê zainteresowaæ podró¿¹
¿adnego z samorz¹dów przygranicznych miejscowoci, bo plan
by³ prosty: objechaæ dooko³a Polskê, w miarê blisko granic,
odwiedzaj¹c cztery krañcowe punkty naszego kraju  Wi¿ajny, winoujcie, Bogatyniê i Wo³osate. Trasa o d³ugoci ok.
3000 km roz³o¿ona na dwanacie dni  z dwudniowym postojem w Kotlinie K³odzkiej na zlocie mi³oników Hondy Shadow. Po drodze mia³em spotkaæ siê z Setnym i jego ¿on¹ 
Jol¹, by od Lidzbarka Warmiñskiego ju¿ we troje ruszyæ na
podbój kresów.
DZIEÑ PIERWSZY
Przygotowania do tego dnia trwaj¹ prawie dwa tygodnie.
Kompletowanie sprzêtu, ciuchów, sprawdzanie wszelakich urz¹dzeñ,
które mia³y pomagaæ w podró¿y  to niez³a zabawa. Dzieñ
przed wyjazdem solidnie i dok³adnie zabieram siê za testowanie GPS, odtwarzacza, ³adowarek do telefonu, palmtopa, baterii, kamery oraz maleñkiej grza³ki do wody, tzw. minutówki.
Wszystkie te gad¿ety zabieram, by staæ siê jak najbardziej
samowystarczalnym i móc na bie¿¹co relacjonowaæ podró¿ w
Internecie, bez uwi¹zywania siê do hoteli z po³¹czeniem sieciowym. Sakwy, kufer i torbê mocujê wieczorem, dnia poprzedzaj¹cego wyjazd. Noc mija niespokojnie  ale to moja
przypad³oæ; zawsze przed czym niezwyk³ym (czy to daleka
podró¿, czy ma³¿eñstwo  choæ to na jedno wychodzi), s³abo
piê  a o wicie zastanawiam siê, czy spa³em w ogóle...
niadanie s³abo smakuje, tym bardziej, ¿e moja Krysia
czego z³a  a ta z³oæ, to co w rodzaju mojej bezsennoci.
Pogoda taka, ¿e wszystko zdarzyæ siê mo¿e. No, dobra  kurtka na plecy, but na nogê i w drogê. Najpierw do gara¿u.
Objuczony, ale czyciutki i do pe³na zatankowany motocykl
czeka, by go wyprowadziæ. Wyprowadzam, stawiam na kosê
(boczna nó¿ka), zapinam kurtkê i naciskam starter. Wiuzzzrr...  rechocze rozrusznik i milknie. Próbujê ponownie: wiuuz...  kaszle jeszcze krócej i zdycha. No tak  akumulator.
Moje wczorajsze testy, zw³aszcza grza³ki, za³atwi³y go doszczêtnie. Krysia patrzy, ale o nic nie pyta. Kobieca z³oæ nie
pozwala. Ale w jej oku widzê niepokój, ciekawoæ i zadowolenie. Szlag mnie trafia, bo sugeruj¹c siê prognozami pogody
powinienem w³anie wyje¿d¿aæ z podwórka, by w miarê sucho dotrzeæ do Kowal Oleckich  miejsca docelowego dzisiejszego etapu. Zdejmujê os³onê akumulatora, wyprowadzam z

Dzieñ pierwszy. Augustów, ko³o Klubu Szekla.
gara¿u auto, stawiam obok motocykla i po¿yczam pr¹d. Silnik Hondy od razu zaskakuje. Tysi¹c sto centymetrów szeciennych gra mi³¹ muzykê. Wstawiam auto do gara¿u, ubieram siê, ¿egnam z jeszcze naburmuszon¹ (ale coraz mniej)
Krysi¹ i wyje¿d¿am za bramê podwórka...
No i jadê. Najpierw powoli i ociê¿ale (choæ bez Tuwima)
 bo ze wzglêdu na nisk¹ temperaturê szybciej siê nie da.
Wiatr wieje po szyi. Po siedmiu kilometrach zatrzymujê siê w
Sokolanach, wyci¹gam bandamkê, opatulam szyjê i ruszam.
W Puszczy Augustowskiej na drogê wychodzi bocian. Z daleka widzê, jak przechadza siê po jezdni i ani myli uciekaæ.
Zwalniam i mijam go niczym przydro¿nego pieska. Pó³ roku
póniej z Teleekspresu dowiadujê siê, ¿e niesforny bociek
nawet nie odlecia³ do ciep³ych krajów, bo mu siê nie chcia³o
 choæ zdrowy by³ i lataæ umia³. W Augustowie odwiedzam
Wojtka i jego klub Szekla. Zjadam przepyszn¹ jajecznicê,
pijê kawê i jadê dalej. Kierujê siê na Sejny. Na wylotówce z
Augustowa, z osiedlowej drogi, pcha mi siê pod ko³a m³odzieniec w zdezelowanej BMW. Podwiadomie, bo na przemylan¹ reakcjê za ma³o czasu, za pomoc¹ przeciwskrêtu pochylam
motocykl na lewo i szuraj¹c sakw¹ o jego zderzak czujê zimny pot na moim czole. Klnê pod szyb¹ kasku, ale nawet siê nie
zatrzymujê. Droga prowadzi przez las, niebo zaci¹ga coraz
bardziej, ale udaje siê jako lawirowaæ pomiêdzy ob³okami.
Dopiero przed Sejnami dopada mnie m¿awka, ale postanawiam dojechaæ do miasta, by zatrzymaæ siê gdzie pod daszkiem. Po kilkuminutowym postoju na stacji paliw ruszam. Znowu
kluczê such¹ drog¹, by w koñcu dojechaæ do piêknie po³o¿nych Wi¿ajn  najbardziej wysuniêtej miejscowoci na pó³nocnowschodnim krañcu Polski. Zatrzymujê siê na wzgórzach usianych energotwórczymi wiatrakami. S³oñce wychodzi zza chmur i rozwietla urzekaj¹cy krajobraz. Postanawiam
co przek¹siæ, wiêc wyci¹gam prowiant i siadam w os³oniêtej
od wiatru niecce. Po kilku minutach s³yszê zatrzymuj¹cy siê
samochód, trzaniêcie drzwiami i rozmowê dwojga m³odych
ludzi. Przeciwwietrzna kryjówka os³ania mnie i mój motocykl,
wiêc niczym siê nie krêpuj¹. Cel ich wizyty, z ka¿dym wypowiadanym s³owem, staje siê jednoznaczny. Zanim sprawy zajd¹ za daleko, postanawiam zak³óciæ ich gwa³townie rozwijaj¹cy siê romans. Odpalam motocykl i odje¿d¿am. Przez kask i
warkot motoru s³yszê pisk dziewczyny. Pewnie do dzi maj¹
niezatarte wspomnienia z owej randki na wiatracznych wzgórzach...
Dalsza podró¿ przebiega spokojnie, bez ekscesów i wynaturzeñ. Nie najlepsze drogi rekompensuj¹ piêkne krajobrazy.
Zaje¿d¿am do Filipowa, gdzie odwiedzam rodzinkê. Krewni
ze strony ojca ze zrozumieniem przyjmuj¹ wieæ o moich
podró¿niczych planach. Nie ma co siê dziwiæ  ojciec jedzi³
motocyklem, a jego podró¿ DKWk¹ z 1939 roku, na któr¹ w
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roku 1971 zabra³ mnie i mamê, trwa³a trzy dni i by³a jego
podró¿¹ ostatni¹. Zmar³ na serce, w I³awie, na parkingu  przy
motocyklu.
Po rodzinnym obiedzie, nieco rozleniwiony, zbieram siê i
ruszam na ostatni, czternastokilometrowy odcinek do Kowal
Oleckich. Na miejsce przyje¿d¿am bez przygód, motocykl z
baga¿ami stawiam w gara¿u, a sam rozkoszujê siê odpoczynkiem we w³asnym ³ó¿ku. Niele jak na pierwszy dzieñ. A jutro
spotkanie z Setnym i Jol¹ w Lidzbarku, ostatni nocleg pod
dachem i dalsza podró¿, we troje...
DZIEÑ DRUGI
Pogoda pod psem. Prognozy nie lepsze. Sprawdzam je u
ró¿nych róde³ i wszystkie mówi¹, ¿e po po³udniu mo¿liwe
bêd¹ d³u¿sze przerwy w deszczu. Cierpliwie czekam. Kiedy o
szesnastej koñczy siê transmisja z wycigu Formu³y 1, zak³adam przeciwdeszczowe ochraniacze i rozpoczynam swój wycig  z deszczem. Intensywnoæ opadów maleje i przeradza
siê w jednostajn¹, si¹pi¹c¹ m¿awkê. Odpalam motocykl i ruszam. Nie dzieje siê nic szczególnego  szkoda tylko, ¿e w
tak¹ pogodê nie mo¿na ani szybko jechaæ, ani napawaæ siê
powoln¹ jazd¹. Na szczêcie jestem jeszcze na moich, mazurskich terenach, wiêc niewiele tracê, bo okolice znam na pamiêæ. Mijam miasteczka i wsie, na kostce brukowej zwalniam
do granic mo¿liwoci.
W Wêgorzewie zatrzymujê siê na stacji paliwowej, tankujê i poprawiam ochraniacze obuwia. Koñcz¹ siê tereny, po
których móg³bym jedziæ na pamiêæ, wiêc odpalam GPS, sprawdzam s³uchawki  a ¿e wszystko bezb³êdnie dzia³a  ruszam.
Mokre myli, przerywane od czasu do czasu komunikatami
GPS, wêdruj¹ ju¿ do Lidzbarka Warmiñskiego, gdzie za pó³torej godziny w mi³ym towarzystwie bêdê móg³ wyschn¹æ.
Mijam Leniewo, w lusterkach widzê oddalone o jakie sto
metrów osobowe auto. Maj¹ cztery ko³a i wycieraczkê na szybie, wiêc w tak¹ pogodê ³atwiej. Mi³y g³os w s³uchawkach
informuje o ostrym zakrêcie w prawo. Zakrêtu nie widaæ, bo
niekoszone trawy siêgaj¹ pasa, ale redukujê bieg i silnik wytraca prêdkoæ. Ukazuje siê zakrêt, bardzo ostry  do tego
stopnia, ¿e nie widaæ jego przebiegu  zw³aszcza, ¿e wspomniane trawy tego nie u³atwiaj¹. Jadê naprawdê powoli. W
po³owie zakrêtu widzê, ¿e szosa w tym miejscu krzy¿uje siê z
poln¹ drog¹. Moim oczom ukazuje siê b³otna ma nawieziona
przez rolnicze pojazdy. Nie ma w tym miejscu ani skrawka
czarnego asfaltu, bym móg³ szukaæ odrobiny przyczepnoci.
Tylne ko³o lekko siê ulizguje, wiêc prostujê motocykl. Przeje¿d¿am o jezdni, zbli¿am siê do lewej krawêdzi szosy i
widzê, ¿e za ni¹ czeka mnie lot z czterometrowej skarpy. Nie
mam szans na hamowanie, ani ponowne z³o¿enie w zakrêt 
br¹zowa ma systematycznie skrapiana m¿awk¹ i w tym miejscu rz¹dzi niepodzielnie.
Nigdy wczeniej nie przypuszcza³em, ¿e jedna sekunda
mo¿e trwaæ a¿ tak d³ugo. Spêdzam ten czas na rozpatrywaniu
ró¿nych wariantów, rozwa¿aniu opcji, brania pod uwagê za
i przeciw. Ostatecznie, maj¹c w perspektywie lot z kilkumetrowej wysokoci, co mog³o zaowocowaæ trwa³ym zespoleniem z motocyklem, decydujê siê na roz³¹kê. Tylni hamulec
do dna, kierownica w prawo, nogi do góry i odt¹d Shadówka
i ja podró¿ujemy osobno, choæ w tak samo niesprzyjaj¹cych
warunkach. Jeszcze k¹tem oka widzê Hondê mieszaj¹c¹ siê z
b³otem i darni¹  na szczêcie jakie dwa metry ode mnie  i
mogê zaj¹æ siê swoim lotem. Lot trwa ze trzy sekundy, ale
zapamiêtujê dwie rzeczy: nie mam ¿adnego wp³ywu na jego
przebieg, oraz trwa on bardzo d³ugo. Wlek¹ siê te trzy sekundy niczym wiecznoæ. W koñcu hamujê w wysokiej trawie.
Wypiêta szybka z kasku gdzie wala siê w zarolach, m¿awka

ch³odzi mi twarz, a w s³uchawkach rozlega siê komunikat GPS:
jeste poza tras¹...
Aha, s³yszê  taka jest moja pierwsza myl. Próbujê poruszaæ ka¿d¹ z koñczyn  na szczêcie z powodzeniem. Wstajê.
W tym momencie podbiega do mnie dziewczyna z ch³opakiem  pasa¿erowie auta, które wczeniej widzia³em w lusterkach.
- Nic siê panu nie sta³o?
- Chyba nie  odpowiadam.
- Dzwoniæ na pogotowie?
- Nie ma takiej potrzeby, nic mi nie jest.
- Ale krwawi pan z nosa.
- Chusteczka wystarczy, po co zaraz pogotowie.
Podchodzê do motocykla, wy³¹czam awaryjnie zap³on,
zamykam kranik paliwa i wyci¹gam ze stacyjki kluczyk. Strasznie
to wygl¹da. Taki Chopper nie jest stworzony do tyt³ania siê w
b³ocie. Le¿y jak ranny koñ, na prawym boku, w przeciwnym
kierunku do naszej jazdy. Z auta wysiada jeszcze jedna para.
Podchodz¹. Próbujê podnieæ motocykl, ale nie dajê rady 
dziwnie zaczyna boleæ prawa rêka.

Winiówka po lizgu.
- Ch³opaki, podniecie...
- A damy radê?
- Dacie, normalnie sam go podnoszê.
M³odzieñcy na oko 1820 lat szarpi¹ siê z motocyklem u¿ywaj¹c tylko si³y.
- Zaczekajcie, to trzeba tak  po krótkim instrukta¿u Honda
staje na ko³ach. - Uchu, to ju¿ koniec mojej podró¿y 
stwierdzam patrz¹c na zgiêt¹ kierownicê, pokiereszowan¹
lampê i urwany kierunkowskaz.
- A pan dobrze siê czuje?  dziewczyna nie daje za wygran¹.
- Bo jako pan poblad³...
- No, s³odko mi siê w ustach robi i rêka coraz bardziej boli
 ze zdziwieniem stwierdzam jak szybko zmniejsza siê jej
zakres ruchów.
- To niech pan usi¹dzie, ja zadzwoniê pod 112.
- Dobrze, proszê dzwoniæ  k³adê siê na wznak w trawie. Do
moich uszu docieraj¹ strzêpki rozmowy... No tak, motocyklista... przytomny... rêka go boli. Sam... nie, nikogo... no
z takiej wysokiej skarpy... Dobrze, bêdê czekaæ...
- No kurde!  wcieka siê po chwili dziewczyna.  Ka¿¹
czekaæ a potem sami siê roz³¹czaj¹!
- Dobra, mo¿e to i lepiej  wstajê z mokrej trawy.  Pomó¿cie zdj¹æ kask.
Rêka boli ju¿ na ca³ego, trudno znaleæ dla niej jakie
optymalne u³o¿enie. Pierwsze, co mi przychodzi do g³owy, to
telefon do Setnego.
C.d.n.
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70. ROCZNICA ZBRODNI KATYÑSKIEJ

Tragiczny los
Antoniego Zenona Stankiewicza
z Wilna (4)

mieræ matki Jadwigi

Matka Jadwiga ¿y³a pogr¹¿ona w bólu, wyczuwaj¹c, ¿e
syn z wojny ju¿ nigdy nie wróci. Jak prawdziwa polska Mater
Dolorosa ubiera³a siê zawsze na czarno. Chorowa³a przez
ca³e ¿ycie na serce i zmar³a nagle w koñcu stycznia 1945 r.
w wyniku szoku spowodowanego wybuchem amunicji w przydworcowych magazynach (w okolicznych domach wypad³y
szyby). Pochowana zosta³a pospiesznie, w nerwowej atmosferze, w strachu przed czêstymi ulicznymi aresztowaniami
sowieckimi, na drugim po Rossie, po³o¿onym malowniczo,
Cmentarzu Bernardyñskim na Zarzeczu. Grób ziemny z drewnianym krzy¿em pozosta³ w g³êbi cmentarza, na brzegu skarpy nad urwistym brzegiem Wilejki. Mogi³a ta zaginê³a, byæ
mo¿e podmyta przez wartki strumieñ dop³ywu Wilii. Po tzw.
repatriacji wszystkich cz³onków rodziny do Olecka wiosn¹
1945 r., opiekunów grobu ju¿ nie by³o. A w 1968 r., kiedy
odwiedzilimy po raz pierwszy Wilno z wycieczk¹ Orbisu,
nasz tata Romuald, uczestnik tego pogrzebu, nie móg³ odnaleæ miejsca pochówku swojej matki. Dwukrotne poszukiwania mogi³y podjête w ostatnich latach, w których uczestniczy³
tak¿e prawnuk Romuald z Krakowa, a tak¿e konsultacje z
opiekunami Cmentarza Bernardyñskiego, którzy katalogowali istniej¹ce groby, nie przynios³y rezultatu. Dlatego te¿ na
cmentarzu parafialnym w Olecku na jednym grobie i na wspólnej
tablicy, umieszczeni s¹ ojciec Tolka  Antoni Stankiewicz,
zmar³y w Olecku i symbolicznie  jego matka Jadwiga Stankiewicz, pochowana w ziemi wileñskiej.

Matka Jadwiga w ¿a³obie, Wilno, lata 40-te.

Mord w Katyniu

Losy Polaków uwiêzionych na terenie Kraju Rad pozostawa³y ca³kowicie w rêkach samodzier¿awia Stalina i jego
podw³adnych. Dzisiaj, dziêki procesowi odk³amywania zbrodni
katyñskiej, znane ju¿ s¹ dokumenty NKWD, niestety, jeszcze nie wszystkie, które sta³y siê podstaw¹ ludobójstwa.
Ka¿dy z nas mo¿e je przeczytaæ w publikacjach naukowych
polskich historyków, a tak¿e w internecie, np. na stronach
http://katyn.codis.ru.
5 marca 1940 r. Biuro Polityczne KC zarz¹dzane przez
Stalina wyda³o wyrok mierci na polskich jeñców wojennych
zatrzymanych w sowieckiej Rosji. Wniosek o zastosowanie

Tolek zwyciêski u podnó¿a pomnika Trzech Krzy¿y,
na Górze Trzykrzyskiej dominuj¹cej nad Wilnem.
najwy¿szego wymiaru kary, rozstrzelania bez przedstawienia zarzutów i bez s¹du, z³o¿y³ szef NKWD Beria. Zaoczny
wyrok mierci obj¹³ 14700 polskich ¿o³nierzy i przedstawicieli inteligencji internowanych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz skazano 11000 osób wiêzionych
w zachodnich obwodach Ukrainy i Bia³orusi. Wykonaniem
tej zbrodni obarczono wysokich funkcjonariuszy NKWD:
Mierku³owa, Kobu³owa (zastêpcê Berii) oraz Basztakowa.
Wniosek Berii zatwierdzili du¿ymi czytelnymi podpisami,
z³o¿onymi w poprzek pisma: Stalin, Woroszy³ow, Mo³otow,
Mikojan, a poparcie kary mierci dla tysiêcy Polaków dodali  Kaganowicz i Kalinin. To wiadectwo ludobójstwa wydane przez sowietów ogl¹daj¹ dzisiaj i czytaj¹, na setkach
wystaw oraz w internecie, miliony ludzi w Europie.
Zapowiedzi¹ akcji zag³ady by³ zakaz korespondencji, ustanowiony 16 marca, a tak¿e dostarczania jeñcom listów od
rodzin, na które Tolek i tysi¹ce wiêniów oczekiwali z takim natê¿eniem. Nastêpnym krokiem by³o spisanie ankiety
ka¿dego oficera. Wype³niony szczegó³owo formularz wraz z
teczk¹ osobow¹ jeñca odsy³any by³ do oddzia³u NKWD,
kierowanego przez Basztakowa, gdzie sporz¹dzane by³y listy wywozowe wiêniów z obozu do miejsca kani. Pomimo
powszechnej doæ lekcewa¿¹cej opinii o bezho³owiu panuj¹cym w sowieckim kraju, maszyna policyjna NKWD pracowa³a z nadzwyczajn¹ precyzj¹. Jeden egzemplarz listy
wywozowej wraz z poleceniem transportu jeñców dostarczano komendantowi obozu, a drugi, podpisany przez Mierku³owa, wysy³ano do zarz¹du NKWD w³aciwego dla miej-
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sca mordu. 1 kwietnia 1940 r. w nocy, przez telefon, wydano rozkaz rozpoczêcia rozstrzeliwañ.

Ostatnia droga Antoniego Zenona

Polscy jeñcy w Kozielsku, których nazwiska znienacka,
czêsto noc¹, wyczytywano z rozkazem stawienia siê z rzeczami osobistymi, prze¿ywali niepokój, ale i wielk¹ nadziejê
na odmianê losu. Oprawcy kamuflowali powody wezwania.
Tworzono fa³szywe sugestie zmiany obozu lub przekazania
jeñców do niewoli niemieckiej do tego stopnia, ¿e ¿egnani
koledzy zazdrocili wybranym. Po sprawdzeniu personaliów
przeprowadzano rygorystyczn¹ rewizjê osobist¹, odbieraj¹c
niebezpieczne przedmioty. Nastêpnie zgromadzeni wiêniowie, po oko³o 250 osób jednorazowo, pêdzeni byli do ciê¿arówek, które wioz³y ich do poci¹gu. Podró¿ trwa³a ca³¹ noc,
udrêczeni kwietniowym mrozem, brakiem ¿ywnoci i wody,
oko³o po³udnia rozpoznawali bocznicê kolejow¹ w Smoleñsku. Poci¹g sta³ prawie dobê i w koñcu doje¿d¿a³ jeszcze 4
km do ostatniej stacji  Gniezdowo. Poniewa¿ oficerowie
przywo¿eni byli z rzeczami, do ostatniej chwili nie wiedzieli
co ich czeka i spodziewali siê odmiany losu.
Dzisiaj wiemy wszystko o kani w Katyniu, g³ównie dziêki
niesamowitej relacji jednego z jeñców, Stanis³awa Swianiewicza, znakomitego profesora Uniwersytetu Stefana Batorego, którego wyk³adów z ekonomii politycznej w 1933/34 r.
s³ucha³ Romuald, starszy brat Tolka. Prof. Swianiewicz, który w Kozielsku podczas przes³uchañ rozpoznany zosta³ przez
NKWD jako wybitny polski ekspert od spraw rozwoju przemys³u
rzeszy niemieckiej, zosta³ ocalony od rozstrzelania. W ostatnim momencie, na stacji Gniezdowo, dozoruj¹cy transporty
pu³kownik NKWD od³¹czy³ go od grupy jeñców ³adowanych do ma³ego autobusu o zamazanych wapnem oknach.
Autobus odje¿d¿a³ w stronê lasu i po pewnym czasie wraca³.
Przez otwór pod dachem pustego wagonu, gdzie zosta³ zamkniêty, Swianiewicz widzia³ wszystko. Jako polski emigrant w Kanadzie wiadectwo zawar³ w wielkiej wagi ksi¹¿ce W cieniu Katynia, wydanej w Pary¿u w 1976 r. (w Polsce
pierwsze wydanie w drugim obiegu w 1981, a nastêpne w
1990, oficjalne, w Czytelniku).
Ze stacji w Gniezdowie skazani wywo¿eni byli oko³o 12
km, do lasu ko³o wsi Katyñ, do miejsca zwanego Kozie
Góry. Tam ustawionym w kolejce jeñcom krêpowano wykrêcone do ty³u rêce, opornym zarzucano p³aszcz na g³owê.
Wypychano na skraj do³u i zabijano precyzyjnie oddanym
strza³em, kul¹ w ty³ g³owy.

Tablica ppor. Antoniego Zenona Stankiewicza na Cmentarzu Wojskowym w Lesie Katyñskim, przy niej bratanek
Jerzy Stankiewicz, Katyñ, 27 czerwca 2003 r.

Ppor. Antoni Zenon Stankiewicz, w obozie w Kozielsku
nr jeniecki 143, wci¹gniêty zosta³ 20 kwietnia 1940 r. na
listê wywozow¹ NKWD nr 040/3. Umieszczony jest na tej
licie jako pozycja nr 1. Podró¿ z Kozielska do Gniezdowa
odby³ noc¹ z 21 na 22 kwietnia i prawdopodobnie 23 kwietnia 1940 r., po pobudce w wiêziennym wagonie o 5.00 rano,
jako pierwszy zosta³ rozstrzelany nad do³em mierci w Katyniu. Jego cia³a podczas ekshumacji nie zidentyfikowano.

Prawda o Katyniu zwyciê¿y

13 kwietnia 1943 r. na zajêtym w wyniku dzia³añ wojennych terenie pod Smoleñskiem Niemcy odkryli miejsce mordu Polaków. Perwersja polityczna sowietów spowodowa³a,
¿e t¹ zbrodni¹ obarczyli faszystów okupuj¹cych ziemiê radzieck¹. Na ponad pó³ wieku ufundowane zosta³o k³amstwo
katyñskie. Po obu stronach politycznej barykady zajêli pozycje niemieccy faszyci i alianci. Rozpoczê³a siê wojna polityczna, w której Stalin wypiera³ siê wszystkiego, a Niemcy
uczynili z zarzutów wobec sowietów wielk¹ akcjê propagandow¹. W obliczu k³amliwie zajêtego stanowiska o masowych
zbrodniach w Lesie Katyñskim do dzisiaj rz¹dy ani Anglii,
ani Stanów Zjednoczonych nie maj¹ wobec Polski czystego
sumienia. Bulwersuj¹ce europejsk¹ opiniê odkrycia miêdzynarodowej komisji Czerwonego Krzy¿a, podczas trwaj¹cej
ponad miesi¹c pierwszej ekshumacji zw³ok w 1943 r., przeprowadzonej przez polskich i zachodnich przedstawicieli
Czerwonego Krzy¿a, stwierdza³y ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ,
¿e zbrodni na Polakach dokonali sowieci. Te fakty poddano
wyciszeniu i zafa³szowaniu.
Po blisko 50 latach, 13 kwietnia 1990 r. Michai³ Gorbaczow pierwszy prze³ama³ mur milczenia i k³amstwa, przekazuj¹c w Moskwie gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu czêæ imiennych
list wysy³kowych z kwietnia i maja 1940 r., adresowanych do
komendantów obozów w Kozielsku i Ostaszkowie, dot¹d zatajonych w archiwach NKWD. I ja, pisz¹cy te s³owa bratanek
Tolka, na tych oryginalnych listach mierci, spisanych na maszynie
czyteln¹ cyrylic¹ na ¿ó³tawym papierze, które udostêpniono
mi w Warszawie, odnalaz³em ostateczne potwierdzenie: dwa
imiona i nazwisko, imiê ojca i rok urodzenia ppor. Antoniego
Zenona Stankiewicza. Tolek zosta³ rozstrzelany!
Pocz¹tkow¹ odwil¿ w stosunkach z Rosj¹ wykorzysta³y
w³adze polskie organizuj¹c w 1991 r. pierwsze prace ekshumacyjne w Lesie Katyñskim, zorganizowane przez niez³omnego Andrzeja Przewonika wraz z wspieraj¹cym go adw.
Stanis³awem Mikke (obaj zginêli w katastrofie pod Smoleñskiem). Ten ostatni uwieczni³ fakty i atmosferê tych historycznych dla Polski dzia³añ w nie maj¹cej precedensu dokumentalnej ksi¹¿ce pt. pij, mê¿ny w Katyniu, Charkowie
i Miednoje (wyd. 1998). W wyniku nieugiêtych starañ
i pertraktacji Andrzej Przewonik doprowadzi³ dzie³o swego
¿ycia do pe³nej realizacji  do otwarcia w 2000 r. na ziemi
rosyjskiej trzech polskich cmentarzy wojennych w Charkowie, Katyniu i Miednoje i oddania ho³du zamordowanym
polskim bohaterom.
Ppor. Antoni Zenon Stankiewicz uwieczniony zosta³
na tablicy na murze mierci w Katyniu oraz poprzez zapis
dokumentalny w Ksiêdze Cmentarnej  Katyñ, ponadto jego
nazwisko wyryte jest na cianie komemoracyjnej (tabliczka
nr 14470) w Kaplicy Katyñskiej Katedry Polowej Wojska
Polskiego w Warszawie. 9 listopada 2007 r. podczas uroczystych obchodów w Katedrze Polowej mianowany pomiertnie, poz. 7269 rozkazu, na stopieñ porucznika.
pij, mê¿ny Tolku  my nie zapomnimy!
Jerzy Stankiewicz (Olecko-Kraków)
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STANOWISKO Rady Powiatu w Olecku

w sprawie wiadczenia us³ug ambulatoryjnych mieszkañcom powiatu oleckiego z dnia 29 kwietnia 2010r.
Szpital w Olecku nale¿y w Polsce do
nielicznego grona szpitali funkcjonuj¹cych od lipca 2003 r. jako spó³ka handlowa ze 100% udzia³em samorz¹du powiatowego. Dba³oæ o jak najlepsze warunki
i jakoæ us³ug jest wieloletnim wysi³kiem
pracowników szpitala, samorz¹dów powiatu oleckiego oraz wszystkich Mieszkañców.
Szpital zosta³ wyró¿niony w marcu
2009 r. wizyt¹ rz¹dow¹  Premiera Donalda Tuska wraz z Ministrem Zdrowia
 Pani¹ Ew¹ Kopacz w ramach kampanii Ratujmy polskie szpitale. W tym¿e
roku zaj¹³ tak¿e 10. miejsce w rankingu
ogólnopolskim pod wzglêdem najlepsze szpitale niepubliczne. Starania ca³ej spo³ecznoci przynios³y wymierne efekty

 obecnie funkcjonuje bardzo nowoczesne, dobrze zarz¹dzane przedsiêbiorstwo.
Z tym wiêkszym niepokojem obserwujemy stale pogarszaj¹c¹ siê dostêpnoæ mieszkañców powiatu oleckiego do
us³ug zdrowotnych z zakresu specjalistycznych wiadczeñ ambulatoryjnych oraz
rehabilitacji leczniczej. Po wnikliwej
analizie sytuacji stwierdzamy, ¿e poziom
zabezpieczenia us³ug jest niebezpiecznie niski. Wyrazem tego s¹ rosn¹ce i
nieracjonalnie d³ugie kolejki oczekuj¹cych na wizyty do gabinetów specjalistycznych. Rosn¹ca liczba skarg pacjentów,
dotycz¹ca bardzo d³ugich kolejek, kierowanych na nasze rêce, sk³ania do
podjêcia dzia³añ w celu eliminacji tego
problemu.

Po analizie zawartych kontraktów nale¿y
stwierdziæ, ¿e powiat olecki jest szczególnie niedofinansowany. Wiêkszoæ
poradni specjalistycznych (poza poradniami dla kobiet) s¹ to poradnie dzia³aj¹ce tylko po jednej w okrelonej dziedzinie na ca³y powiat. Od ubieg³ego roku
sytuacja jeszcze siê pogorszy³a. Du¿e i
rosn¹ce zapotrzebowanie na us³ugi sprawi³y pojawienie siê tzw. us³ug nadlimitowych u g³ównego dostawcy us³ug, czyli
Centrum Medycznego ZOZ Olmedica
w Olecku Sp. z o.o. Nie tylko us³ugi
nadlimitowe nie zosta³y op³acone, ale dodatkowo o 7% uleg³y obni¿eniu kontrakty.
Porównuj¹c rok 2009 i 2010 w poszczególnych rodzajach poradni wartoæ kontraktów przedstawia siê nastêpuj¹co:

64 242,00

3 105,00

60 075,00

redni czas
oczekiwania
(liczba dni)
51

233 448,60

130,20

220 642,50

41

grulicy i chorób p³uc

48 060,00

621,00

45 900,00

0

ginekologiczno-po³o¿nicza

225 314,30

11 844,47

210 714,00

17

program cytologiczny

19 083,30

0,00

14 250,60

0

chirurgiczna

305 316,00

34 506,00

282 492,00

0

kardiologiczna

62 784,00

4 383,00

58 707,00

115

onkologiczna

34 558,80

6 835,50

33 005,70

0

urazowo-ortopedyczna

145 548,00

9 486,00

134 667,00

0

urologiczna

68 796,00

414,00

64 332,00

37

71 325,17

1 124 785,80

0

Poradnia

Wartoæ umowy
w 2009 r.

alergologiczna dla dzieci
endokrynologiczna

Razem
Pracownia
pracownia rehabilitacyjna
Razem

1 207 151,00
Wartoæ umowy
136 785,60
136 785,60

Niezrozumia³a i nieracjonalna wydaje siê decyzja NFZ o bardzo dla nas
odczuwalnym ograniczeniu finansowania poradni specjalistycznych dzia³aj¹cych przy szpitalu. Dyrekcja placówki
zosta³a zmuszona do podjêcia kolejnych
trudnych, choæ uzasadnionych ekonomicznie, dzia³añ o dostosowaniu kosztów (w
tym zatrudnienia) oraz iloci przyjmowanych pacjentów do uzyskanych kontraktów. Skutkiem tego jest drastyczne
ograniczenie dostêpnoci do wiadczeñ

Wartoæ us³ug
nadlimitowych

Wartoæ us³ug
nadlimitowych

Wartoæ kontraktu
na rok 2010

Wartoæ kontraktu
na rok 2010

redni czas
oczekiwania
(liczba dni)

65 805,60

123106,20

150

65 805,60

123106,20

-

specjalistycznych, na co nie mo¿na i nie
chcemy siê zgodziæ.
W zwi¹zku z powy¿szym wnosimy
o pilne zwiêkszenie zawartych kontraktów do wysokoci faktycznego wykonania us³ug z poziomu roku ubieg³ego.
Z uwagi na liczne skargi dotycz¹ce d³ugich
kolejek oczekuj¹cych, równie¿ do poradni okulistycznej dzia³aj¹cej przy szpitalu, a prowadzonej przez NZOZ Medica Vision, prosimy o uwzglêdnienie
w planach wzrostu finansowania rów-

nie¿ tej poradni  jedynej poradni okulistycznej w powiecie.
Jednoczenie prosimy o ustosunkowanie siê przez NFZ do prezentowanego stanowiska ze wskazaniem mo¿liwoci
jak najszybszego pozytywnego za³atwienia
naszego wniosku.
W imieniu Rady Powiatu w Olecku
Przewodnicz¹cy Rady
Marian wierszcz

!
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Uroczyste otwarcie trasy rowerowej
Szlakiem puszczañskich jezior w Mazurach

23 kwietnia 2010r. odby³o siê otwarcie trasy rowerowej
pt. Szklakiem puszczañskich jezior w Szkole Podstawowej
w Mazurach. W uroczystoci udzia³ wziêli m.in. Maria Wanda
Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki, Janina Trus  Wójt
Gminy wiêtajno, Romualda Kalejta  Naczelnik Wydzia³u Ochrony rodowiska Starostwa Powiatowego w Olecku,
Tomasz Liwak  Nadleniczy Nadlenictwa Czerwony Dwór,
Gra¿yna Zieliñska  Kierownik Zespo³u Administracyjnego
Owiaty w wiêtajnie, Tadeusz S³abiñski  Dyrektor Szko³y Podstawowej w Mazurach.

Liwaka, który omawia³ walory przyrodnicze Puszczy Boreckiej oraz kryj¹ce siê w niej sekrety. By³a to bardzo pouczaj¹ca i cenna lekcja przyrody.
Projekt trasy rowerowej zosta³ opracowany przez uczniów
klasy II C Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku wraz z opiekunk¹ El¿biet¹ Milewsk¹ przy
wspó³pracy Starostwa Powiatowego w Olecku.
Celem trasy jest pokazanie zró¿nicowanego krajobrazu
oraz ró¿norodnoci biologicznej po³udniowo-wschodniej czêci
Puszczy Boreckiej.

Okolicznociow¹ czêæ artystyczn¹ przygotowali uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Mazurach oraz m³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
Po wyst¹pieniach Wicestarosta Olecki wrêczy³a podziêkowania organizatorom oraz m³odzie¿y za zaanga¿owanie przy
opracowaniu trasy i czêci artystycznej.
Nastêpnie uczestnicy ruszyli na Szlak puszczañskich jezior, który przebiega przez Mazury - Szwa³k - Czerwony
Dwór - Zamocie - Borki - Rogojny - Mazury. D³ugoæ trasy
wynosi ok. 19 km. Na wybranych przystankach m³odzie¿
wraz z goæmi mia³a okazjê wys³uchania Nadleniczego Tomasza

Opracowana trasa uwieczniona zosta³a na 4 tablicach
informacyjnych. Zosta³y umieszczone w Starostwie Powiatowym w Olecku, Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Olecku oraz
w Szkole Podstawowej w Mazurach. Czwarta, najwiêksza
tablica, zostanie zawieszona na budynku Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Mazurach.
Dziêkujê wszystkim za pomoc i udzia³ w otwarciu trasy
rowerowej Szlakiem puszczañskich jezior.
D. Chalecka
www.powiat.olecko.pl

"
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US£UGI

AUTO-MOTO

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K20402)

V15206

Krupin 14A

tel. 503 804 741; 512 217 654
* Odszkodowania komunikacyjne, tel. 604-856-353
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V13407)

SERWIS OGUMIENIA

K27008

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V9040
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K29903
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V14417
* ZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V15216
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V20412
* Daewoo Matis, 1999, 0,8B, tel. 509-746-264
V14437
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V16825
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V14427
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V9030
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V16815
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V9020
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V20422

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V21701
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48

V70618

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L24502
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30
L23804
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1317
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V14906
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049 L16723
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V12818
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L24003
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15408
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

ka¿dy czwartek, start od 19

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. V13307
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V9110

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

NOWA DOSTAWA TOWARU
ozdoby wielkanocne, wazy, wazony

tel. 608-146-978

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

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 10 00-000, pt-so  od 1000 do 2 00

(V21601)

PIZZA NA TELEFON

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V12406

OKULISTA

* Pub Pod ABC, plac Wolnoci 8c, tel. 509-909-996 L23704

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V13707

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V19703)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V17005

PUB PIWNICA

www.meble-zachodnie.eu

V21611

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

V14606

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L24103
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70 L24701

KARAOKE w Pub Piwnica,
00

V14306

(V13607)

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

L24202

(V8810)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V14407

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

(V16705)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K30303

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8920
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V19713

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

(V19903)

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.
V21501

US£UGI

#
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* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V20622
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V18924
* SALON Pielêgnacji Psów; E³k 5; tel. 512-664-436,
www.grzywka.com, posiadamy ubranka. Promocyjne ceny K31402

Sklep DOM s.c.

Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2116
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V16835
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(K30901)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495

L23405

Taxi TELETAXI

(V19104)

87-5-200-200

* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87520-12-12
K29205
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L24302

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V9010)

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

(V19603)

(V8610)

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)

SPRZEDAM
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V13617
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V31001
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K31301
NOTEBOOK ASUS +TORBA
+MYSZ JU¯ OD 1599z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C

(V12808)

* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, Babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V21401
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852
L24601
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V8820
* mieszkanie dwupokojowe po remoncie, parter, tel. 510970-855
K30402
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V21411
* mieszkanie, Sk³adowa, I piêtro, 78,2 m.kw., z du¿ym
tarasem, tel. 603-757-409
K29703
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L24801
* mieszkanie 48 m.kw., rodkowa, tel. 510-189-301 V21431
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V16845
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8930
* porcelana polska, du¿y wybór, plac Wolnoci 14, tel.
665-095-424, www.tocada.pl
V20612
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V8830
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L24402
* SIATKAOGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V9220
* siedlisko Kukowo, dom + zabudowania gospodarskie, tel.
510-189-301
V21421
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V8620
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2116
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V19513
WYNAJEM
* lokal do wynajêcia, 60  80 m.kw., tel. 507-047-748
K30802

* lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ handlow¹, Targowa 12,
tel. 508-945-732
K28705
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 507-047-748
K30702
* na dzia³alnoæ gospodarcz¹ do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 hektara, tel. 502-088-402
K31201
* pomieszczenia biurowe do wynajêcia, Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053
V11219

INNE
* zamieniê mieszkanie 44 m.kw. na wiêksze, tel. 87-52027-33
K28605
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L22705b
* zatrudniê operatora koparki JCB 4CX z dowiadczeniem, tel. 504-919-923
K28505
* zatrudniê opiekunkê do dziecka, tel. 606-359-538, 602190-196
K30602
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
* dom nad jeziorem, tel. 508-597-554

V18914
V18704

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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(K31101)

Ch³opcy z Placu Broni.
Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

(V19803)

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

(V11209)

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
31

maja

godz.

1600

tel. 520-23-36

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Wiosenne odtruwanie

Wiosna bywa najlepszym okresem do przeprowadzania witaminowych kuracji odtruwaj¹cych
organizm. Roliny wtedy s¹ w pe³ni ¿ycia i zawieraj¹
najwiêcej aktywnych sk³adników od¿ywczych. W tym
czasie poprawia siê równie¿ przyswajalnoæ sk³adników.
Jednym ze znanych sposobów dostarczania witamin jest
jadanie surówek z najrozmaitszych warzyw i chwastów.
Przede wszystkim warto jadaæ m³ode listki pokrzywy,
krwawnika, podagrycznika (uci¹¿liwy chwast w ogrodach),
gwiazdnicy, babki, komosy i oczywicie ¿ó³to kwitn¹cego mlecza, który zakwita na prze³omie kwietnia i maja.
Zdarza siê jednak, ¿e nie wszyscy lubi¹ surówki. Poza
tym, szczególnie starsze osoby, mog¹ mieæ k³opoty z
dobrym pogryzieniem listków i ³ody¿ek. W takich przypadkach mo¿na dostarczaæ sobie cenne sk³adniki popija-

j¹c soki. Sporz¹dza siê je z rozwijaj¹cych siê chwastów,
zió³ oraz warzyw. Soki mo¿na przygotowywaæ z rozdrobnionych dok³adnie rolin korzystaj¹c z sokowirówki, mo¿na
te¿ bardzo drobno pokrojone listki i ³ody¿ki wyciskaæ w
p³óciennym woreczku. Najprostsza kuracja oczyszczaj¹ca
polega na wypiciu w ci¹gu dnia trzech ³y¿ek wie¿ego
soku. Mo¿na go rozcieñczyæ wod¹ i os³odziæ miodem.

Podpuchniête oczy

Na podpuchniête oczy pomo¿e kompres z zamro¿onych zió³.
W tym celu przygotowujemy napar ze wietlika lub
bratka daj¹c ³y¿eczkê zio³a na szklankê wrz¹tku. Po 15
minutach odcedzamy, a nastêpnie zamra¿amy go w woreczkach lub foremce do kostek lodu.
Kostki lodu owijamy gaz¹ i ok³adamy nimi powieki
oraz miejsca nad i pod nimi. Taki ok³ad trzymamy 10
minut. Potem przez 30 sekund przecieramy opuchliznê
samym lodem.

%
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Kalendarz imion

Cytat na ten tydzieñ

4 maja (Dzieñ Stra¿aka)
Amelii, Antoniny, Flory, Ireny, Malwiny, Moniki, Poli
Floriana, Gocis³awa, Gostarda, Grzegorza, Januarego, £azarza, Micha³a,
Polikarpa, Roberta, W³adys³awa
5 maja
Ireny, Irydy, Ity, Tamary, Wincenty
Chociemira, Hilarego, Lubos³awa, Piusa, Teodora, Waldemara, Wincentego,
Zdzibora
6 maja
Benedykty, Beniny, Benity, Ditty, Domicelli, Filipa, Fredy, Judyty, Juty, Ludomi³y
Benedykta, Dominika, Filipa, Gocis³awa, Gociwita, Jakuba, Jana, Juranda,
Ludomi³a, Mariana, Owidiusza, Waldemara, Wiktora
7 maja
Domiceli, Doniceli, Flawii, Gizeli, Gustawy, Gusty, Helgi, Ludmi³y, Ludomi³y, Ludomiry, Ró¿y, Sawy, Wincencji,

Wincenty
Augusta, Benedykta, Floriana, Ludomira, Stanimira, Stojana, Wincentego
8 maja (Dzieñ Zwyciêstwa nad Faszyzmem)
Dezyderii, Eryki, Ilzy, Izy, Kornelii, Lizy,
Stanis³awy
Achacego, Aleksandra, Benedykta, Eryka,
Fryderyka, Kornela, Marka, Micha³a,
Mirona, Piotra, Stanis³awa, Wiktora
9 maja (Wniebowstapienie Pañskie)
Beaty, Bo¿eny, Karoli, Karoliny, Katarzyny, Marii, Tekli, Ulriki
Beatusa, Bo¿ydara, Grzegorza, Joba, Karola,
Miko³aja, Otokara, Pachomiusza
10 maja (Dzieñ Hutnika oraz Dzieñ
Pracownika Gospodarki Komunalnej)
Antoniny, Beatrycze, Dory, Izydory,
Wiktoryny
Antoniana, Antoniego, Antonina, Chocies³awa, Cierpimira, Czêstomierza,
Czêstomira, Gordiana, Gordona, Hioba,
Izydora, Jana, Symeona, Szymona

Nasz przepis

Jarzynowa w galarecie

Pude³ko t³ustego twarogu homogenizowanego, 1-3 ³y¿ki mleka, cukier waniliowy, 5 dag biszkoptów, s³oik kompotu z moreli, brzoskwiñ lub liwek, sok
z cytryny.
Dno salaterki wyk³adamy biszkoptami. Uk³adamy na nich czêæ owoców
z kompotu i przykrywamy drug¹ warstw¹ biszkoptów.
Twaro¿ek, mleko, cukier waniliowy
i sok z cytryny ubijamy na pienist¹ masê.
Nak³adamy j¹ na biszkopty. Krem przybieramy pozosta³ymi owocami. Wstawiamy na pó³ godziny do lodówki. Podajemy zawsze sch³odzony.

Sennik

Puszka zielonego groszku, marchew,
pietruszka, kawa³ek selera, por, 2 kwaszone ogórki, ma³e jajko, sól, cukier, sok z
cytryny, ma³y s³oik majonezu, 3 ³y¿eczki
¿elatyny, 1/2 szklanki wody.
Marchew, pietruszkê i seler gotujemy.
Studzimy i kroimy w ma³¹ kostkê. Tak samo
kroimy ogórki i jab³ko. Surowy, dok³adnie
umyty por (tylko bia³a czêæ) tniemy w
cieniutkie paseczki. Groszek wyjmujemy z
puszki i odcedzamy. Tak przygotowane
warzywa dok³adnie mieszamy i doprawiamy do smaku.
¯elatynê przygotowujemy wg przepisu
na opakowaniu i po przestudzeniu wlewamy  stale ucieraj¹c  cienkim strumieniem do majonezu. Sa³atkê wymieszan¹ z
tak przyrz¹dzonym majonezem wk³adamy
do szklanej salaterki, ozdabiamy i odstawiamy do stê¿enia w ch³odne miejsce.



Krem z owocami od Marka

Ze starego sztambucha (XIX wiek)
wiatek nasz jest bardzo mi³y!
wiatek nasz jest bardzo mi³y;
Bartek pracuje ponad si³y,
Za to Wit robi niewiele.
Piotr obdziera i w niedziele,
Ja pe³za przez ¿ycia drogê,
Zdzi podstawia blinim nogê,
Franio k³amie jak najêty,
Piotr ca³uje mo¿nych piêty,
Stach rozbija, Leo kradnie,
I zabawnie jest, i ³adnie.
M. Radoæ

Surówki

Mo¿emy je przechowywaæ przez 2-4
godziny, bez dostêpu wiat³a, w temperaturze ok. 5°C. Póniej trac¹ witaminy,
zmieniaj¹ barwê i ulegaj¹ szkodliwym dla
zdrowia reakcjom chemicznym.

Szpak
Amadeusza Mozarta

Ptak ten potrafi³ zapiewaæ partiê z
koncertu fortepianowego G-dur KV 453,
ale zawsze fa³szowa³ w tym samym
miejscu.

Ocet

Odrobina octu dodana do ostatniego p³ukania zmiêkcza bieliznê. O¿ywia
i utrwala kolory, a w wypadku rêcznego prania we³ny zmniejsza wydzielanie
siê piany.

Marakuja

... owoc liany, pochodzi z Brazylii.
Dojrza³y owoc ma s³odki, soczysty mi¹¿sz
i mnóstwo nasion. Nadaje siê do zdobienia deserów, lodów i ciastek.

Kawa

W XVI i XVII wieku w Turcji picie kawy karano mierci¹.

Gdy ni siê nam trup i jeli to my
nim jestemy, to czeka nas wyj¹tkowo
d³ugie, szczêliwe ¿ycie w zdrowiu. Jeli widzimy we nie zw³oki nieznanej
osoby to, zapowiada siê przed nami d³ugie
i interesuj¹ce ¿ycie, ale niekoniecznie
zdrowe.

F kupiê

... stan¹ siê bardziej delikatne, jeli przed
upieczeniem zostan¹ zamoczone na kilka godzin w marynacie z 1 szklanki octu
winnego i 2 szklanek wywaru z miêsa.

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Pieczeñ i dziczyzna

Malina

Istnieje ponad 200 gatunków malin, jednak
tylko dwa uprawia siê na skalê przemys³ow¹.

Iloæ publikacji:

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F x 1

F x 2

F wynajmê

F x 3

F inne

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................

&
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Mistrzostwa Europy G³uchych w Biegach Prze³ajowych z udzia³em zawodnika z Olimpijczyka Olecko

W dniach 23-24.04.2010 r w Baile
Felix w Rumunii odby³y siê Mistrzostwa Europy G³uchych w Biegach Prze³ajowych.
Polskê pod przewodnictwem Reginy Jakubowskiej (trener kadry Polski
nies³ysz¹cych w lekkoatletyce) reprezen-

towa³a 12-osobowa ekipa, wród której
znajdowa³ siê tak¿e zawodnik Olimpijczyka Olecko, uczeñ OSW dla Dzieci
G³uchych  Adrian Marcinkiewicz.
Polska powróci³a z Rumunii z dorobkiem dwóch br¹zowych medali (wywalczonych przez trzyosobow¹ dru¿ynê kobiet na dystansie 4 km oraz trzyosobow¹ dru¿ynê juniorów na dystansie 8 km).

Pi³ka siatkowa
22.04.2010r. w hali Gimnazjum nr 2 w Olecku rozegrano
I Rundê Eliminacji do Mistrzostw WojewództwaWarmiñsko-Mazurskiego LZS w pi³ce siatkowej szkó³ gimnazjalnych ch³opców. Organizatorzy: W-M LZS, MOSiR Olecko i
UKS przy Gimnazjum nr 2 w Olecku. Sêdzia g³ówny: Tomasz Borowski.
W turnieju wyst¹pi³y nast. dru¿yny: Gimnazjum Barciany, Gimnazjum Wêgorzewo i Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Zespo³y te zagra³y systemem: ,,ka¿dy z ka¿dym.
WYNIKI:
Gimnazjum Wêgorzewo - Gimnazjum nr 2 Olecko
2:1
(24:26, 25:18, 15:9)
Gimnazjum Barciany - Gimnazjum Wêgorzewo
2:1
(14:25, 25:20, 15:11)
Gimnazjum nr 2 Olecko - Gimnazjum Barciany
2:0
(27:25, 26:24)
KOLEJNOÆ KOÑCOWA:
1. Gimnazjum nr 2 Olecko
3 pkt 3:2
2. Gimnazjum Wêgorzewo
3 pkt 3:3
3. Gimnazjum Barciany
3 pkt 2:3
Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a pami¹tkowy puchar i uzyska³a awans do dalszej fazy rozgrywek. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 35 zawodników.
Sk³ad dru¿yny z Gimnazjum nr 2 w Olecku (opiekun
Maciej Mularczyk): Micha³ Szturgulewski, Hubert D³u¿niewski,
Eryk Klar, Mateusz Rowiñski, Maciej Bubrowski, Mateusz
Wojciechowski, Jakub Budka, Tomasz Koz³owski, Pawe³ Haponik, Artur Opanowski, Mateusz Mielziuk i Jacek Mrozowski.
Dariusz Karniej

W dru¿ynie ch³opców do lat 19 znalaz³
siê te¿, obok zawodników z Lublina i
Raciborza, zawodnik z Olecka. Adrian
uzyska³ najlepszy wynik w swojej dru¿ynie, a suma czasów wszystkich trzech
zawodników da³a im br¹zowy medal.
To kolejny sukces, który zosta³
dopisany do wielu ju¿ osi¹gniêæ Olimpijczyka Olecko na arenach Polski i
miêdzynarodowych.

Pi³ka no¿na
Pi³karski turniej o Puchar ,,Coca-Coli
23.04.2010r. na boisku ,,Orlik 2012 odby³y siê eliminacje do pi³karskiego turnieju o Puchar ,,Coca-Coli. Sêdzi¹
g³ównym zawodów by³ Dariusz Karniej.
WYNIKI:
Gimnazjum Wieliczki - Gimnazjum Babki Oleckie
5:1
Gimnazjum nr 2 Olecko - Szko³a Spo³eczna STO
10:0
Gimnazjum Wieliczki - Szko³a Spo³eczna STO
11:0
Gimnazjum nr 2 Olecko - Gimnazjum Babki Oleckie 10:0
Babki Oleckie - Szko³a Spo³eczna STO
3:1
Gimnazjum nr 2 Olecko - Gimnazjum Wieliczki
5:2
Koñcowa kolejnoæ:
1. Gimnazjum nr 2 Olecko (opiekun Adam Wyszyñski) 9 pkt 25:2
2. Gimnazjum Wieliczki (opiekun Tomasz Karniej) 6 pkt 18:6
3. Gimnazjum Babki Ol.(opiekun Micha³ Smokowski) 3 pkt 4:16
4. Szko³a Spo³eczna STO (opiekun Waldemar Snarski) 0 pkt 1:24
Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a puchar, a wszystkie ekipy
równie¿ pami¹tkowe dyplomy. Dwa pierwsze zespo³y uzyska³y awans do dalszych rozgrywek.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 40 zawodników.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny: Sebastian Dra¿ba, Kamil
Barszczewski, Micha³ Grudziñski, Mateusz Jurczuk, Krzysztof
Koz³owski, Jakub Koz³owski, Tomasz Koz³owski, Krzysztof Marczuk, £ukasz Zieliñski i Kamil Masalski.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko
Dariusz Karniej

'
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Taekwondo olimpijskie
Justyna Miszczak br¹zow¹ medalistk¹
Mistrzostw Polski Juniorów M³odszych
Ciechanów 2010

Ruszy³a XVI Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y Mazowsze 2010. Województwo Mazowieckie goci 26 olimpijskich dyscyplin sportowych. Jako pierwsi o medale rywalizowali zawodnicy podnoszenia ciê¿arów i Taekwondo Olimpijskiego w Ciechanowie.
W Ciechanowie rywalizowa³o 200 zawodniczek i zawodników
wy³onionych w ogólnopolskich kwalifikacjach, z których
jedna odbywa³a siê
w Olecku. Nasze
miasto na Olimpiadzie reprezentowa³a
jedna zawodniczka
Justyna Miszczak w
kat. do 41 kg, zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego HIDORI z
Zespo³u Szkó³ w
Olecku.
Justyna zaczê³a
rywalizacjê od przegranej z póniejsz¹
zdobywczyni¹ z³otego
medalu z Pu³aw. W
tym wypadku pozosta³y walki repasa¿owe o trzecie miejsce.
Tu ju¿ Justyna nie pozostawi³a z³udzeñ
swoim przeciwniczkom i po dwóch zwy-

Szachy
W dniu 24.04.2010 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w
Olecku odby³ siê Turniej Szachowy o Puchar Pani Dyrektor
SP nr 1 w Olecku. W zawodach udzia³ wziêli uczniowie
oleckich szkó³ podstawowych  SP nr 1, nr 3 i nr 4. Turniej
rozgrywany by³ na dystansie siedmiu rund z czasem gry 15
minut na zawodnika. W klasyfikacji generalnej (open) pierwsze
miejsce zaj¹³ Kamil Gryglas (SP nr 3), który wyprzedzi³
Konrada Konewko i Patryka K³eczka (obaj SP nr 4). Oprócz
klasyfikacji generalnej prowadzone by³y tak¿e dodatkowe
klasyfikacje wiekowe: klasy 0-III i IV-VI. W kategorii kl.
IV  VI kolejnoæ pierwszych trzech miejsc by³a identyczna
jak w klasyfikacji generalnej: Kamil Gryglas przed Konradem Konewko i Patrykiem K³eczkiem. W kategorii klas 0 
III pierwsze miejsce zdoby³ Piotr Turowski, drugie Gabriela
Jegliñska (oboje SP nr 3), a trzecie miejsce zaj¹³ Marek
Konopko (SP nr 1). Najm³odszymi uczestnikami turnieju byli:
Klaudia Winiewska i Kacper Parfinowicz (oboje SP nr 3).
Najlepszym zawodnikiem SP nr 1 okaza³ siê Micha³ Maksi-

ciêskich walkach mog³a siê cieszyæ ze zdobytego medalu.
Szkoda tylko, ¿e los i rozstawienie w drabinkach zetknê³y
dwie bardzo dobre zawodniczki w pierwszej walce.

Justyna powiedzia³a

Jestem bardzo zadowolona ze swojego medalu. Jest niewielki niedosyt, ¿e nie jest to z³oto, ale ka¿dy wynik medalowy cieszy. Teraz przede mn¹ start za dwa tygodnie w zawodach miêdzynarodowych w Berlinie. Kolejne starty to zawody miêdzynarodowe w Polsce i wakacje. Po wakacjach zaczynam przygotowania do startów w zawodach, które maj¹
mnie przygotowaæ do turnieju klasyfikacyjnego do Mistrzostw
Europy Kadetów. Marzê o medalu na tych zawodach.
Je¿eli chodzi o plany na przysz³oæ, to moim marzeniem
jest udzia³ i medal na Igrzyskach Olimpijskich. Taekwondo
jest dyscyplin¹ olimpijsk¹, wiêc moje marzenie jest do spe³nienia.
mowicz.
Dziêkujê Dyrektor SP nr 1, Pani Eligii Bañkowskiej, za
ufundowania pucharów i medali, a Panu Leopoldowi Dudanowiczowi za sprawne sêdziowanie.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej MLKS Czarni Olecko

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
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 394

Wybory na burmistrza (7)

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa. Kampania wyborcza by mnie posadziæ na fotel burmistrza rozkrêca siê. Kto nawet rzuci³ has³o,
¿eby mnie pchn¹æ wy¿ej i uczyniæ co
najmniej królem. Ale to jaki wariat!
Kto ich przyjmuje do porz¹dnego szpitala dla psychicznie chorych? Musimy
napisaæ do Ordynatora, ¿eby nie robi³
takich numerów. W koñcu jestemy
podatnikami i mamy prawo wymagaæ.
Nawet napisalimy w tej sprawie pismo,
ale z braku d³ugopisów zdecydowalimy siê oddaæ w sekretariacie czyst¹
kartkê. W koñcu i tak wszystko jasne.
Na nieustaj¹cym zebraniu komitetu
wyborczego inny goæ, do tej pory siedz¹cy cicho w jednym z k¹tów sali,
powiedzia³, ¿e ka¿dy szanuj¹cy siê komitet wyborczy powinien mieæ poparcie osoby duchownej... Dobry pomys³.
W koñcu na naszym oddziale mielimy
paru papie¿y, kardyna³a Richelieu, a nawet
dwóch czy trzech bogów. By³ nawet goæ
podaj¹cy siê za Zeusa, ale okaza³ siê
oszustem. Po prostu chowa³ siê przed
swoj¹ ¿on¹. Jednak jak Ordynator zobaczy³ tê jego Herê, to bez wahania wpisa³
mu w kartê najgorsze przypadki psychozy. Facet po dzi dzieñ chodzi za
nim i ca³uje mu stopy. ¯aden z naszych
duchownych nie zgodzi³ siê na pe³nienie funkcji kapelana mojej kampanii
wyborczej. Byli stworzeni do wiêkszych

celów. Jeden z bogów po prostu powiedzia³, ¿e musi wyprowadziæ lud wybrany z niewoli. Podobno wprawê w wyprowadzaniu ma. Jako ksiêgowy w jednej firmie wyprowadzi³ parê milionów
z³otych, które nie wiadomo gdzie posz³y. Niech wyprowadza. Zg³osi³ siê do
nas jaki by³y kocielny, którego parafianie umiecili w naszym szpitalu, bo
niele siê zas³u¿y³ dla swojej spo³ecznoci. Ta spo³ecznoæ zadecydowa³a, ¿e
musi jaki czas odpocz¹æ od swojej pracy.
Da³ nam kilka próbek swojej pracy:
1. Ca³a wspólnota dziêkuje chórowi
m³odzie¿owemu, który na okres wakacji zaprzesta³ swojej dzia³alnoci.
2. Za tydzieñ Wielkanoc. Bardzo proszê wszystkie panie sk³adaæ jajka w
przedsionku.
3. W ka¿d¹ rodê spotykaj¹ siê m³ode
mamy. Na te panie, które pragn¹ do
nich do³¹czyæ, czekamy w zakrystii w
czwartki wieczorem.
4. Pan Kowalski zosta³ wybrany na urz¹d
kustosza naszego kocio³a i zaakceptowa³ ten wybór. Nie moglimy znaleæ nikogo lepszego.
5. W niedzielê ksi¹dz rektor przewodniczy³ swej po¿egnalnej mszy. Chór
odpiewa³ hymn klaskajmy wszyscy
w d³onie.
6. Na wspólnej wieczerzy by³o jak w
niebie - brakowa³o wielu z tych, których siê spodziewalimy.
7. Z tablicy og³oszeñ: Dzisiejszy temat: Czy wiesz, jak jest w piekle?
Przyjd i pos³uchaj naszego orga-

nisty.
8. Po po³udniu w pó³nocnym i po³udniowym koñcu kocio³a odbêd¹ siê chrzty.
Dzieci bêd¹ chrzczone z obu stron.
9. W czwartek o 16.00 wspólne lody.
Panie daj¹ce mleko prosimy przyjæ
wczeniej.
10. W rodê spotkanie ¿eñskiego krêgu
literackiego. Pani Kowalska zapiewa
Po³ó¿ mnie do ³ó¿eczka razem z wikarym.
11. W podziemiu panie zrzuci³y wszelkiego rodzaju ubrania. Mo¿na je ogl¹daæ w ka¿dy pi¹tek po po³udniu.
Z takimi referencjami nie mo¿na go
by³o zapisaæ do naszej grupy i komitetu
wyborczego. Kolega taksówkarz w³anie
nam doniós³, ¿e uzgodni³ rozwieszenie
plakatów wyborczych wzd³u¿ najwiêkszych
tras samochodowych naszego województwa.
Zajêcie si³¹ wiêkszych powierzchni reklamowych siê nie uda³o. Krêgi w zbo¿u
na polach te¿ odpad³y. G³ównie ze wzglêdu
na to, ¿e jest wiosna i jeszcze zbo¿e nie
uros³o. Ale uda siê zrobiæ wielkie reklamy pónym latem. Tak, by by³y widziane z kosmosu. Wokó³ szpitala dziej¹ siê
dziwne rzeczy. Dotychczasowa zagroda
dla koni zamienia siê w dziwn¹ szachownicê,
a do tego kto wpad³ na pomys³, ¿eby
dorobiæ do tego now¹ drogê.
Czujemy siê jako dziwnie. Tyle zmian
na lepsze na raz? Widocznie co wisi w
powietrzu. Najwa¿niejsze, ¿e ja, jako nowy
burmistrz, bêdê mia³ niewiele do roboty
w przysz³oci.
PAC

