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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 13 kwietnia o 13.09 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Sedrank.
 14 kwietnia o 12.18 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy al. Wojska
Polskiego.
 14 kwietnia o 14.37 cztery zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP G¹ski gasi³y w Jakach po¿ar trocin.
 14 kwietnia o 21.07 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w Jakach.
 14 kwietnia o 21.13 jeden zastêp OSP
Kleszczewo gasi³ po¿ar suchej trawy w
Gutach.
 15 kwietnia o 12.51 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy oraz krzewów przy ul. Witosa w Kowalach Oleckich.
 15 kwietnia o 13.15 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sk³adu wêgla drzewnego w
Baranach.
 15 kwietnia o 15.05 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ po¿ar suchej trawy w
wiêtajnie.
 15 kwietnia o 18.42 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy ul. Przemys³owej.
 15 kwietnia o 21.49 jeden zastêp OSP Kowale

Oleccy policjanci zatrzymali dwóch
mê¿czyzn podejrzanych o kradzie¿ metalowych podk³adek kolejowych. Wspólnicy zostali zatrzymani na gor¹cym uczynku
w jednym z punktów skupu z³omu.

Kradzie¿ podk³adek
kolejowych

We czwartek 3 czerwca oficer dy¿urny oleckiej komendy otrzyma³ informacjê, ¿e na jednym ze skupów z³omu
dwóch podejrzanych mê¿czyzn sprzedaje metalowe podk³adki niewiadomego pochodzenia. Natychmiast na miejsce pojechali dzielnicowi, którzy zatrzymali dwóch m³odych mê¿czyzn. Obaj
znani ju¿ oleckim policjantom trafili do
policyjnego aresztu. Byli to Krzysztof
Sz. oraz Tomasz ¯. Policjanci pracuj¹cy nad t¹ spraw¹ ustalili, ¿e metalowe
elementy zosta³y skradzione ze szlaku
kolejowego E³k-Olecko. Pracownicy PKP
oszacowali ³¹cznie wartoæ skradzionych
podk³adek na 500 z³otych. 16-letni Tomasz ¯. bez wiedzy matki wzi¹³ samochód, którym czêæ skradzionych podk³adek przetransportowa³ na skup z³omu. Sprawcom nie uda³o siê sprzedaæ
wszystkich przygotowanych elementów.
Podejrzani us³yszeli zarzut usi³owania
kradzie¿y i podczas przes³uchania przyznali siê do winy. Za pope³nione przestêpstwo odpowiedz¹ teraz przed s¹dem.
Grozi im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolnoci.

Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy w Rogówku.
 15 kwietnia o 23.48 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy w Sto¿nem.
 16 kwietnia o 8.26 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla
Siejnik.
 16 kwietnia o 19.22 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul.
Wiejskiej.
 16 kwietnia o 19.51 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla
Lesk.
 16 kwietnia o 19.56 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy w Kowalach Oleckich.
 16 kwietnia o 20.27 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul.
E³ckiej.
 16 kwietnia o 20.38 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy na nieu¿ytkach w
okolicach Mo¿nych.
 16 kwietnia o 20.50 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy w Kowalach Oleckich.
 17 kwietnia o 5.18 jeden zastêp OSP wiêtajno
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Dunajku.
 17 kwietnia o 10.31 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Wronek.
 17 kwietnia o 12.53 jeden zastêp JRG PSP
i jeden OSP wiêtajno ratowa³y w okolicach Dworaczek mê¿czyznê przygniecionego ci¹gnikiem.
 17 kwietnia o 12.55 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Kukowa.
 17 kwietnia o 14.31 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar samochodu osobowego przy
ul. Kasprowicza.
 17 kwietnia o 15.34 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach alei
Lipowych.
 17 kwietnia o 16.04 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla
Lesk.
 17 kwietnia o 20.22 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
Mo¿nych.
 17 kwietnia o 20.26 jeden zastêp OSP Ciche
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Niemst.
 17 kwietnia o 21.17 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Gordejek.
Informacji udzieli³
aspirant sztabowy Mariusz Domin

Akcja poboru krwi
- 1 lipca 2010 r.
Starostwo Powiatowe w Olecku,
ul. Kolejowa 32
od godz. 8.30 do godz. 11.00.

DY¯URY APTEK
*
*
*
*
*
*
*
*

8.06.2010 r.  ul. Zielona 37
9.06.2010 r.  ul. Go³dapska 1
10.06.2010r. - pl. Wolnoci 7B
11.06.2010 r.  pl. Wolnoci 25
12.06.2010 r.  pl. Wolnoci 7B
13.06.2010 r.  ul. Go³dapska 1
14.06.2010 r.  ul. Zielona 35
15.06.2010 r.  ul. Sk³adowa 6

Wykonanie bud¿etu
gminy Olecko
W pierwszym kwartale 2010 wykonanie bud¿etu gminy przedstawia siê nastêpuj¹co: dochody gminy wynios³y prawie
20%, za wydatki wykonano w 13,8%. (m)

Siejnik

27 maja zosta³ og³oszony przetarg
na budowê tzw. obwodnicy Siejnika.
Ministerstwo przeznaczy³o na ten cel
653500 z³. Ostateczna cena inwestycji
bêdzie wiadoma po przetargu. Prace maj¹
zostaæ ukoñczone 30 wrzenia.
(m)

Remont boiska

Rozstrzygniêto przetarg na remont
boiska i przyleg³ych pomieszczeñ w Zespole Szkó³ na Siejniku. Budowa zostanie sfinansowana w 85% z programu
Litwa-Polska w ramach projektu Z
boiska na igrzyska. 10% zwróci gminie ministerstwo skarbu. Remont bêdzie
wiêc nas kosztowa³ tylko 5%.
(m)

Mur oporowy

... przy ulicy Przykamiennej zostanie zbudowany do 30 lipca.
(m)

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:

 Anna Aleksandrowska
 Ewa Dobecka
 Jarzy Makal
 Bronis³aw Nerkowski
 Irena Pêksa
 Karol Wawrzyn
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska Polskiego 13
√ 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
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A

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

!
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N ZOZ Zak³ad Leczniczy ESKULAP
zaprasza w dniu 26.06.2010 r. mê¿czyzn po
40. roku ¿ycia na bezp³atne badanie USG
gruczo³u krokowego w budynku przychodni,
gabinet nr 8.
Zapisy na badania w rejestracji N ZOZ
ESKULAP, ul. 11 Listopada 23, tel. (87)
520-20-50
Bezp³atne badanie cukru, pomiar cinienia
i EKG w godzinach 900-1400 w budynku
przychodni, gabinet zabiegowy (nr 2)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

MURDOM

Aleja Zwyciêstwa 6,
tel. 502 494 400

(V9410a)

GRÜNLAND

(V23305)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L23605)

PORCELANA

(V20607)

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

ON ............................ 4,45
Pb95 ......................... 4,55
PB98 ........................ 4,75
LPG .......................... 2,05
Olej opa³owy ............ 2,89
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
St

(V23405)

NAJTANIEJ W MIECIE

(powy¿ej 1000 litrów)

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 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 rysunku Miros³awa Kumy, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia, Biblioteka Pedagogiczna,
ul. Armii Krajowej
8 czerwca (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
9.00 - Mini Igrzyska Olimpijskie Dzieci  Zespó³ Szkó³,
Siejnik (eliminacje)
11 czerwca (pi¹tek)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
17.00  Zakochany Nowy York, film, kino Mazur
19.00  Bracia, film, kino Mazur
12 czerwca (sobota)
12.00  Czarni II Olecko  Mr¹govia Mr¹gowo, mecz juniorów pi³ki no¿nej (stadion treningowy)
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca
17.00  Czarni Olecko  Olimpia Zambrów, mecz III ligi
pi³ki no¿nej (stadion treningowy)
17.00  Zakochany Nowy York, film, kino Mazur
19.00  Bracia, film, kino Mazur
13 czerwca (niedziela)
14.00  Powiatowy festyn rodzinny  pólrotunda w parku
miejskim
15.00  III Olecka Olimpiada Milusiñskich, stadion
16.00  Czarni II Olecko  Pogoñ Ryn, mecz A klasy pi³ki
no¿nej (stadion treningowy)
17.00  Zakochany Nowy York, film, kino Mazur
19.00  Bracia, film, kino Mazur
14 czerwca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
17.00  wrêczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej Moje Olecko, hol kina Mazur
17 czerwca (czwartek)
sadzenie Dêbu Katyñskiego  Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika
18 czerwca (pi¹tek)
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod halê z p³ywalni¹
17.00  Ksi¹¿e Persji: piaski czasu , film, kino Mazur
19.00  Co na krêci, co nas podnieca, film, kino Mazur
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
19 czerwca (sobota)
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca
17.00  Ksi¹¿e Persji: piaski czasu , film, kino Mazur
19.00  Co na krêci, co nas podnieca, film, kino Mazur
20 czerwiec (niedziela)
14.00  SKFIR Kowalak (Kowale Oleckie)  UKS Sokó³
(Garbno) mecz pi³ki no¿nej (stadion w Kowalach)
17.00  Ksi¹¿e Persji: piaski czasu , film, kino Mazur
19.00  Co na krêci, co nas podnieca, film, kino Mazur
21 czerwca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
23 czerwca (roda)
9.00 - Mini Igrzyska Olimpijskie Dzieci  Zespó³ Szkó³,
Siejnik (fina³)

"
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Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku drogowego do którego dosz³o 1 czerwca na trasie Urbanki 
Krupin. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy motocyklem straci³ panowanie nad pojazdem i wjecha³ do przydro¿nego rowu.

Wypadek

Do zdarzenia dosz³o ok. godz. 17.20 na drodze pomiêdzy
miejscowociami Urbanki  Krupin na terenie gminy Wieliczki. Oficer dy¿urny oleckiej komendy zosta³ poinformowany przez dy¿urnego pogotowia ratunkowego o wypadku.
Natychmiast na miejsce skierowany zosta³ patrol ruchu drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e na ³uku drogi kieruj¹cy motocyklem marki Suzuki nie dostosowa³ prêdkoci
do panuj¹cych warunków drogowych. Nastêpnie chc¹c omin¹æ przyczepê ci¹gnika rolniczego, która czêciowo znajdowa³a siê na jezdni, straci³ panowanie nad pojazdem i wjecha³
do przydro¿nego rowu. W wyniku tego zdarzenia motocykli-

III Olecka Olimpiada
Milusiñskich
13 czerwca br. o godzinie 15:00 na sztucznej murawie
Ma³ego Stadionu w Olecku odbêdzie siê III Olecka Olimpiada Milusiñskich. Olimpiada skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2000-2007.
Zg³oszenia dzieci 3-6 - letnich przyjmowaæ bêd¹ przedszkola publiczne, niepubliczne lub szko³y, do których dzieci
uczêszczaj¹. Zg³oszenia dzieci, które nie uczêszczaj¹ do ¿adnego
przedszkola, przyjmowane bêd¹ w ka¿dym przedszkolu lub
szkole podstawowej. Termin przyjmowania zg³oszeñ przez
placówki up³ywa 31 maja br.
W sytuacji braku mo¿liwoci zg³oszenia uczestnictwa dziecka
w Olimpiadzie w ustalonym terminie, dopuszcza siê jego
zg³oszenie w dniu Olimpiady.
Podczas tegorocznej Olimpiady dla ka¿dej kategorii wiekowej zorganizowane zostan¹ dwie konkurencje sportowe,
w zwi¹zku z czym ka¿dy uczestnik mo¿e wzi¹æ udzia³ w
ka¿dej z proponowanych mu konkurencji.

sta z powa¿nymi obra¿eniami cia³a zosta³ odtransportowany
mig³owcem do szpitala w Suwa³kach.
Szczegó³y i okolicznoci tego wypadku wyjani policyjne dochodzenie.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko
Zestaw konkurencji dla dzieci 3 - letnich (rok urodzenia 2007)
1. Przejcie po ³aweczce z rodzicem za rêkê (na czas)
2. Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
Zestaw konkurencji dla dzieci 4 - letnich (rok urodzenia 2006)
1. Rzut woreczkiem do celu (kosza lub obrêczy) - 3m
2. Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
Zestaw konkurencji dla dzieci 5 - letnich (rok urodzenia 2005)
1. Samodzielne przejcie po ³aweczce (na czas)
2. Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
Zestaw konkurencji dla dzieci 6 - letnich (rok urodzenia 2004)
1. Rzut woreczkiem do celu (wiadra lub obrêczy) z odleg³oci 5 m  5x
2. Bieg w spodniach taty lub w workach
Zestaw konkurencji dla dzieci 7-8 - letnich (rok urodzenia 2002-2003)
1. Konkurs strza³ów na bramkê (p³otek lekkoatletyczny) 3x z odleg³oci 5m
2. Bieg do mety  30 m
Zestaw konkurencji dla dzieci 9-10 - letnich (rok urodzenia 2000-2001)
1. Przeskoki w workach na odleg³oæ 15-20 m
2. Konkurs strza³ów na bramkê (p³otek lekkoatletyczny) 3x z odleg³oci 5m.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
Dnia 17 maja 2010 r. w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Olecku podpisano
umowê oraz przekazano plac budowy na realizacjê przebudowy drogi powiatowej
nr 1857 N (droga wojewódzka nr 655) Or³owo-Wronki-Po³om-Straduny (dr. kraj.
nr 65), etap I na odcinku od km 15+200,14 do km 17+000, d³ugoci 1,7998 km.
Wykonawc¹ robót zosta³o Oleckie Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.
Olecko, ul. Wojska Polskiego 12. Wartoæ inwestycji wyniesie l 400 830,62 z³.
Zadanie zostanie wykonane w terminie do 30.06 2011 r. Inwestorem zadania jest
Powiat Olecki. Inwestycja zostanie zrealizowana z udzia³em rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Województwa Warmiñsko-Mazurskiego,
z osi priorytetowej 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. Dzia³anie
5.2. Infrastruktura transportowa s³u¿¹ca rozwojowi lokalnemu, Poddzialanie 5.2.1.
Infrastruktura drogowa warunkuj¹ca rozwój lokalny.

Oleccy policjanci podejmowali interwencjê domowe na terenie gminy
Kowale Oleckie.

Awanturnicy w areszcie

Pierwsze wezwanie mia³o miejsce 4
czerwca ok. godz. 21.00. Wtedy to policyjny patrol zosta³ wezwany przez mê¿czyznê, którego nietrzewa ¿ona wszczê³a awanturê. Kobieta chcia³a uderzyæ swojego
partnera i by³a agresywna. Nie reagowa³a
na polecenia policjantów do uspokojenia.
Noc spêdzi³a trzewiej¹c w policyjnej celi.
Nastêpnie 6 czerwca, kila minut po godzinie 15.00, policjanci zatrzymali do
wytrzewienia kolejnego awanturnika domowego, równie¿ z gminy Kowale Oleckie. Sprawca maj¹c ponad 2,5 promila
zaprowadza³ porz¹dki w domu by³ej ¿ony.
W konsekwencji równie¿ trafi³ do wytrzewienia w pomieszczeniach dla osób
zatrzymanych oleckiej komendy.

#
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Bank Spó³dzielczy w Olecku
ufundowa³ policjantom komputer

19 maja zwarto umowê darowizny pomiêdzy Bankiem Spó³dzielczym w Olecku oraz Komend¹ Wojewódzk¹ Policji w Olsztynie.
W ramach porozumienia olecka komenda otrzyma³a notebooka
Dell wraz z oprogramowaniem biurowym. Sprzêt o ³¹cznej wartoci ponad 3 tys. z³otych trafi³ do wydzia³u kryminalnego.

Trwaj¹ prace

... przy budowie boiska wiejskiego w Mo¿nych. Prowadzone s¹ prace projektowe boisk w Lenartach i Gordejkach. Zagospodarowuje siê równie¿ pla¿ê w Du³ach. Wszystkie remonty prowadzone s¹ w ramach funduszu so³eckiego. (m)
(B804)

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.

$
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 5/2010

Maskotka
Krainy EGO
W ramach projektu egoturystyka.pl  produkt turystyczny Krainy EGO, realizowanego przez Starostwo Powiatowe
w E³ku, Go³dapi i Olecku, zosta³a opracowana maskotka i
strój reklamowy Krainy EGO.
Jest ni¹ sympatyczna wiewiórka. Swój debiut mia³a na
tegorocznych targach turystycznych w Gdañsku, gdzie zachêca³a do odwiedzenia Krainy EGO i skosztowania swego
przysmaku  orzeszków.
Wiewiórka to bystre, m¹dre, zwinne i ¿wawo poruszaj¹ce siê zwierz¹tko, pokonuj¹ce wszelkie trudnoci. Kojarzy
siê ze spacerami po lesie czy parku, z poznawaniem przyrody. Niesie z sob¹ wielki entuzjazm i radoæ.

Badanie satysfakcji i zadowolenia
klientów Starostwa w Olecku

Od pocz¹tku 2010 roku
w Starostwie Powiatowym
w Olecku mo¿na wype³niaæ
ankietê pt. Badanie satysfakcji i zadowolenia klientów Starostwa Powiatowego w
Olecku. Jej celem jest poznanie Pañstwa opinii na temat
jakoci wiadczonych us³ug w Starostwie Powiatowym w Olecku.
Mo¿na j¹ tak¿e wype³niæ za porednictwem internetu.
Znajduje siê ona na stronie www.powiat.olecko.pl w zak³adce
Ankiety.
Ankieta ma charakter anonimowy, a uzyskane od Pañstwa
odpowiedzi pomog¹ usprawniæ pracê Starostwa i dostosowaæ
poziom wiadczonych us³ug do Pañstwa oczekiwañ.
Zachêcamy do wype³nienia ankiety i wyra¿enia swoich
opinii na temat jakoci za³atwianych spraw.
Dziêkujemy za powiêcony czas na wype³nienie ankiety.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Szkolenie w Krainie EGO

Dlatego te¿ wiewiórka jest symbolem naszego regionu.
Warto zatem poznaæ Krainê EGO, zasmakowaæ w jej mazurskich przygodach  aktywnie spêdzaj¹c czas, w harmonii z
przyrod¹.
Kraina EGO to uroczy, malowniczy region. Bêd¹c tu nie
mo¿na oprzeæ siê pokusie uwiecznienia jej na fotografiach.
Projekt egoturystyka.pl  produkt turystyczny Krainy EGO,
wspó³finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
Zapraszamy tak¿e do wirtualnej Krainy EGO www.egoturystyka.pl
Anna Turowska
www.egoturystyka.pl

W pi¹tek, 21 maja 2010 r., w Maj¹tku Gi¿e Marczak
odby³o siê szkolenie na temat znaczenia i mo¿liwoci promocji zasobów turystycznych Krainy EGO poprzez zastosowanie technik informatycznych w ramach projektu Wirtualny
przewodnik po krainie EGO, realizowanego przy wsparciu
udzielonym przez Norwegiê poprzez dofinansowanie ze rodków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele bran¿y turystycznej
i oko³oturystycznej oraz przedstawiciele samorz¹dów z terenu powiatu e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego, a tak¿e osoby
zainteresowane rozwojem turystyki w Krainie EGO.
W pierwszej czêci szkolenia prowadzone przez Jacka
Karolaka, autora kampanii nagradzanych w konkursach reklamowych, zosta³y omówione takie zagadnienia jak: oferty i
grupy odbiorców us³ug turystycznych, reklama small biznes
w sieci czy internet w Polsce. W drugiej czêci szkolenia
Marek Jagodziñski i Joanna Dowolnia z Concept Intermedia
zaprezentowali funkcjonowanie portalu www.egoturystyka.pl.
Pokazali tak¿e jak zamieciæ w nim informacjê o wydarzeniu
kulturalnym, sportowym lub promocyjnym b¹d dodaæ obiekt
turystyczny.
Celem tego szkolenia by³a w szczególnoci promocja portalu
egoturystyka.pl oraz zachêcenie mieszkañców Krainy EGO
do jego wspó³redagowania  mówi Maria Dzienisiewicz,
Wicestarosta Olecki. Dodatkowym elementem szkolenia by³o
przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych technik promocji internetowej. Poprzez portal egoturystyka.pl chcemy zapewniæ szeroki i szybki przep³yw informacji dotycz¹cej miêdzy innymi bazy turystycznej, oferty kulturalnej z terenu trzech
powiatów. W ramach kolejnego projektu egoturystyka.pl 
produkt turystyczny Krainy EGO portal jest ci¹gle aktualizowany i rozbudowywany. Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnej Krainy EGO  www.egoturystyka.pl
Anna Turowska
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Jednostka organizacyjna
Starostwa Powiatowego w Olecku
Orodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci G³uchych im. w. Filipa Smaldone w Olecku jest placówk¹, która
zajmuje siê wychowaniem, nauczaniem
dzieci i m³odzie¿y nies³ysz¹cej oraz niepe³nosprawnej intelektualnie. Obecnie
dyrektorem szko³y jest mgr Artur Sobolewski, wicedyrektorem ds. dydaktyki mgr Teresa Piszczek, wicedyrektorem ds. wychowania mgr Rados³aw
Winiewski.
Orodek Szkolno-Wychowawczy

wykorzystuj¹c resztki s³uchu do poznawania otaczaj¹cego wiata i doskonalenie siebie. Placówka wzmacnia atmosferê wzajemnego zaufania, dobrej
wspó³pracy nauczycieli-wychowawców
z rodzicami.
Zakres dzia³alnoci Orodka stanowi¹ zajêcia dydaktyczne, rekreacyjnosportowe, manualne i spo³eczno-u¿yteczne.
Organizujemy atrakcyjne imprezy, wycieczki, konkursy. Uczestniczymy w ró¿nych imprezach sportowych na skalê miê-

dzynarodow¹, krajow¹, wojewódzk¹ i
lokaln¹.
W szko³ach placówki mog¹ siê kszta³ciæ uczniowie nies³ysz¹cy, s³abo s³ysz¹cy i uczniowie niepe³nosprawni intelektualnie. Dokumentacjê nale¿y sk³adaæ
w sekretariacie Orodka do 30.06.2010
r. lub listownie na adres Orodka.
Podanie rodzica  prawnego opiekuna  wraz z orzeczeniem o potrzebie
kszta³cenia specjalnego  nale¿y sk³adaæ w starostwie powiatowym w³aciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania ucznia. Starosta powiatu zgodnie
z art. 71b ust. 5 i 5b ustawy o systemie
owiaty (Dz. U. Nr 67 z 1999 r. poz.
329) przesy³a dokumenty wraz z prob¹ o skierowanie.
Serdecznie zapraszamy na stronê
www.oswg.olecko.pl
Artur Sobolewski
Dyrektor Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci G³uchych w Olecku
www.oswg.olecko.pl

zapewnia wychowankom taki poziom przygotowania ogólnego, zawodowego i spo³ecznego, aby byli oni zdolni do samodzielnej egzystencji w rodzinie, rodowisku i spo³eczeñstwie, w którym przyjdzie
im ¿yæ jako doros³ym osobom.
Orodek realizuje zadania w szczególnoci wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne. Zadania te
s¹ realizowane zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej przy wykorzystaniu
metod dostosowanych do indywidualnych
potrzeb edukacyjnych.
Specjalistyczny sprzêt logopedyczny, w który wyposa¿ona jest szko³a, powoduje, ¿e uczniowie chêtniej pos³uguj¹ siê mow¹ w kontaktach interpersonalnych, ³atwiej odczytuj¹ mowê z ust,
STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl

&
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Sadzenie pami¹tkowego dêbu
10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu
rz¹dowego pod Smoleñskiem zgin¹³ Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹ i 94-osobow¹ polsk¹ delegacj¹ na 70. rocznicê
obchodów zbrodni katyñskiej. Ponieli mieræ w
s³u¿bie Polski w imiê Jej najwy¿szego dobra.
25 maja 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyñski goci³ na Ziemi Oleckiej razem z Sekretarzem Stanu, Szefem Biura
Bezpieczeñstwa Narodowego Aleksandrem Szczyg³o,
Katarzyn¹ Doraczyñsk¹ z Kancelarii Prezydenta
i szefem ochrony Prezydenta Paw³em Janeczkiem.
Z tej okazji 25 maja 2010 roku o godz 12. w
MAJATKU GIZE MARCZAK odby³a sie uroczystoæ z³o¿enia ho³du p. Prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu z ma³¿onk¹ i pozosta³ej delegacji znajduj¹cej siê w tym dniu na pok³adzie
samolotu rz¹dowego.

Fotografie: Józef Kunicki
www.olecko.info

'

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 23 (647)

Uroczysty
Dzieñ Matki

Najlepsze u mamy jest to ,
¿e j¹ mamy .
W myl tego motta uczniowie Szko³y
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi imienia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Gaskach postanowili w wyj¹tkowy sposób uczciæ XII WarmiñskoMazurskie Dni Rodziny. Ju¿ od d³u¿szego czasu w wielkiej tajemnicy uczniowie klas pierwszych przygotowywali niespodziankê rodzicom. W ramach programu profilaktycznego z elementami
tañca pt. Rock zabawa prosta sprawa
(realizacja Beata Grzêda) i krzewienia
sztuki wród najm³odszych pt.Wielka
sztuka  dobra zabawa (realizacja Iwona
Grabek i Beata Grzêda) dzieci przygotowywa³y przedstawienie. Wielki dzieñ
nast¹pi³ 26 maja w Dniu wiêta Matki.
Ju¿ od rana trwa³y gor¹czkowe przygotowania. O godzinie 10.30 zaproszeni
rodzice oraz goæ honorowy Pan Marek Borowski  przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy, zasie-

dli w lo¿y honorowej. Pierwszaki z przejêciem prezentowa³y swoje umiejêtnoci. Biedronka Sandra wszystkim dzielnie pomaga³a. Niejednemu rodzicowi zakrêci³a siê ³ezka w oku. Równie¿ dzieci
by³y wzruszone obecnoci¹ rodziców.
Na zakoñczenie mamy przygotowa³y pysz-

noci na poczêstunek, a dzieci dzielnie
umila³y mamom czas pl¹sami w sali
gimnastycznej, która w tym dniu zamieni³a
siê w ³¹kê. Ka¿da mama zosta³a obdarowane kwiatami, ¿yczeniami i mi³oci¹
dzieci.
Beata Grzêda

Konkurs Mistrz Zadañ Tekstowych

27 maja 2010 r. w Zespole Szkó³ w Olecku odby³ siê XI
Konkurs Matematyczny klas II Mistrz Zadañ Tekstowych.
Do konkursu przyst¹pi³o 14 uczniów z 5 szkó³ powiatu oleckiego.

Mistrzem Zadañ Tekstowych zosta³a Gabriela Dobiecka ze Szko³y Podstawowej nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku. II miejsce zaj¹³ Jan Ogonowski, uczeñ Szko³y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w Olecku. III miejsce
przypad³o w udziale Dawidowi Ku³akowskiemu, równie¿
uczniowi Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku. IV miejsce
zajê³a Kamila Tomczak  uczennica Szko³y Podstawowej
nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, V miejsce 
Sara Szrajbert ze Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Olecku.
Serdecznie gratulujemy zwyciêzcom i ¿yczymy dalszych
sukcesów.
Konkurs przygotowa³y nauczycielki Szko³y Podstawowej
nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku: Joanna Cichanowicz i Alicja Czerniecka.
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Zamiast
komputera...
Wszechobecna elektronika i nies³ychany rozwój cyberwiata zupe³nie zmieni³
równie¿ zabawki i zabawy naszych milusiñskich. Ju¿ nie wystarczy wyciêta z
krzaka bzu proca, skutecznie pozwalaj¹ca wyt³uc przynajmniej trzy szyby w
s¹siednich domach. Kawa³ek deski z
dwoma gwodziami imituj¹cy karabin
maszynowy, nawet w rêkach naladowcy idola z lat 60-tych Janka Kosa z
Pancernych, to równie¿ niemodna ju¿
zabawka. Tak jak ju¿ nikt nie bawi siê
w pancernych, chocia¿ z obsad¹ roli
Szarika ju¿ 50lat temu by³ problem.
Nie kocha m³odzie¿ ju¿ Marusi, ani nawet
Majki Skowron. Przejmuj¹cy film Kon
Niesprzyjaj¹ca ostatnio pogoda, padaj¹cy deszcz i silny wiatr, na czas
dzieciêcych zawodów wziê³a sobie wolne.
Zawieci³o piêkne s³oneczko, a drobny
wietrzyk tylko marszczy³ wodê. Z ma³ymi k³opotami, ale uda³o siê ustawiæ
kilkanacie stanowisk. Wykorzystywany do zawodów brzeg jeziora niebezpiecznie zarasta i ju¿ za kilka lat mo¿e
byæ du¿y k³opot z ustawieniem nawet
kilku ma³ych wêdkarzy . Niestety, nasze jezioro nie posiada chocia¿ kilkudziesiêciu metrów równego, przystêpnego, odpowiedniego do organizacji
zawodów brzegu. Ale w tym roku jako sobie poradzilimy.
Sygna³ i wêdkarze rozpoczêli zmagania z rybami. Tura trwa³a 1,5 godziny. Od pocz¹tku by³o widaæ ró¿nicê w
przygotowaniu zawodników. Czêæ rodziców doskonale odrobi³a lekcje i dzieciaki by³y wyposa¿one nie tylko w sprawamore z nastolatek pewnie by ³ez nie
wycisn¹³. Ale jest jeszcze co, co niewiele siê zmieni³o. Wêdkarstwo. Jasne,
¿e przegrywa z komputerami i czadowymi komórkami, a na prezent komunijny nikt nie odwa¿y siê sprezentowaæ
np. sprzêtu wêdkarskiego . S¹ jednak
takie chwile, gdy wêdkarstwo bierze górê.
Takim momentem ju¿ od czterech lat
s¹ M³odzie¿owe Mistrzostwa Olecka .
Impreza organizowana przez Klub Ukleja w tym roku odby³a siê 28 maja.
Podobnie jak w latach ubieg³ych, rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych i oczywicie równie¿ na jeziorze
Oleckie Wielkie. Pi¹tkowe popo³udnie
z wêdk¹ w rêku postanowi³o spêdziæ
wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami 11-cioro m³odych adeptów trudnej
sztuki oszukania ryby.
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dzony sprzêt, ale równie¿ w markowe
zanêty. Zanêta mia³a kapitalne znaczenie. Dzieciaki, które mia³y zanêtê, od
pocz¹tku systematycznie ³owi³y ró¿ne
rybki. Ukleje, p³ocie, kr¹pie, a nawet
leszczyki i wzdrêgi. Ju¿ po kwadransie
mo¿na by³o zauwa¿yæ liderów. Najszybciej
i najczêciej rybki trafia³y do siatek Olka
Krajewskiego, Antosia Mê¿yñskiego i
niezawodnej Zosi Koz³owskiej. Warto
dodaæ, ¿e Anto wraz z rodzicami przejecha³ ponad 200 km aby wzi¹æ udzia³
w zawodach. To jest charakter wêdkarza sportowca . 90minut ³owienia przeplatanego pl¹taniem, rozpl¹tywaniem i
odczepianiem zestawów z pobliskich
krzaków bardzo szybko minê³o. Po sygnale oznajmiaj¹cym zakoñczenie ³owienia, ruszy³a waga. Wszystkie ryby oczy-

wicie zosta³y po zwa¿eniu wypuszczone. Najwiêcej emocji wzbudza³a jak zwykle najm³odsza grupa. Wszyscy zawodnicy tej kategorii, rocznik 2003 i m³odsi, poradzili sobie doskonale, a Zosia
dzielnie walczy³a ch³opakami! A oto co
pokaza³a waga:
Kategoria najstarsza:
pkt
1. Antoni Mê¿yñski
550
2 .Micha³ Jasiewicz
180
3. Bartek Raniszewski
50
4. Jarek Raniszewski
40
Kategoria rednia:
1. Filip Koz³owski
270
2. Patryk Stasiak
130
3. Dawid Piwek
Kategoria najm³odsza:
1. Aleksander Krajewski
1070
2. Zofia Koz³owska
400
3. Aleksander Zawistowski
90
4. Filip Zawistowski
40
Bardzo cieszy udzia³ coraz m³odszych
wêdkarzy, ale nieco martwi brak zawod-

ników zbli¿aj¹cych siê do pe³noletnoci. Tutaj chyba jeszcze komputer zwyciê¿a.
Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami i okolicznociowymi znaczkami, zwyciêzcy oczywicie
pucharami. Spad³ równie¿ na zawodników deszcz nagród rzeczowych, które
ufundowa³ Sklep Wêdkarski Pana Jaros³awa Masalewskiego oraz Ko³o Wêdkarskie Okoñ. Po zawodach, tradycyjnie ju¿, grill. I tylko musztarda zosta³a.
Có¿, znak czasu, dzieciaki wol¹ ketchup.
Nad ca³oci¹ czuwali cz³onkowie klubu
i ko³a: Jurek, Tomek, Edek, Józek i
Krzysiek. Wielkie dziêki równie¿ rodzicom za zaanga¿owanie, pomoc i czynny
udzia³ w imprezie.
Do zobaczenia na kolejnych Sp³awikowych M³odzie¿owych Mistrzostwach
Olecka, na które ju¿ dzi zapraszam.
J. Arnold Hoci³³o
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Festyn rodzinny Olecko
13 czerwca 2010 roku serdecznie
zapraszamy na festyn rodzinny Olecko,
Park Miejski, Kamienna Pó³rotunda
RAMOWY PROGRAM
13.00 - Msza w. w intencji rodzin z
terenu Powiatu Oleckiego - Koció³
p.w. Najwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku (Pl. Wolnoci
18)
14.00 - Uroczyste otwarcie festynów
14.10 - Zabawy i konkurencje na stanowiskach Policji, Stra¿y Po¿arnej i
Ratownictwa Medycznego. Wystawa,
degustacja oraz sprzeda¿: pieczywa,
wyrobów cukierniczych, mleczarskich
oraz masarskich. Promocja kosmetyków wytwarzanych na bazie produktów naturalnych firmy Oceanic oraz
konsultacje kosmetyczne. Gry i zabawy dla dzieci. Badania: poziomu cukru, cinienia, mammograficzne oraz
gêstoci koci. Promocja profilaktyki
zdrowotnej
16.00 - Losowanie nagród dla uczestników konkurencji Bezpieczny Powiat
16.30 - Losowanie nagród dla uczestników festynu Zdrowa i silna rodzina
szans¹ na godne ¿ycie
17.00 - Zakoñczenie festynu Bezpieczny
powiat i Zdrowa i silna rodzina szans¹
na godne ¿ycie
Prosimy o zabranie ze sob¹ umiechu i
dobrego humoru!
Organizatorzy
Szczegó³owy program Festynu
Rodzinnego Silna i aktywna
rodzina szans¹ na godne ¿ycie
Wzorem lat ubieg³ych Powiat Olecki przyst¹pi³ do obchodów XII Warmiñsko
 Mazurskich Dni Rodziny pod has³em:
Silna i aktywna rodzina szans¹ na godne
¿ycie. W ramach obchodów tegorocznych Dni Rodziny odbêdzie siê festyn
rodzinny. Impreza maj¹ca na celu umacnianie rodziny, promowanie zdrowej
¿ywnoci (wystawa, degustacja i sprzeda¿ wyrobów), ekologicznych wyrobów,
kosmetyków wytwarzanych na bazie
produktów naturalnych oraz profilaktykê zdrowotn¹. Przewidziano gry i zabawy dla dzieci oraz loteriê fantow¹.
Chêtni uczestnicy Festynu bêd¹ mogli
wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagród rzeczowych.
Wykaz stanowisk:
* Eko-Piekarnia Sp. z o.o. Wydminy 
wyroby ekologiczne, z dziedzictwa
kulinarnego oraz wyroby cukiernicze
* Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w

Olecku wyroby wytwarzane z surowca pozyskiwanego z terenów czystych
ekologicznie: sery, mas³o, mietana,
twaróg
* Stowarzyszenie ¯ytkiejmska Struga
- wyroby cukiernicze oraz masarskie
* Stowarzyszenie Ko³o Gi¿owskich Bab
 wyroby cukiernicze
* Oceanic S.A.  promocja produktów
kosmetycznych wytwarzanych na bazie produktów naturalnych, porady
konsultantek, badanie i okrelanie rodzaju skóry
* Ogólnopolska Organizacja Na Rzecz
Walki z Rakiem Szyjki Macicy Kwiat
Kobiecoci  promocja profilaktyki
zdrowotnej
* Wojewódzki Orodek Koordynuj¹cy
Profilaktykê Raka Szyjki Macicy oraz
Wojewódzki Orodek Koordynuj¹cy
Profilaktykê Raka Piersi z Olsztyna gry i zabawy dla dzieci, badanie poziomu cukru, mierzenie cinienia oraz
promocja badañ profilaktycznych
* Loteria Fantowa  dla wszystkich chêtnych uczestników festynu
* Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki
Obrazowej z Bia³egostoku  bezp³atne badanie mammograficzne w przystosowanym do tego celu mammobusie dla pañ w wieku 50-69 lat (rok
urodzenia 1941-1960) objêtych ubezpieczeniem NFZ. Konieczna wczeniejsza rejestracja telefoniczna 085 676
03 32, 085 676 13 22 w godzinach
8:00-20:00. Panie poza granic¹ tego
wieku mog¹ wykonaæ badanie odp³atnie
w kwocie 70,00 z³, badanie gêstoci
koci w kierunku osteoporozy  w cenie
15,00 z³ dla wszystkich zainteresowanych bez wzglêdu na wiek, bez koniecznoci rejestracji
Ka¿dy uczestnik festynu bêdzie móg³
wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagród rzeczowych.
Sponsorzy nagród: Powiat Olecki,
Oceanic SA. Organizator g³ówny: Powiat Olecki
Szczegó³owy program festynu
Bezpieczny Powiat
Organizowana impreza ma charakter festynu rodzinnego, na którym dzieci i doroli poprzez gry i zabawy oraz
profesjonalnie zorganizowane stanowiska edukacyjne zg³êbi¹ swoj¹ wiedzê z
zakresu udzielania pierwszej pomocy,
zachowania siê w sytuacjach zagro¿enia oraz bezpieczeñstwa po¿arowego.
Celem imprezy jest:
*edukacja i promocja zdrowia publicznego,

* popularyzacja i promocja zasad bezpieczeñstwa publicznego i po¿arowego,
* umiejêtnoæ zachowania siê w sytuacjach zagro¿enia zdrowia i ¿ycia,
* edukacja i promocja zdrowia w szczególnoci pierwsza pomoc medyczna,
* edukacja bezpieczeñstwa poprzez zabawy i konkursy dla dzieci i m³odzie¿y,
* promocja zawodu ratownika medycznego, stra¿aka, policjanta oraz spo³ecznej dzia³alnoci Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej.
Chêtni do czynnego udzia³u w festynie otrzymaj¹ imienny kupon uczestnika, na którym bêd¹ wyszczególnione
poszczególne konkurencje i stanowiska
jakie trzeba bêdzie zaliczyæ w trakcie
trwania imprezy. W celu wziêcia udzia³u
w losowaniu atrakcyjnych nagród wype³niony kupon z kompletem zaliczonych konkurencji nale¿y wrzuciæ do urny
i poczekaæ na losowanie.
Wykaz stanowisk:
*NA RATUNEK  æwiczenie polega
na udzieleniu pierwszej pomocy z
u¿yciem fantomów lub oparzeniu osoby
poszkodowanej dostêpnymi rodkami
medycznymi
*WODA DO CELU  nape³nienie wod¹
nalewaka za pomoc¹ hydronetki
*ZGA PO¯AR W ZARODKU 
gaszenie przy pomocy ganicy po¿aru imitacji kuchni gazowej
*WODA NAPRZÓD  przewrócenie
pacho³ków za pomoc¹ wody z pr¹downicy stra¿ackiej
* FILMOTEKA  filmy i prezentacje multimedialne o tematyce po¿arniczej
*JAK TO ZAWI¥ZAÆ  nauka wi¹zania wêz³ów ratowniczych i stra¿ackich
*ZRÓB ZDJÊCIE  pami¹tkowe zdjêcia
z zatrzymania oraz pobranie odcisków linii papilarnych wykonywane
przez Policjê
* QUIZ POLICYJNY  pytania na
temat bezpieczeñstwa oraz zawodu
policjanta
Uwaga: w poszczególnych konkurencjach uczestnicz¹ dzieci wraz z rodzicami.
Sponsor nagród: Powiat Olecki.
Wspó³organizatorzy festynu: Komenda
Powiatowa Policji, OLMEDICA Spó³ka z o.o., Powiat Olecki, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
Organizator g³ówny: Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Olecku
Halina Kasicka

!
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(15)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Sydney/Australia, 19 lipca 2008 r.
Prezerwatywy dla Afryki
Nasza gospodyni przywioz³a nas samochodem do kocio³a na mszê o godz. 9.00 do Georges Hall i w niej uczestniczy³a. Z naszej grupy bylimy z Darkiem tylko my dwaj, w
ogóle by³o bardzo ma³o ludzi. Pani Iwona jeszcze wczoraj
wieczorem mówi³a, ¿e chcia³aby wróciæ do Polski, ale po
dzisiejszej mszy kategorycznie stwierdzi³a: - Nie! Wcale jej
siê nie dziwiê. Pani Iwona, ja zreszt¹ te¿, przyzwyczajona
jest do spokojnych nabo¿eñstw. Przychodz¹c do kocio³a
chce siê wyciszyæ i w ten sposób zbli¿yæ do Boga. Z dostojeñstwem, z powag¹. A tu klaskanie, okrzyki, bêbny, gitary, podnoszenie r¹k do góry, falowanie cia³. Za du¿o tego.
J¹ i mnie bardzo to dra¿ni³o, wprost denerwowa³o. Od kiedy
uczestniczê w nabo¿eñstwach w Sydney, prowadzonych przez
polskich ksiê¿y, takie sceny by³y za ka¿dym razem. To jest
dobre dla m³odych ludzi, ale nie dla starszych.

do stacji Central na peron 20. Tu czeka³a na nas grupa e³cka
i ³om¿yñska. St¹d ruszylimy pieszo z t³umem pielgrzymów
na tor wycigowy Randwick, gdzie bêdzie nocne czuwanie, a
jutro msza w. z udzia³em papie¿a Benedykta XVI.
Na Randwick szlimy godzinê. Po przejciu oko³o pó³
kilometra sta³a grupka gejów i lesbijek z transparentem: Prezerwatywy dla Afryki. To zdanie ma swoj¹ wymowê, zw³aszcza
¿e w Afryce sytuacja zwi¹zana z HIV/AIDS jest najbardziej
tragiczna  dotknê³a 28 milionów Afrykañczyków. Na wiecie ¿yj¹ ponad 33 miliony osób zara¿onych wirusem HIV, a
na AIDS zmar³o ju¿ 25 milionów.
Z polskich akcentów, które zauwa¿y³em podczas przemarszu, by³y 3: w zestawie obiadowym napis na opakowaniu
 sól i pieprz; na bilbordzie przy Randwick Witamy 
jedno z 15 pozdrowieñ; portret Jana Paw³a II na schodach
kocio³a w. Piotra.
Randwick.

Dom Moniki w Sydney.
Zdegustowana pani Iwona wróci³a do domu, a my pojechalimy poci¹giem jedn¹ stacjê dalej za Bankstown do Yagoona
do Moniki, u której mieszka³y 4 osoby z grupy ³om¿yñskiej.
Doæ d³ugo b³¹dzilimy, ale w koñcu odnalelimy jej dom.
Nie obesz³o siê bez pytania przechodniów o drogê. Pomog³a
nam muzu³manka i robotnicy drogowi. Dom Moniki bardzo
mi siê podoba. Jest niedu¿y, a do ka¿dego pomieszczenia
przechodzi siê przez kolejne. Jej rodzice pojechali na wakacje do Polski, wiêc Monika przyjê³a pielgrzymów. Zjedlimy
tu wspólnie niadanie. Staszek zd¹¿y³ jeszcze odprawiæ krótk¹ mszê. Wziêlimy polsk¹ flagê i z plecakami pojechalimy
Ks. Jacek i ja z polsk¹
flag¹ podczas przemarszu.

Ka¿da grupa pielgrzymów mia³a swój sektor. Nam przypad³ 21/D/7. Pielgrzymi porozk³adali siê i co niektórzy rozbili namioty. Rzadko kto siê modli³, wiêkszoæ raczej biwakowa³a, gra³a w karty, w pi³kê itp. O godz. 19 pojawi³ siê
papie¿. Dwa razy przejecha³ doko³a papa mobile. Papie¿
pozdrawia³ wiernych. Do godz. 21. trwa³a modlitwa i ostatnie przygotowania do jutrzejszego bierzmowania dwudziestu
osób.
W swojej katechezie Benedykt XVI powiedzia³ m.in. Dzi
wieczorem, gdy stajemy pod tym piêknym nocnym niebem,
nasze serca i umys³y przepe³nia wdziêcznoæ wobec Boga za
wielki dar naszej wiary w Trójcê Przenajwiêtsz¹. Wspominamy naszych rodziców i dziadków, którzy  gdy bylimy
dzieæmi  szli u naszego boku i pomagali nam stawiaæ pierwsze
kroki na drodze wiary. Teraz, po wielu latach, zebralicie siê
jako m³odzi ludzie wokó³ nastêpcy Piotra. Fakt, ¿e jestem tu
z wami, przepe³nia mnie g³êbok¹ radoci¹. Zwróæmy siê do
Ducha wiêtego  On jest Sprawc¹ dzie³ Bo¿ych. Pozwólcie
siê kszta³towaæ Jego darom!
Postanowilimy z Darkiem wróciæ na noc do domu. Sporo osób tak uczyni³o. O godz. 23. bylimy przy drzwiach
mieszkania, ale nie moglimy ich otworzyæ. Pani Iwona s¹dz¹c, ¿e wrócimy dopiero jutro, inaczej zamknê³a drzwi. Zmuszeni
bylimy dzwoniæ, a tym samym obudziæ gospodyniê. Po jej
minie wywnioskowalimy, ¿e nie by³a zadowolona z takiego
C.d.n.
obrotu sprawy.

US£UGI

"

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 23 (647)

AUTO-MOTO

(V32703)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K30308

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

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V26902

* Artyku³y i us³ugi elektryczne, Grunwaldzka 6, tel. 87610-00-66
V29201
V25003

Krupin 14A

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V29301

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V27102)

tel. 503 804 741; 512 217 654

SERWIS OGUMIENIA

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V23135
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K29908
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V26912
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V28911
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V20417
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V16830
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V23145
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V26922
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660 V23125
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V16820
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V23115
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V20427

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V21706
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48 B304

KARAOKE w Pub Piwnica,
ka¿dy czwartek, start od 1900

V21616

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
B404
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V17010

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

PUB PIWNICA

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

(V21606)

PIZZA NA TELEFON

(V19708)

* Pub Pod ABC, plac Wolnoci 8c, tel. 509-909-996 L25204
PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L26501
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30 L25803
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1322

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V26802
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L26301

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049

L16728

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V28801

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L25304
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15413
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V29101

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L25703
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70 L25902
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

(V27202)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K20407)

V28901

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V27002
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V23505
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V29001

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V16710)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23415
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V19718

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

(V19908)

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.
V21506
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 724-993906, www.tocada.pl
V20627
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V24224

Sklep DOM

Pl. Woln oci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2121
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V16840

US£UGI

#
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* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(K30906)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L26401
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K29210
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L25603

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V23105)

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55;
kom. 509-338-320; 508-097-660

SPRZEDAM c.d.
* siedlisko Kukowo, dom + zabudowania gospodarskie, 155000
z³otych, tel. 510-189-301
V25223
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333V23215
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A
V2121

* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V25413
*

WYNAJEM
dom wolnostoj¹cy w Olecku do wynajêcia na dzia³alnoæ
gospodarcz¹, tel. 603-170-046
K32901
lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ, Targowa 12, tel. 508945-732
K31605
lokale do wynajêcia, tel. 609-738-148
V27302
na dzia³alnoæ gospodarcz¹ do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 hektara, tel. 502-088-402
K31206

*
*
*

CZYNNE CA£¥ DOBÊ

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

Pomieszczenia biurowe do wynajêcia.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756

(V19608)

(V23205)

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)

L25404

SPRZEDAM
* BEZPOREDNIO TANIO mieszkanie trzypokojowe 45,5
m.kw. w Olecku na Zyndrama, tel. 606-625-416
K32404
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V24214
* dwie dzia³ki budowlane z prawem zabudowy, 1200 m.kw.,
980 m.kw., blisko jezioro, las, Borki, tel. 669-112-534,
0030-649-69-95-95-9
V24604
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V27212
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V31006
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K31306
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, Babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V25203
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852
L25503
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
L26101
* mieszkanie, ul. Partyzantów, 28,5 m.kw., tel. 503-024747
K32603
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V25213
* mieszkanie trzypokojowe, 61 m.kw., rodkowa, tel. 692141-426
V27222
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V16850
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V23425
* porcelana polska, du¿y wybór, plac Wolnoci 14, tel.
724-993-906, www.tocada.pl
V20617
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
L26201
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603L26002
* SIATKAOGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V23315

Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053.

(V24114)

* pomieszczenia do wynajêcia na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
Kukowo, tel. 721-587-468
K32801
(B504)
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

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT

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

(V24104)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
(B704)

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.5

lipca

godz.

1600

tel. 520-23-36

$
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Poleski Park Narodowy nad Leg¹
Dnia 25 maja 2010 r. uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w
Olecku oraz Zespo³u Szkó³ w Judzikach
uczestniczyli w lekcji przeprowadzonej przez
pracownika Poleskiego Parku Narodowego. Tematem zajêæ by³o rodowisko przyrodniczo-geograficzne Parku obchodz¹cego w tym roku 20 rocznicê powstania.
Poleski Park Narodowy po³o¿ony jest
na terenie województwa lubelskiego, a
dok³adnie polskiej czêci Polesia w obrêbie Równiny £êczyñsko-W³odawskiej w
s¹siedztwie Bia³orusi i Ukrainy. Powierzchnia
Parku liczy ok. 10 000 ha, jest p³aska i obejmuje g³ównie
obszary wodno-b³otne (du¿a iloæ jezior, stawów, bagien,
torfowisk), które stanowi¹ doskona³e ¿erowiska i miejsce
gniazdowania wielu rzadkich gatunków ptaków, jak np. cietrzew, czapla bia³a, czapla nadobna czy ¿uraw, który jest w
herbie Parku. Na licznych torfowiskach niskich, przejciowych, czy wysokich rosn¹ roliny owado¿erne, storczyki i
wiele gatunków bêd¹cych reliktami polodowcowymi. Park
jest tak¿e ostoj¹ ³osia, ¿ó³wia b³otnego, bobra i wydry.
Lekcja o Poleskim Parku Narodowym odby³a siê w ramach sta³ej wspó³pracy naszych szkó³ z Centrum Edukacji
Ekologicznej w E³ku.
Wojciech Jegliñski

(B604)

(K31106)

(V25103)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Wa¿ne dla uczuleniowców

Skoñczy³ siê dawno okres jesienno-zimowy,
który jest okresem ulgi dla alergików uczulonych na pytki rolin. Jeli do nich nale¿ysz, zrób testy, które okrel¹, na co jeste uczulony, i zachowaj
ten kalendarzyk pylenia rolin:
* maj - turzyce, zbo¿a, trawy, ró¿e, trzciny
* czerwiec - babka, turzyce, zbo¿a, trawy, ró¿e, trzciny
* lipiec - bylica pio³un, lebioda, lipa, pokrzywa, babka, turzyce, zbo¿a, trawy, ró¿e, trzciny
* sierpieñ - bylica pio³un, lebioda, lipa, pokrzywa,
babka, zbo¿a, trawy, ró¿e
* wrzesieñ - bylica pio³un, lebioda, pokrzywa, babka,
zbo¿a, trawy
* padziernik - bylica pio³un, lebioda, zbo¿a, trawy

Rozlunianie dla przyjemnoci

Nastrój po pobudce decyduje o tym, jak bêdziemy siê
czuli przez ca³y dzieñ. Trzeba siê wiêc zatroszczyæ, by by³ jak
najlepszy. Niektórzy naturalici radz¹ zacz¹æ od przeci¹gniêcia siê. Potem stajemy na palcach. Wyci¹gamy siê, jak bymy
chcieli byæ jeszcze wy¿szymi. Podnosimy rêce w górê i robimy g³êboki wdech. Trzeba podkreliæ, ¿e oddychanie zawsze
jest elementem bardzo wa¿nym. Rozluniamy siê. Robimy
wydech. Opuszczamy rêce w dó³. Powtarzamy æwiczenie. Przy
wydechu mo¿na siê pochyliæ do przodu, tak by rêce dotyka³y
pod³ogi. Potem napinamy kolejno ró¿ne miênie cia³a. Zaciskamy piêci, zginamy rêce w ³okciach, napinamy miênie
brzucha, bioder itp. Poszczególne fragmenty cia³a napinamy
przy wdechu i rozluniamy przy wydechu. Wykonuj¹c 10-12
przysiadów odpychamy siê jednoczenie od krzes³a lub pod³ogi.
Tutaj o sile decydowaæ winna kondycja æwicz¹cego. Koñczymy relaks otrz¹saniem ca³ego cia³a. Miênie wibruj¹, staj¹c
siê jakby wiotkie. Æwicz¹c starajmy siê dostrzegaæ, ¿e ruchy
sprawiaj¹ nam przyjemnoæ.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Sos gêsty do drobiu
s³odko-pikantny

M³oda cukinia (ok. 25 dag), 8 dag
suszonych daktyli, 12 dag cukru, 5 z¹bków czosnku, 2 suszone str¹ki chili, 2
³y¿eczki nasion gorczycy, 1/2 ³y¿eczki
mielonego imbiru, pó³ szklanki octu
winnego.
Cukiniê myjemy i kroimy w cieniutkie plastry. Daktyle siekamy drobno. Str¹ki
chili kruszymy, czosnek rozcieramy.
Nastêpnie wszystkie sk³adniki zalewamy octem i dusimy oko³o 30 minut.
Pamiêtaæ nale¿y o czêstym mieszaniu,
woda powsta³a podczas duszenia musi
odparowaæ.
Podajemy na zimno do pokrojonych
w plastry pieczonych piersi kurczaka lub
indyka.

dykta, Daniela, Feliksa, Radomi³a, Radomira, Rados³awa, Radosza
12 czerwca
Alicji, Antoniny, Janiny, Leokadii, Leonii, Niny
Bazylego, Gwidona, Jana, Juliusza, Leona, Onufrego, Placyda, Przybyrada,
Wyszemira, Wyszomira
13 czerwca
Anety, Gracji, £ucji, Magdaleny, Marii, Marii Magdaleny, Olgi, Olimpii
Antoniego, Chocimiera, Chocimierza,
Chytomira, Fortunata, Gerarda, Grzegorza,
Hermana, Lucjana, £ucjana, Rolanda,
Tobiasza
14 czerwca
Alfredy, Bazylidy, Elizy, Elwiry, El¿biety, Justyny, Lizy
Alfreda, Bazylego, Bazylisa, Elizeusza,
Justyna, Micha³a, Myslibora, Nienogniewa,
Przemira, Rufina, Rufusa, Walerego,
Waleriana

Dziobak

Gdy do British Museum przys³ano z
Australii pierwszego wypchanego dziobaka, dyrekcja tej placówki uzna³a, ¿e
jest to fa³szerstwo i próbowano oderwaæ
kaczy dziób tego dziwnego zwierzêcia.

£asice

Jeli samica ³asicy podczas rui nie
znajdzie samca  zdycha.

W staro¿ytnej Grecji

... kurtyzany nosi³y sanda³y z gwodzikami wbitymi w ten sposób w podeszwê, ¿e ich lad uk³ada³ siê w napis:
pójd za mn¹.

Mê¿czyni nie lubi¹

... Gdy kobieta g³ono siê mieje. Mo¿e
on odnieæ wra¿enie, ¿e wymiewa siê
z niego.



8 czerwca
Adeli, Ady, Celestyny, Celi, Celiny, Helgi
Celestyna, Dobrociecha, Maksyma,
Maksymiliana, Medarda, Medora, Sewera,
Seweryna, Wilhelma, Wyczes³awa, Wyszes³awa, Wyszos³awa
9 czerwca
Anny, Anny-Marii, Felicji, Hanny, Pelagii, Tekli
Dominika, Efrema, Felicjana, Justa,
Kanimira, Niemsta, Normana, Pelagiusza, Prosimira, Ryszarda, S³awoja, Stanis³awa, Waltera
10 czerwca
Bogumi³y, Dany, Diany, Iwony, Ma³gorzaty, Rafaeli
Bogumi³a, Edgara, Henryka, Maksyma,
Nikity, Onufrego, Piotra, Zachariasza
11 czerwca
Adelajdy, Anastazji, Barbary, Flory,
Radomi³y, Ró¿y, Teodozji
Anastazego, Barabasza, Barnaby, Bene-

Mas³o pietruszkowe

Natka pietruszki, 12 dag mas³a, 1/2
cytryny.
Wybieramy m³ode listki pietruszki i
obieramy je z ³ody¿ek. P³uczemy w zimnej
wodzie i bardzo drobno siekamy. Mas³o rozcieramy w misce dodaj¹c w trakcie po kilka kropel cytryny, a¿ do ca³kowitego po³¹czenia z mas³em. Teraz
wsypujemy posiekan¹ pietruszkê. Dok³adnie mieszamy i przek³adamy do formy.
Wstawiamy do lodówki.
Mas³o podajemy na plasterku cytryny do miês pieczonych lub surowe jako
dodatek do ró¿nego rodzaju sosów. Bardzo
smaczne s¹ kanapki smarowane tego typu
mas³em.

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

Oto para idealna, on Amor,
ona amoralna.

Jan Izydor Sztaudynger

**
Ró¿nica pomiêdzy ma³ym, a du¿ym
miastem polega na tym, ¿e w du¿ym miecie mo¿na wiêcej zobaczyæ,
a w ma³ym wiêcej us³yszeæ.
Jean Cocteau

PRZYS£OWIA
 Groniejsze jest wojsko jeleni przy
lwie hetmanie ni¿ wojsko lwów przy
hetmanie jeleniu.
 Czerwiec i na kosê pierwiec.
 Czerwiec nosi dni gor¹ce, kosa brzêczy
ju¿ na ³¹ce.
 Jaka bêdzie Ma³gorzatka (10 czerwiec), takie i pó³ latka.
 Pe³nia czerwcowa  burza gotowa.
 Czerwiec temu siê zieleni, kto do
pracy siê nie leni.
 w. Antoni (13 czerwca) od zguby
broni.

Humor

**
Baba u lekarza mówi:
- Panie doktorze, mylê, ¿e jestem psem.
- Od jak dawna?  pyta lekarz.
- Od szczeniaka.
**
Matka zwraca siê do córki:
- Skoñczy³a 16 lat. Jak ci siê podobaj¹ mê¿czyni?
- No có¿ mamusiu, to ju¿ nie to, co
dawniej...
**
Rozmawiaj¹ dwie studentki:
- Którego wolisz: Paw³a czy Karola?
- A który przyszed³?

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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Listy
do redakcji
PODSUMOWANIE

Zgodnie z wczeniejszymi zapowiedziami o pe³nej jawnoci zapisów rejestratorów pok³adowych TU-154, o udostêpnieniu ich zawartoci opinii publicznej
 sta³o siê. Rz¹d ujawni³ pe³ny stenogram rozmów w kokpicie samolotu 
daje to mo¿liwoæ przeledzenia, z dok³adnoci¹ do dziesi¹tych czêci sekundy,
wszystkich zdarzeñ maj¹cych miejsce
podczas lotu i prowadzonych w kokpicie rozmów.
Czêæ rozmówców nie zosta³a rozpoznana, niektóre wypowiedzi uznano
jako niezrozumia³e.
Czy rzeczywicie ca 20% zapisów
nie zosta³a rozszyfrowana?
Tak jak w ka¿dym zdarzeniu, tu tak¿e
wystêpuj¹ w¹tpliwoci, bowiem przy
obecnym poziomie techniki i mo¿liwociach pracuj¹cych przy tym specjalistów, mo¿na pow¹tpiewaæ w taki efekt.
Skoro ca³y materia³ podlegaæ bêdzie
dalszej obróbce w Polsce przez naszych specjalistów, mo¿na przyj¹æ, i¿
zapisy oznaczone jako niezrozumia³e
i nie przypisane do konkretnej osoby,
nie stanowi¹ t¹jemnicy dla osób, które
nad tym pracowa³y. Natomiast ich treæ
mog³a przes¹dziæ o tym, i¿ strona rosyjska nie chcia³a wystêpowaæ w roli
pos³añca, który dostarczaj¹c z³e wiadomoci, ci¹ga na siebie karê...
Ujawnione stenogramy na pewno nie
daj¹ jednoznacznej odpowiedzi  dlaczego dosz³o do katastrofy. Jednak z
ca³¹ pewnoci¹ wynika z nich, ¿e katastrofa nie by³a skutkiem zamachu jak
te¿ nie ma w¹tpliwoci, i¿ samolot by³
sprawny. Bez wyt³umaczenia pozostaje
natomiast irracjonalna determinacja za³ogi na wyl¹dowanie w Smoleñsku. Pozostawiaj¹c specjalistom odczyty i zsynchronizowanie wszystkich informacji, które
dopiero jako ca³oæ dadz¹ odpowied
(?) na wszystkie pytania odnonie przebiegu lotu, nale¿y pokusiæ siê o odpowiedzi na pytania znacznie prostsze, nie
wymagaj¹ce specjalistycznego przygotowania.
Oto one:
1.Dlaczego samolot wylecia³ z pó³godzinnym opónieniem?
2. Jak wygl¹da³o przygotowanie wyjazdu delegacji na uroczystoci katyñakie 10 kwietnia 2010 r.?
Ad. l. Odpowied na to pytanie znajdziemy w artykule Miros³awa Majewskiego i Paw³a Reszka opublikowanym w Dzienniku z 17-18.05.2008r.,

zatytu³owanym Straszny dwór pana
prezydenta. Cytujê:  Prezydent zabiera siê do pracy oko³o 10. Na wczeniejsz¹ godzinê nie wolno umawiaæ
mu spotkañ, bo prezydent mo¿e siê
pogniewaæ; i dalej mówi polityk z
PiS:  Jestem umówiony z Lechem
na 8.15  pochwali³em siê kiedy Jaros³awowi Kaczyñskiemu: Kto Ci
le przekaza³, brat tak wczenie nie
wstaje  odpar³, ¿eby zd¹¿yæ na spotkanie gdzie w zachodniej Europie,
nale¿y wylecieæ z Warszawy o 7 rano.
Ale prezydent ma z tym problem odpowiada krótko: Ja tak nie mogê.
Ad. 2. Organizatorem i gospodarzem
uroczystoci katyñskich 10 kwietnia
2010 r. by³a kancelaria prezydenta.
St¹d nazwa  samolot prezydencki.
Nie ma tu miejsca na podzia³ czynnoci miêdzy kancelariê prezydenta a
rz¹d. Kancelaria prezydenta odpowiada³a od pocz¹tku do koñca za wszelkie czynnoci zwi¹zane z przebiegiem
uroczystoci i wyjazdem na nie. A
wyjazd, to nie tylko wylot z Warszawy  to tak¿e zaplanowanie wszelkich sytuacji, które mog¹ zaistnieæ 
tak¿e niechcianych, jak w tym wypadku  pogoda.
Zatem przed wylotem powinna zostaæ opracowana strategia zwi¹zana ze
zmian¹ lotniska docelowego, komunikacja do Katynia, etc. Z przebiegu zda-

rzeñ wynika jednoznacznie, i¿ nie brano pod uwagê ¿adnej innej opcji, jak
tylko l¹dowanie w Smoleñsku. Nie by³
przygotowany ¿aden plan awaryjny, ¿adna
alternatywa. Teraz mówi siê zawiod³o
pañstwo. Kto to pañstwo?
Nale¿y mówiæ wprost  zawiód³
organizator, kancelaria prezydenta. I do
tego stwierdzenia nie trzeba szukaæ sprzymierzeñca. Takie s¹ fakty, taka jest Prawda.
Po prostu.
Olecko, 2.06.2010 r.
Irena Jasielun
P.S. Mówi¹c Jaros³awem Kaczyñskim
 nie przyjmujê do wiadomoci, ¿e:
- p. prof. Jadwiga Staniszkis nie przekracza zasad przyzwoitoci sprowadzaj¹c zachowanie premierów Tuska
i Putina w obliczu tragedii smoleñskiej do wymiany bre¿niewowskich
poca³unków;
-  straci³em jedn¹, a nawet dwie osoby, które poleg³y w tej katastrofie 
(J. Kaczyñski)  wg mnie zginê³y!
Wed³ug autorów S³ownika Jêzyka Polskiego - PWN Warszawa 1979r.  polec  oznacza zostaæ zabitym, polec na
wojnie, na polu chwa³y, polec od kul,
polc w bitwie, w boju, w walce o wolnoæ, w obronie ojczyzny, polec za kraj,
za ojczyznê, polec mierci¹ walecznych,
mierci¹ ¿o³nierza.
Jeli nie mam racji - proszê o precyzyjne sformu³owanie s³owa polec.

Tenis ziemny

Pi³ka no¿na
Czarni Olecko
- MKS Mielnik 5:0

W dniu 6.06.2010 r. na korty MOSiR Olecko stawi³o siê, niestety, tylko
6 graczy do turnieju, który nominalnie
mia³ nazywaæ siê o puchar G³osu Olecka, a nazywa³ siê o Puchar Dyrektora
LO w Olecku pana Leszka Olszewskiego. Po szeciogodzinnych zmaganiach
zwyciêzc¹ zosta³ Robert Usarek Z Suwa³k pokonuj¹c w finale go³dapianina
Roberta Pop³awskiego 7:5/7:5. W meczu o trzecie miejsce Dariusz Zakrzewski (Piaseczno) uleg³ Andrzejowi Bombrowi (Olecko) 9:3. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne nagrdy, dyplomy,
czasopisma Tenis Klub,a Robet Usarek
Termobag ufundowany przez ATP.

Pi³ka no¿na

W niedzielê Junior M³odszy awansowa³ do ligi wojewódzkiej. Mamry Gi¿ycko nie stawi³y siê na mecz i tym
samym Czarni otrzymali 3 punkty, które zagwarantowa³y zwyciêstwo w lidze
okrêgowej. Brawa dla dru¿yny oraz trenera
Adama Wyszyñskiego!
Dru¿yna z Olecka do samego koñca
walczy³a o 1. miejsce z P³omieniem E³k,
który ostatecznie zajmie 2. miejsce.

W rozgrywanym w niedzielê meczu
Czarni Olecko wygrali z MKS Mielnik
5:0. Bramki dla Czarnych strzelali: 2 x
Pietkiewicz, Darda, Bogdanowicz, Bieræ.
Czarni wyst¹pili w sk³adzie: Rados³aw G¹siorowski - £ukasz Koz³owski,
Pawe³ Sadowski, Rafa³ Darda, Adrian
Karankiewicz - Dawid Paszkowski, £ukasz
Grzybowski, £ukasz Tomkiewicz , Micha³ Wasilewski - Daniel Bogdanowicz,
Krzysztof Pietkiewicz. 45` Grzegorz Bieræ
80` Ariel Tusznio.
Tabela III ligi
1. Sokó³ 65
2. Huragan 47
3. Czarni 45
4. Olimpia 43
5. Warmia 42
6. Concordia 42
7. Mr¹govia 38
8. Pogoñ 36
9. Promieñ 36
10. Motor 34

11. Start 33
12. Mazur 30
13. Vêgoria 30
14. Mielnik 27
15. Orze³ 24
16. Tur 19

'
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Tenis ziemny
Na piêknych oleckich kortach zakoñczy³ siê juubileuszowy X Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet PKO BP
S.A. - OLECKO CUP 2010, który w tym roku rozgrywany
by pod honorowym patronatem Marsza³ka Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego Jacka Protasa. Jest to ewenement
na skalê europejsk¹, ¿e w tak ma³ym miecie, ju¿ po raz
dziesi¹ty, spotka³y siê tenisistki z ca³ego wiata. W tym roku
45 zawodniczki z 12 pañstw. W dotychczasowych 10 edycjach wyst¹pi³o ju¿ ponad 400 zawodniczek z 32 pañstw z 4
kontynentów. Ka¿da zawodniczka, nawet te najlepsze obecnie na wiecie, jak np. siostry Williams Serena i Venus,
Dementiewa, Jankowic, Safina, nasza Agnieszka Radwañska
i wszystkie pozosta³e, na pocz¹tku kariery musia³y graæ w
turniejach takich jak nasz olecki. Obecnie, ¿adna z tych zawodniczek, która jest w pierwszej setce na wiecie, zgodnie
z przepisami nie mo¿e graæ w takim turnieju jak w Olecku
za 10 000 USD. Ale to tak na marginesie, celem krótkiej
informacji dla osób, które narzekaj¹, ¿e w Olecku graj¹ s³abe zawodniczki.

Odnonie naszego turnieju, mi³o by³o us³yszeæ od sêdziego g³ównego turnieju o kibicach przebywaj¹cych na trybunach
oleckich kortów. Zreszt¹, tak du¿ej liczby widzów jeszcze
nie by³o na kortach podczas fina³u gry pojedynczej i do tego
z du¿ym znawstwem reaguj¹cych na zdobywane punkty przez
zawodniczki. Tenis ziemny jest sportem specyficznym. Trzeba
wiedzieæ kiedy mo¿na oklaskiwaæ dobre zagrania, czy zdobywane punkty przez dan¹ zawodniczkê. Jak co roku, olec-

kie korty by³y szczêliwe dla Polek. Mimo, ¿e ¿adna w tym
roku nie wygra³a, to drugie miejsce Barbary Sobaszkiewicz
mo¿na uznaæ za sukces. Basia dziêki turniejowi w Olecku
awansuje w rankingu wiatowym z 1100 miejsca w okolice
800. A jak trudno jest awansowaæ, to w tym artykule jest za
ma³o miejsca, ¿eby wyjaniæ jak zdobywa siê punkty w wiatowym rankingu tenisa.
Cieszy te¿ fakt, ¿e ten turniej spowodowa³, ¿e coraz wiêcej oleckich dzieci trenuje tenis ziemny w szkó³ce tenisowej
Smecz, któr¹ prowadzi instruktor tenisa Andrzej Bomber.
Dla historycznego udokumentowania, zwyciê¿y³a w finale
zawodniczka z Holandii - Marcelina Koek, która pokona³a
Polkê z Poznania Barbarê Sobaszkiewicz 6-3, 6-3. Holenderka otrzyma³a czek na prawie 1,5 tys. USD, puchar Marsza³ka
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego oraz nagrodê rzeczow¹
ufundowan¹ przez Zak³ady PRAWDA. Sponsorami turnieju byli: Bank PKO Bank Polski S.A., Urz¹d Marsza³kowski
w Olsztynie, Urz¹d Miejski w Olecku, Polski Zwi¹zek Tenisowy, Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego, Powiatowe
Oleckie Stowarzyszenie Sportowe, Zak³ady Produkcyjne PRAWDA, Hotel Colosseum, Hotel Olecko, Hotel Mazury, Kwiaciarnia Irys, Firma Komputerowa INFO-NET. Szczególne s³owa
podziêkowania od organizatorów nale¿¹ siê pracownikom
Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Olecku.
AKa

Fot. Boles³aw S³omkowski

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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B. Marek Borawski

Zau³ki kultury (23)
Rozumiem
Treuburczyków

Waldemara Rukcia

Nigdy ¿adna z wojen nie przynios³a
czego dobrego. Czasami negatywne skutki
tych kataklizmów s¹ odczuwane jeszcze
przez wiele pokoleñ. Tak te¿ jest z nasz¹
wiadomoci¹ wobec tej ostatniej. Pochodzê
z pokolenia, które jako pierwsze urodzi³o
siê po niej. Jestem te¿ z tego pokolenia,
które jako pierwsze w dziejach naszego
narodu nie dowiadczy³o wojny. Mam nadziejê, ¿e tak ju¿ zostanie.
Co do skutków wojny? Rozumiem
Treuburczyków i ich przywi¹zanie do
nazwy miasta. Urodzili siê przecie¿ w
Treuburgu, nie w Olecku. Nazwê ich
rodzice otrzymali od samego Marsza³ka
za to, ¿e wiernie stali przy ojczynie
Germanii. Dla nich nazwa ta jest oczywista. Oni nie pamiêtaj¹, ¿e plebiscyt
na Warmii i Mazurach odbywa³ siê wtedy, gdy za granic¹, o nieca³e dwadziecia kilometrów od miasta, sta³y bolszewickie wojska, gdy w Bia³ymstoku powstawa³ rz¹d Bolszewickiej Republiki
Polskiej, a w Berlinie, Hamburgu i innych niemieckich portach tli³ siê jeszcze
komunistyczny pucz. Rodzice obecnych
Treuburczyków mieli wybieraæ pomiêdzy upadaj¹cym pañstwem polskim, a
trzymaj¹c¹ siê dzielnie Rzesz¹. Pragma-

tyzm, podsycony niedawnymi wspomnieniami rosyjskiej okupacji, zwyciê¿y³.
Dla dzieci, ówczesnych mieszkañców
powiatu oleckiego, a obecnych Treuburczyków, którzy urodzili siê ju¿ po zmianie
nazwy, miejsce pochodzenia by³o powodem do dumy. Czuli siê Niemcami z
krwi i koci. Mo¿e Mazurami, ale Niemcami przed wszystkim.
Tak, wiêc rozumiem ich przywi¹zanie do nazwy i sentyment do tych ziem.
Ocena faktów historycznych nale¿y
do zawodowych historyków. Patrzenie
jednostki na historiê nigdy nie jest obiektywne. Po prostu historia zawodowa ró¿ni
siê od historii prze¿ytej przez pojedyncz¹ osobê ludzk¹. Pos³u¿ê siê tutaj przyk³adem z mojej rodziny. Je¿eli kto (tak
jak moja mama) by³ na robotach w Niemczech, a ustrzeg³ siê od wywózki na Sybir
czy nawet rozstrzelania przez Sowietów
i trafi³ do gospodarzy, gdzie by³ traktowany przyzwoicie, nie bêdzie mówi³ o
Niemcach le. On widzia³ tylko ten ma³y
u³amek historii wojny. Je¿eli kto taki
prze¿y³ jako jeden z nielicznych nalot
amerykañski na Królewiec, dokonany
5 maja 1945, je¿eli kto taki musia³ potem
piechot¹ wróciæ do Polski i po drodze
widzia³ trupy zgwa³conych i zabitych
kobiet, trupy rozstrzelanych ch³opców
i mê¿czyzn, móg³ wtedy i teraz Niemcom wspó³czuæ.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e to
Niemcy wywo³ali tê wojnê. ¯e to oni
spowodowali mieræ dziesi¹tków milionów ludzi. Nie zmieni to faktu, ¿e to
Niemcy zorganizowali holokaust. Faktów ju¿ nic nie zmieni. Z wojny tej Polska wysz³a okrojona. Straci³a ziemie
wschodnie. W zamian za wiernoæ trzy
mocarstwa raczy³y daæ nam ziemie
wschodnie Rzeszy: l¹sk, Pomorze oraz
Warmiê i Mazury. Za miliony straco-

nych obywateli, za czwart¹ co do wielkoci armiê wyzwoleñcz¹, za wysi³ek nie
maj¹cy porównania z ¿adnym innym krajem
tego kataklizmu, ta ziemia, Mazury, sta³a siê ziemi¹ polsk¹. Wreszcie przyszlimy tutaj, za to, o czym mo¿emy mówiæ
ju¿ teraz bez ogródek  za sprzedanie
nas Stalinowi.
I teraz nic ju¿ (oprócz wojny) nie zmieni
faktu, ¿e ziemie te s¹ polskie. Zamieszkuj¹ je Polacy. Ronie ju¿ drugie pokolenie autochtonów. Potrafilimy wybaczyæ,
potrafi³a wybaczyæ moja mama. Ona mia³a
najwiêksze do tego prawo. Podejrzliwie
podchodzê do dorabiania ideologii w stylu,
¿e zawsze osiedlali siê tutaj Polacy. Na
tej zasadzie Chicago, a przynajmniej jedna
z jego dzielnic, powinna nale¿eæ do Polski. Ta ziemia, Mazury, jest nasza na
zasadzie powinowactwa przelanej w tej
wojnie krwi. Ta ziemia jest nasza, bo
wywalczylimy j¹ danin¹ straszn¹: milionami zaprzepaszczonych istnieñ ludzkich, wojennymi ¿yciorysami zamkniêtymi kul¹, gazem, g³odem.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e pierwszymi
osadnikami polskimi w XX wieku byli
tu, na Mazurach, robotnicy przymusowi
z Polski. Byli wród nich: moja mama,
ciotki  Roma i Regina, babcia Michalina, by³a wród nich Pani Halina Drozdowska, Pan Ryszard Demby... i wielu
mieszkaj¹cych dzisiaj w polskim Olecku
jego mieszkañców. O tym te¿ nale¿y
pamiêtaæ.
Rozumiem Treuburczyków, tak jak
rozumiem ludzi wygnanych ze Lwowa,
Wilna, Brzecia. Pojedynczy cz³owiek jest
zabawk¹ historii. Dlatego powinnimy znaæ
historiê, aby pomimo naszych indywidualnych doznañ patrzeæ na wiat obiektywnie i rozumieæ, przynajmniej z grubsza, meandry polityki.
B. Marek Borawski

