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Zaproszenie na uroczystoæ
wmurowania kamienia wêgielnego
Mam przyjemnoæ zaprosiæ
mieszkañców Gminy Olecko
na uroczystoæ wmurowania
aktu erekcyjnego pod budowê hali widowiskowo-sportowej z p³ywalni¹, która odbêdzie siê przy budynku administracyjnym MOSiR, ul. Park
1 w Olecku 18 czerwca 2010r.
o godz. 11.00.
Burmistrz Olecka

Cena 1,50 z³
WARTO PRZECZYTAÆ

* Wpisani w powojenn¹ historiê
 Jan z Olecka (czêæ 1)
* Obwodnica Siejnika
* Najpopularniejszy samorz¹dowiec
ju¿ po raz dziesi¹ty
* Kolejni stra¿acy z Olecka usuwaj¹ skutki powodzi
* Po¿ar od pioruna
* Policyjne dzia³ania Bezpieczne Wakacje 2010
* Pewnym krokiem w zawodow¹ przysz³oæ
* Konkurs Mistrz Zadañ Tekstowych
* Najwspanialszy dzieñ w roku to...
Dzieñ Dziecka
* IV Rodzinne Spotkanie z Jedynk¹
* Udane starty lekkoatletów
* W cyklu Zau³ki kultury  K³amstwa niebios

(K29111)

SKUP METALI

Najwy¿sze ceny

(V24205)

Rys. Waldemar Rukæ

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

(V30401)

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

MASZ G£OS!!!
 nie zawahaj siê go u¿yæ!

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko
z dopiskiem Szpital w Olecku
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 18 kwietnia o 12.34 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w ogródkach
dzia³kowych Ruczaj.
 18 kwietnia o 13.30 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy w Kowalach Oleckich.
 18 kwietnia o 14.55 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach szosy wiêtajno.
 18 kwietnia o 17.19 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy w Kowalach Oleckich.
 18 kwietnia o 20.43 jeden zastêp OSP Ciche gasi³ po¿ar suchej trawy w Cichych.
 18 kwietnia o 21.07 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Imionek.
 18 kwietnia o 21.49 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla
Siejnik.
 19 kwietnia o 11.13 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ w okolicach Zalesia drzewo
powalone na jedniê.
 19 kwietnia o 11.25 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y drzewo pochylone nad jezdniê alei
Zwyciêstwa.
 19 kwietnia o 20.26 po jednym zastêpie
OSP Cichy i OSP Mazury gasi³y po¿ar
suchej trawy w okolicach Nor.
 19 kwietnia o 20.56 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla
Siejnik.
 20 kwietnia o 13.57 dwa zastêpy JRG PSP
gasi³y po¿ar suchej trawy w okolicach
Sedrank.
 20 kwietnia o 14.55 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy w
Kowalach Oleckich.
 20 kwietnia o 17.39 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul.
Go³dapskiej.
 21 kwietnia o 11.34 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul.
Winiowej.
 21 kwietnia o 14.42 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ drzewo niebezpiecznie pochylone
nad jezdni¹ ul. Orzeszkowej.
 23 kwietnia o 15.43 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla
Siejnik.
 23 kwietnia o 21.14 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla
Siejnik.
 24 kwietnia o 16.24 jeden zastêp JRG PSP
uwalnia³ kota uwiêzionego na drzewie przy
ul. Kasprowicza.
 25 kwietnia o 16.10 jeden zastêp Osp Borawskie gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Borawskich.
 25 kwietnia o 17.01 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla
Siejnik.
 25 kwietnia o 18.11 jeden zastêp OSP wiêtajno gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Jurkowa.
 25 kwietnia o 20.04 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla
Siejnik.
 26 kwietnia o 12.38 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Sedrank.
 26 kwietnia o 14.29 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski gasi³y po¿ar samochodu osobowego w G¹skach.

 26 kwietnia o 15.52 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ konar drzewa niebezpiecznie wisz¹cy nad budynkiem mieszkalnym.
 26 kwietnia o 16.08 jeden zastêp OSP wiêtajno gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Wydmin (pomoc dla JRG PSP Gi¿ycko).
 26 kwietnia o 19.25 jeden zastêp OSP G¹ski
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach G¹sek.
 26 kwietnia o 20.20 jeden zastêp OSP Borawskie gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Borawskich Ma³ych.
 27 kwietnia o 4.53 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul.
11 Listopada.
 27 kwietnia o 10.55 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ przy ul. Kociuszki konar drzewa
niebezpiecznie zwisaj¹cy nad budynkiem
mieszkalnym.
 27 kwietnia o 11.46 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w osiedlu Nad Leg¹ po¿ar samochodu osobowego.
Informacji udzieli³
aspirant sztabowy Mariusz Domin

Obwodnica Siejnika

10 czerwca otwarto koperty z propozycjami przetargowymi na realizacjê drogi okalaj¹cej osiedla Siejnik. Inwestycja zostanie zrealizowana z funduszy tzw.
schetynówek. Inwestycja ma byæ ukoñczona do koñca wrzenia. Koszt budowy drogi to 1 milion 570 tysiêcy z³otych. Dofinansowanie wyniesie 635 tysiêcy.
(m)

Zwrot podatku
akcyzowego

W maju producenci rolni otrzymali
zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jest to kwota
372977,43 z³.
(m)

W pierwszym przetargu

... gmina sprzeda³a dwie dzia³ki budowlane
po³o¿one na zapleczu ulicy Lenej. Dzia³ki
o powierzchni 533 m2 i 572 m2 zosta³y
sprzedane za 35 tysiêcy 380 z³otych i
42 tysi¹ce 151 z³otych.
(m)

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
*
*
*
*
*
*
*
*

15.06.2010 r.  ul. Sk³adowa 6
16.06.2010 r.  ul. Zielona 37
17.06.2010 r.  ul. Kolejowa 15
18.06.2010r. - ul. Zielona
19.06.2010 r.  pl. Wolnoci 25
20.06.2010 r.  pl. Wolnoci 7B
21.06.2010 r.  ul. Go³dapska 1
22.06.2010 r.  ul. Zielona 35

20 maja

... burmistrz Wac³aw Olszewski wyda³
zarz¹dzenie z wykazem udzielonych porêczeñ i gwarancji w 2009 roku. Tego
samego dnia wydane zosta³o nastêpne
zarz¹dzenie mówi¹ce o kwotach dotacji,
jakie otrzyma³y gminne jednostki samorz¹du terytorialnego oraz inne jednostki
samorz¹dowe w 2009.
Równie¿ tego dnia Burmistrz poda³
do publicznej wiadomoci wykaz osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, którym w zakresie podatków lub op³at udzielono ulg, odroczeñ,
umorzeñ lub roz³o¿ono sp³atê na raty, których
kwota przekroczy³a ³¹cznie 500 z³otych.
Podano te¿ do wiadomoci publicznej wykaz
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
(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:

 Adam Borowy
 Józefina D¹bek
 Adam P. Jagielski
 Mariusz Markowski
 Zofia Turowicz
 Maria W¹sowska
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

Redakcja

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna: poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 1200-1700

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

!
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(V29602)

NZOZ 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 NZOZ
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

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

MURDOM

Aleja Zwyciêstwa 6,
tel. 502 494 400

(V30301)

GRÜNLAND

(V23306)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L23606)

PORCELANA

(V20608)

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 ............................ 4,43
Pb95 ......................... 4,53
PB98 ........................ 4,73
LPG .......................... 1,99
Olej opa³owy ............ 2,89
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
St

(V23406)

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
15 czerwca (wtorek)
* 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  premiera spektaklu grupy teatralnej SNAC sala
Teatru AGT
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)
* Turniej szachowy w Judzikach (szczegó³y na s. 19)
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)
* WYBORY
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)
12.00  spektakl Przebudzenie w Popkulturowie, sala kina
Mazur
22 czerwca (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
23 czerwca (roda)
9.00 - Mini Igrzyska Olimpijskie Dzieci  Zespó³ Szkó³,
Siejnik (fina³)
16.30  popis gitarowy uczniów Waldemara Milewskiego,
sala kina Mazur
24 czerwca (czwartek)
18.00  premiera spektaklu m³odzie¿owej grupy teatralnej
Amalgat, sala AGT
25 czerwca (pi¹tek)

* koniec roku szkolnego i WAKACJE!!!!!!!
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
26 czerwca (sobota)
9.00  14.00  bezp³atne badania gruczo³u krokowego USG
dla mê¿czyzn powy¿ej 40. Roku ¿ycia. Przychodnia Eskulap,
(szczegó³y TO 23 s. 3)
29 czerwca (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
1 lipca (czwartek)
8,30  11.00  akcja poboru krwi, Starostwo powiatowe, ul.
Kolejowa 32

"
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Najpopularniejszy samorz¹dowiec ju¿ po raz dziesi¹ty
Po raz dziesi¹ty wrêczono statuetki najpopularniejszym
samorz¹dowcom w regionie. Do 10. Plebiscytu Gazety Olsztyñskiej i Dziennika Elbl¹skiego zg³oszono w trzech kategoriach 251 burmistrzów, starostów, prezydentów miast, wójtów, so³tysów i radnych wszystkich szczebli. Plebiscyt jest
prowadzony pod honorowym patronatem Marsza³ka Województwa
Jacka Protasa i prezesa spó³ki Edytor Jaros³awa Tokarczuka. (Spó³ka jest m.in. wydawc¹ G³osu Olecka).
W kategorii pierwszej najpopularniejszym samorz¹dowcem zosta³ Tadeusz Mordasiewicz, starosta powiatu kêtrzyñskiego. W tej kategorii na dziesi¹tym miejscu znalaz³ siê
starosta powiatu oleckiego Stanis³aw Lucjan Ramotowski,
a 32. by³ burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski. W tej kategorii zg³oszonych by³o 50 kandydatów.

Równie¿ 50 kandydatów zg³oszono w kategorii wójtów i
so³tysów. Tutaj wygra³ wójt gminy Ostróda Gustaw Marek
Brzezin. W tej grupie na 11. miejscu znalaz³ siê wójt gminy
Wieliczki Jan Jakimowicz.
Najliczniejsz¹ grupê nominowanych, bo a¿ 151 osób, stanowili
radni ró¿nych szczebli. Tutaj najpopularniejszym samorz¹dowcem zosta³ Jan Harhaj  radny sejmiku województwa.
Nasi radni zajêli w tej grupie równie¿ wysokie miejsca. Na
12. znalaz³a siê radna i jednoczenie wicestarosta Maria
Wanda Dzienisiewicz. Na 35. miejscu umiecili g³osuj¹cy
Edwarda Adamczyka, radnego sejmiku, sekretarza starostwa oleckiego. Na 38. miejscu znalaz³ siê Jan Kopiczko,
radny z gminy Wieliczki.
Opracowa³ B. Marek Borawski

Kolejni stra¿acy z Olecka zostali zadysponowani do usuwania skutków powodzi.

Stra¿acy pomagaj¹

Stra¿acy z Olecka pomagaj¹ swoim kolegom w centralnej Polsce. W chwili obecnej ze skutkami powodzi walczy
10 oleckich stra¿aków. Jeden czteroosobowy zastêp wyjecha³ 6 czerwca, wyposa¿ony w samochód terenowy, ³ód
oraz ubrania do pracy w wodzie. Miejscem koncentracji by³
Olsztyn i stamt¹d kompania przeciwpowodziowa Kormoran odjecha³a do Warszawy, a obecnie stacjonuje w miejscowoci Ciela, gm. Bodanów. Drugi zastêp  6 stra¿aków,
wyjecha³ w dniu 9 czerwca i w tej chwili przemieszcza siê w
kierunku Grudzi¹dza wraz z ca³a kompani¹ Grunwald.
Zadaniem ratowników jest g³ównie patrolowanie i monitorowanie wa³ów przeciwpowodziowych, a w razie stwierdzonych przecieków czopowanie ubytków za pomoc¹ worków z

piaskiem. Je¿eli sytuacja siê nie pogorszy, za kilka dni wszyscy powinni wróciæ do Olecka.
kpt. Tomasz Jag³owski
KP PSP Olecko

Po¿ar od pioruna

W dniu 10 czerwca oko³o godziny 19:00 w miejscowoci
£êgowo, gm. Olecko, w wyniku uderzenia pioruna wybuch³
po¿ar drewnianej stodo³y. Zwarta zabudowa gospodarstwa
oraz szybko rozwijaj¹cy siê po¿ar by³y przyczyn¹ zapalenia
siê wiêby dachowej budynku inwentarskiego przylegaj¹cego bezporednio do pal¹cej siê stodo³y.
Dzia³ania stra¿y polega³y na podawaniu pr¹dów wody w
natarciu i obronie na pal¹ce siê budynki, ewakuacji mienia
oraz zwierz¹t. Po ugaszeniu po¿aru przyst¹piono do rozbiórki pozosta³oci konstrukcji wiêby dachowej oraz do uprz¹tniêcia i dogaszenia pogorzeliska. Spaleniu uleg³o: stodo³a
drewniana, czêæ wiêby dachowej budynku inwentarskiego,
2 tony nawozów, 8 ton zbo¿a, 4 tony paszy, 280 bel s³omy,
20 sztuk trzody chlewnej, drewno tartaczne. Uratowano: dom
mieszkalny, budynek gospodarczy, 150 sztuk trzody chlew-

Spis rolny

nej, kurnik i 80 kur. W akcji, która trwa³a ponad 7 godzin,
bra³o udzia³ 8 samochodów ganiczych  54 stra¿aków.
kpt. Tomasz Jag³owski, KP PSP Olecko

W maju

... gmina wyda³a 514 decyzji przyznaj¹cych uczniom
Rozpoczê³y siê przygotowania do powszechnego spisu rolnego, który
szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimzostanie przeprowadzony we wrzeniu i padzierniku. Spis zostanie przenazjalnych stypendiów szkolnych. S¹ one przyznaprowadzony wed³ug stanu gospodarstw z 30 czerwca. Wszystkie informane za okres od stycznia do maja b.r. Miesiêczna
cje niezbêdne rolnikom bêd¹ przekazywane przez urz¹d na bie¿¹co. Gminwysokoæ stypendiów wynios³a od 80 do 95 z³one biuro spisowe zostanie powo³ane 1 lipca. Osob¹ odpowiedzialn¹ za
tych. Na dofinansowanie tej pomocy gmina otrzykoordynacjê prac spisowych bêdzie Barbara Lipowska, kierowniczka wyma³a dotacjê celow¹ 220 tysiêcy 151 z³otych. (m)
dzia³u rolnictwa i gospodarki nieruchomociami Urzêdu Miejskiego. (m)

#
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Dzia³ania
Bezpieczne Wakacje 2010

Od 14 czerwca oleccy policjanci realizuj¹ dzia³ania prewencyjne pn. Bezpieczne wakacje 2010. Celem g³ównym
podejmowanych dzia³añ jest poprawa bezpieczeñstwa dzieci
i m³odzie¿y, zarówno w ruchu drogowym, jak i w zakresie
bezpieczeñstwa osobistego.
Wakacje potrwaj¹ od 26 czerwca do 31 sierpnia. W tym
okresie znacznie wzrasta natê¿enie zagro¿eñ godz¹cych w
bezpieczeñstwo dzieci, m³odzie¿y oraz osób wypoczywaj¹cych. Dlatego, jak co roku, policjanci prowadz¹ na terenie
ca³ego województwa dzia³ania profilaktyczne. Ju¿ w okresie
poprzedzaj¹cym letni wypoczynek we wszystkich szko³ach
prowadzone s¹ spotkania policjantów z uczniami. Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych bêd¹ przestrzegaæ i przypominaæ o potencjalnych zagro¿eniach, na jakie
nara¿one s¹ dzieci podczas wakacji oraz sposobach ich przeciwdzia³ania. W trakcie realizowanych dzia³añ istnieje mo¿liwoæ przeprowadzenia przez Policjê kontroli przed wyruszeniem w trasê autobusów wioz¹cych dzieci na zorganizowany wypoczynek.
W czerwcu organizowana jest bardzo du¿a liczba wycieczek. Podobna sytuacja bêdzie w okresie wakacyjnym. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom rodziców, opiekunów i
organizatorów wycieczek, jak równie¿ maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y oraz innych pasa¿erów przewo¿onych autokarami na wycieczki, policjanci przeprowadzaj¹ kontrolê stanu technicznego autobusów oraz skontroluj¹ stan trzewoci kieruj¹cych pojazdami.
W czasie trwania wakacji zwiêkszona liczba funkcjonariuszy kontrolowaæ bêdzie miejsca gromadzenia siê dzieci i
m³odzie¿y. W trakcie codziennej s³u¿by patrolowej i obchodowej policjanci bêd¹ kontrolowaæ miejsca zagro¿one w celu
niedopuszczenia do przypadków ³amania prawa przez dzieci
i m³odzie¿ oraz nieszczêliwych wypadków. Policjanci ruchu
drogowego przeprowadzaæ bêd¹ wzmo¿one kontrole drogowe wszystko po to, aby zapewniæ bezpieczny wyjazd i powrót dzieciom i m³odzie¿y w okresie wakacyjnym.
Zostan¹ przeprowadzone dzia³ania kontrolne sklepów i
lokali gastronomicznych pod k¹tem sprzeda¿y alkoholu osobom, które nie ukoñczy³y 18 lat. Ponadto prowadzone bêd¹
kontrole miejsc zbiorowego wypoczynku wspólnie z przedstawicielami powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
Policjanci apeluj¹ do wszystkich dzieci, rodziców oraz
opiekunów aby w czasie wakacji bawiæ siê bezpiecznie i rozwa¿nie!
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Odpowie za posiadanie
narkotyków

Oleccy policjanci zatrzymali 27-latka, który posiada³ przy
sobie marihuanê i amfetaminê. Tomasz G. trafi³ do policyjnego aresztu. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolnoci.
W niedziele, 13 czerwca, kilka minut po pó³nocy patrol
policji w Olecku na ul. Partyzantów zauwa¿y³ 3 mê¿czyzn.
Dwóch z nich spo¿ywa³o w miejscu publicznym alkohol. Za
pope³nione wykroczenie zostali ukarani mandatami. Trzeciego, 27-letniego Tomasza G., policjanci dowieli do komendy. Na miejscu w trakcie przeszukania odzie¿y policjanci
znaleli szklan¹ lufkê oraz dwa woreczki z marihuana i amfetamin¹. Przeprowadzone badanie potwierdzi³o w jego organizmie obecnoæ tych narkotyków. Tomasz G. trafi³ do
policyjnego aresztu do wyjanienia. Teraz za posiadanie narkotyków odpowie przed s¹dem.

(V25404)

Marta P. w okresie od maja do czerwca br. z mieszkania
by³ych pracodawców ukrad³a oko³o 10 tysiêcy z³otych.

By³a niania przyw³aszczy³a
10 tysiêcy z³otych

2 czerwca do oleckiej komendy Policji zg³osi³a siê mieszkanka Olecka i z³o¿y³a zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa kradzie¿y z w³amaniem. Pokrzywdzona poinformowa³a, ¿e na prze³omie maja i czerwca z jej mieszkania skradziono blisko 10 tysiêcy z³otych. Zg³aszaj¹ca mia³a pewne
podejrzenia, jednak zdecydowa³ siê poczekaæ, aby mieæ pewnoæ, kto móg³ dokonaæ tej kradzie¿y. Pokrzywdzona wykaza³a siê du¿ym zaanga¿owaniem, co w konsekwencji doprowadzi³o do ustalenia sprawcy. Policjanci pracuj¹cy nad t¹
spraw¹ zatrzymali do wyjanienia w policyjnym areszcie 31letni¹ Martê P. Podejrzana w przesz³oci pracowa³a u pokrzywdzonych jako niania. Pod nieobecnoæ domowników
najprawdopodobniej przy u¿yciu dorobionego klucza wchodzi³a do mieszkania, sk¹d ukrad³a w sumie oko³o 10 tysiêcy
z³otych. Policjanci w trakcie przeszukania mieszkania 31-latki odnaleli czêæ skradzionej gotówki. Zatrzymana przyzna³a siê do winy i us³ysza³a dwa zarzuty  kradzie¿y z w³amaniem oraz przyw³aszczenia. Marta P. za pope³nione przestêpstwa odpowie teraz przed s¹dem. Grozi jej kara do 10 lat
pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
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Bezpiecznie na rajdzie

Tak podsumowali swoj¹ pierwsz¹ rajdow¹ s³u¿bê oleccy policjanci. W sumie 43 funkcjonariuszy uczestniczy³o w
zabezpieczeniu odcinka specjalnego Zalesie w ramach 67.
Rajdu Polski przebiegaj¹cego na terenie gminy wiêtajno.
W zabezpieczeniu rajdu oprócz oleckich policjantów wziêli
udzia³ funkcjonariusze z Wydzia³u Ruchu Drogowego w
Olsztynie, policjanci Oddzia³ów Prewencji Policji w Olsztynie, motocyklici z KPP Go³dap. O godz. 6.00 rano w dniu
rajdu wszyscy policjanci spotkali siê na odprawie s³u¿bowej
zorganizowanej w Urzêdzie Gminy w wiêtajnie. Na miejscu szczegó³owo omówiono zadania do realizacji dla ka¿dego patrolu zabezpieczaj¹cego.

Policjanci pomagali kibicom i kierowcom p³ynnie poruszaæ siê po miejscowociach, przez które jecha³ Rajd. Tam
gdzie by³a potrzeba, funkcjonariusze kierowali ruchem. Jednak, jak podsumowali sami policjanci, ruch by³ umiarkowany i na drogach równie¿ by³o spokojnie. W sumie policjanci
przez ca³y dzieñ podczas zabezpieczenia rajdu na³o¿yli 5
mandatów karnych, g³ównie za nieprawid³owe parkowanie w
miejscach zabronionych.
Tomasz Jegliñski

WTZ w Warszawie
Dnia 30 maja 2010 r. w ramach projektu Chcemy byæ
zrealizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe³nosprawnych i Osób Wspieraj¹cych przy Warsztacie Terapii Zajêciowej w Olecku, osoby niepe³nosprawne wraz z
opiekunami uda³y siê do stolicy. O godz. 5:00 rano wszyscy
z niecierpliwoci¹ czekalimy na autokar. Jedn¹ z atrakcji
by³ seans filmowy w Kinie 3D. Mimo, ¿e filmy by³y tylko 20
minutowe, dostarczy³y nie lada wra¿eñ.
Gdy emocje opad³y, nadszed³ czas na fina³ naszej wyprawy. Wizyta w Teatrze Muzycznym ROMA na musicalu wszechczasów pt. Upiór w operze. Mimo, ¿e sztuka by³a trudna,
dostarczy³a wielu wra¿eñ. Spadaj¹cy 250 kg ¿yrandol zaciekawi³, a jednoczenie zdziwi³ ca³¹ publicznoæ. Wszyscy bylimy pod wra¿eniem piêknych kostiumów, scenografii i efektów
specjalnych.
Wspomnienia zostan¹ w naszej pamiêci na d³ugo. Wspania³¹ wyprawê moglimy zrealizowaæ dziêki dofinansowaniu

Bez dymu
do celu

czyli nie pal podczas
jazdy samochodem
Bez dymu do celu to akcja skierowana do kierowców i
pasa¿erów województwa warmiñsko-mazurskiego zorganizowana
przez Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w
Olsztynie i Komendê Wojewódzk¹ Policji w Olsztynie. Wziêli
w niej udzia³ równie¿ policjanci z oleckiej drogówki wrêczaj¹c ulotki informacyjne kierowcom zatrzymanym do rutynowej kontroli drogowej.
Powy¿sze przedsiêwziêcie trwaj¹ce od 31 maja do 6 czerwca
b.r. mia³o na celu zwrócenie uwagi na to, ¿e palenie podczas
jazdy samochodem nara¿a kierowcê na ryzyko wypadku. Palenie
papierosa, wszystkie rytua³y z tym zwi¹zane (wyjêcie z paczki,

przez Samorz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w
Olsztynie, za co serdecznie dziêkujemy.
Marta Romotowska
Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku
zapalenie, trzymanie w rêce podczas jazdy, kierowanie jedn¹
rêk¹, strzepywanie popio³u, szukanie popielniczki) powoduj¹ rozproszenie uwagi i dekoncentracjê. Ponadto palenie
w samochodzie, który ma ma³¹ powierzchniê, mo¿e powodowaæ m.in. zawroty g³owy oraz niepohamowan¹ sennoæ.
Akcja porednio zwraca uwagê tak¿e na problem biernego palenia. Bierne palenie, czyli wdychanie dymu tytoniowego przez osobê niepal¹c¹, jest nie tylko równie szkodliwe
jak czynne, lecz nawet groniejsze. Boczny strumieñ dymu
tytoniowego (wdychany przez osobê przebywaj¹c¹ w bezporednim otoczeniu palacza) zawiera 35 razy wiêcej
dwutlenku wêgla i 4 razy wiêcej nikotyny ni¿ dym wdychany przez pal¹cego.
Zachêcamy do do³¹czenia do grona niepal¹cych kierowców. Dbajmy o bezpieczeñstwo swoje i pasa¿erów.
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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Pewnym krokiem
w zawodow¹ przysz³oæ
W ramach realizacji projektu Pewnym krokiem w zawodow¹ przysz³oæ 24 kwietnia 2010 roku odby³ siê pierwszy z
czterech zaplanowanych wyjazdów studyjnych przygotowany w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Dzia³anie 9.2. W ekspedycji wziê³o udzia³ osiemdziesiêcioro uczniów
z Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku. M³odzie¿ z technikum hotelarskiego i technikum organizacji us³ug
gastronomicznych pod piecz¹ przewodników i opiekunów przez
kilka godzin zg³êbia³a tajemnicê Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
unikalny pejza¿ Suwalszczyzny, którego fragment wykorzysta³ Andrzej Wajda podczas ekranizacji s³ynnej epopei Adama Mickiewicza pod tytu³em Pan Tadeusz. Obserwuj¹c panoramê na punkcie widokowym w B³askowinie, wszystkich
uwiód³ widok najg³êbszego akwenu w Polsce, jakim jest jezioro Hañcza.

Pocz¹tkowym punktem podró¿y by³ le¿¹cy na pograniczu
gminy Jeleniewo i Szypliszki Wojewódzki Orodek Sportu i
Rekreacji Szelment, w którym przyszli hotelarze zapoznali
siê z histori¹ oraz funkcjonowaniem kompleksu sportowowypoczynkowego. Po niadaniu uczestnicy wycieczki wcielili siê w rolê piechurów, by móc osobicie zobaczyæ skutki
wêdrówki skandynawskiego lodowca. Najwiêkszy zachwyt
wzbudzi³y g³azowiska, szczególnie w Rutce i Bachanowie,
gdzie mo¿na by³o podziwiaæ kamienie narzutowe o rednicy
przekraczaj¹cej nawet osiem metrów.

Mimo pokonywania licznych niecek i pagórków, przemierzania mnóstwa zakrêtów i uskoków o jakimkolwiek
zmêczeniu nie by³o mowy. Wszelkie niedogodnoci zwi¹zane z ukszta³towaniem terenu rekompensowa³y bowiem ciekawe zabytki, miêdzy innymi molenna staroobrzêdowców w
Wodzi³kach oraz punkty widokowe pozwalaj¹ce m³odzie¿y
cieszyæ siê Suwalskim Parkiem Krajobrazowym w pe³nej krasie.
Z tarasu widokowego w Smolnikach uczniowie podziwiali

Zachwyt uczniów siêgn¹³ zenitu, gdy po ponad dwustupiêædziesiêciometrowej wspinaczce na wierzcho³ek Cisowej
Góry, ujrzeli rozpocieraj¹cy siê na kilkadziesi¹t kilometrów
obraz Suwalszczyzny, która czêsto okrelana jest mianem
Dziecka lodowca.
Pónym popo³udniem wszyscy uczestnicy wyprawy wrócili do orodka wypoczynkowego Szelment, by podczas wspólnego
obiadu zregenerowaæ si³y. Po deserze nadszed³ czas na powrót do Olecka. Wra¿liwsi uczniowie zdradzili, ¿e serce
Suwalszczyzny opuszczaj¹ ze smutkiem, ale tak¿e z nadziej¹, ¿e nastêpny wyjazd, którego celem jest tym razem Gdañsk
i Gdynia, bêdzie równie udany i niezapomniany.
Weronika Celina Bronikowska-Chudy,
Przemys³aw Michniewicz
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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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Najwspanialszy dzieñ w roku
to... Dzieñ Dziecka
Dzieñ Dziecka to najwspanialszy dzieñ w roku i takim
dniem by³ w naszej placówce, czyli w Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi, dziêki naszym s³u¿bom mundurowym,
ratownikom wodnym i ratownikom medycznym. Zanim przyst¹pilimy do zabaw nad jeziorem Oleckie Wielkie, ratownicy medyczni pokazali nam jak prawid³owo nale¿y udzielaæ
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych. Po pokazie, przy pe³nej asekuracji ratowników wodnych, policjantów i stra¿aków, odby³a siê najbardziej oczekiwana chwila, czyli p³ywanie motorówkami i ³ódkami po naszym piêknym jeziorze. Podczas, gdy jedni p³ywali motorówkami, inni na pla¿y miejskiej swoich si³ próbowali w grach sprawnociowych organizowanych przez m³odych ratowników pod kierunkiem pana Jerzego Sulimy. Zwyciêskie dru¿yny otrzymywa³y nagrody. Poniewa¿ pogoda nam
dopisa³a, swoimi umiejêtnociami popisywali siê równie¿ ratownicy wodni, którzy pokazali nam w jaki sposób nale¿y
nieæ pomóc osobom ton¹cym (co by³o przestrog¹ dla naszych milusiñskich, aby nie k¹paæ siê na pla¿ach niestrze¿onych i bez opieki doros³ych). W trakcie zabaw zaszczyci³a
nas swoj¹ obecnoci¹ wspania³a wró¿ka, która na twarzach
dzieci za pomoc¹ farb wyczarowywa³a motylki, tygryski, kotki,
a nawet gronych piratów. Trochê zmêczeni, ale bardzo szczêliwi,
wrócilimy do przedszkola, gdzie jeszcze d³ugo dzielilimy
siê wra¿eniami ze wspania³ej zabawy, któr¹ nam zorganizowali pracownicy Miejskiego Orodka Sporu i Rekreacji, Stra¿y
Po¿arnej, Policji oraz Pogotowia Ratunkowego. Mamy nadziejê, ¿e jeszcze nie raz bêdziemy mieli okazjê prze¿ywaæ
takie piêkne chwile z tak wspania³ymi i oddanymi swojej
pracy ludmi.
Teresa Raczy³o
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WPISANI W POWOJENN¥ HISTORIÊ

JAN Z OLECKA
Wywodzi³ siê z rodziny nauczycielskiej i sam zosta³ nauczycielem. Ima³
siê tego zawodu zaraz po ukoñczeniu
studiów i wytrwa³ w nim do emerytury,
a nawet d³u¿ej. O kim mowa? O Janie
Gasto³ku  zas³u¿onym pedagogu, spo³eczniku, cz³owieku o bujnej osobowoci oraz godnych pamiêci zas³ug  który ca³y swój zawodowy, a tak¿e osobisty ¿ywot zwi¹za³ z mazurskim miastem
nad Leg¹: Oleckiem. Nie ma go ju¿ wród
¿ywych, ale pamiêæ o nim pozostaje wci¹¿
wie¿a wród setek tych olecczan, których uczy³, wychowywa³, którym zaszczepia³ umi³owanie do rodzinnego miasta
i swojego regionu
Pozna³em Jana w jak¿e odleg³ym od
dzisiejszego czasie: w 1954 roku, zatem 56 lat temu! Zapamiêta³em go takim, jakim prezentuje siê na legitymacyjnym zdjêciu: wzrok bystry, czo³o
otwarte, w³osy bujne szatyna, nieco sfalowane, twarz lekko poci¹g³a, a pod nosem
w¹siki.

Stefan Maciejewski

ju oraz pisz¹cego te s³owa, w doros³oci dziennikarza i pisarza.
Zdjêcie przedstawia jeden z seansów spirytsytycznych, w jakich bra³ udzia³
tak¿e Jan.

¿e wiersze mi³osne bra³y siê u Jana z
naturalnej potrzeby pozbycia siê dziewictwa. Mielimy mi³¹ kole¿ankê slawistkê, doæ frywolnych obyczajów, któr¹
namówilimy, aby w konkretnym, inicjacyjnym zakresie zajê³a siê Janem, co
te¿ uczyni³a. Z jakim skutkiem nie wiem,

Od lewej W. Twardzik, M. Czuma, S. Maciejewski. Fot. 1957.

Jan Gasto³ek
- fotografia z legitymacji.
Tymi w¹sami bynajmniej nie wyró¿nia³
siê sporód nas  studentów polonistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego, rocznik 1936/37  jako ¿e w temtym czasie
co drugi student nosi³ w¹sy, co niech
powiadczy zdjêcie najbli¿szych kolegów Jana (szkoda, ¿e na nim go nie
ma) z uniwersyteckiej ³awy: od lewej
Wac³awa Twardzika, wybitnego w wieku
póniejszym jêzykoznawcê, obecnie emerytowanego profesora UJ; Mieczys³awa Czumê  z biegiem czasu wieloletniego redaktora naczelnego Przekro-

Jana nie poci¹ga³y kariery wielkomiejskie. Czu³ siê cz³owiekiem prowincji, w jej krêgu siê wychowa³ i w niej
widzia³ swoje w³aciwe miejsce na ziemi. Ju¿ jako pocz¹tkuj¹cy student wiedzia³, ¿e zostanie nauczycielem. Tak te¿
siê sta³o. W czerwcu 1960 roku uzyska³ absolutorium magisterskie, a w dwa
miesi¹ce póniej rozpocz¹³ pracê nauczyciela w miejscowoci Kalinowo, sk¹d
po roku przeniós³ siê do Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku. Zwi¹za³ siê
z tym miastem na ca³e ¿ycie.
Skoro nie w¹sy, to co wyró¿nia³o
Jana sporód gromady studenckiej pierwszego roku filologii polskiej? Otó¿ Jan
w skrytoci przed wszystkimi pisa³ wiersze,
niektóre nawet mi³osne Mieszka³ w
s³awnym ju¿ wtedy Domu Studenckim
¯aczek, którego kierownikiem by³ Jan
Buszek, postaæ po latach legendowa, która
ma nawet swoj¹ ulicê w Krakowie. Zas³yn¹³ on z powiedzonek w typie: Studenci siê analizuj¹, a potem, jak pani
Krysia zbiera przecierad³a do prania,
to po niej skacz¹ plemniki.
Który z kolegów wykrad³ Janowi
kilka owych mi³osnych wierszy. Kole¿anki nasze ciep³o przyjê³y jego utwory, natomiast koledzy doæ kpiarsko, co
mocno ubod³o Jana. Uznalimy przy tym,

niemniej od tego czasu nikt z nas nie
przy³apa³ Jana na pisaniu wierszy, choæ
wiem sk¹din¹d, ¿e ju¿ jako ca³kiem
doros³y, a nawet wiekowy, pisa³ fraszki, limeryki i miniatury prozatorskie w
konwencji modernistycznej  pe³ne ironicznego wejrzenia w paradoksy ¿ycia
codziennego. Tak¿e zaszczepione w
czasach studenckich zami³owanie do
bryd¿a pozosta³o mu na ca³e ¿ycie.
W gronie studenckim by³ lubiany,
nigdy nie nazywany Janem, ani Gasto³kiem, lecz zawsze Gasto³em  w miarê
towarzyski, lecz zachowuj¹cy dystans;
dowcipny i ironiczny, czasem sarkastyczny.
Alici doæ czêsto popada³ w pewien
rodzaj melancholii. Wtedy trzyma³y siê
go  g³ównie po butelce taniego wina,
zwanego przez nas sikaczem lub jabcokiem  mro¿¹ce krew w ¿y³ach pomys³y. Akademik ¯aczek na wysokoci okien szóstego piêtra mia³ co w
rodzaju parapetu o szerokoci oko³o
siedemdziesiêciu centymetrów. Da³o siê
nañ wyjæ przez okno. Otó¿ Jan po
wspomnianym jabcoku wy³azi³ na ten
parapet i siê przechadza³ strasz¹c nas,
¿e gotowy jest skoczyæ w dó³, co by³o
równoznaczne z natychmiastow¹ mierci¹ Innym razem, kiedy wracalimy
z tzw. wykopek poci¹giem z jakiego
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koszaliñskiego PGR-u (by³y to podówczas coroczne jesienne akcje studenckie), Jan podczas biegu poci¹gu otworzy³ drzwi wagonu, stan¹³ na ostatnim
stopniu i jakby szykowa³ siê do skoku.
Wcale nie by³y zabawne te jego igrania
z niebezpieczeñstwem, chocia¿ niektórych kolegów bawi³y.

wojn¹  profesorów, by tylko wymieniæ jêzykoznawców Zenona Klemensiewicza, Kazimierza Nitscha, Stanis³awa Urbañczyka oraz historyków literatury Stanis³awa Pigonia, Tadeusza
Ulewicza (ten jeszcze ¿yje zbli¿aj¹c siê
wiekiem do stu lat), KazimierzaWyki,
Wac³awa Kubackiego i Juliusza Kle-

Tak wygl¹dali studenci wracaj¹cy do Krakowa z wykopków.
Pierwszy z prawej autor tekstu. Fot. 1956
Nasz rocznik mia³ szczêcie nale¿eæ do jednego z ostatnich, które mog³y siê pochwaliæ, i¿ by³y nauczane przez
prawdziwie s³awnych  i to ju¿ przed

inera, u którego, jako ostatni rocznik
(bo nied³ugo potem zmar³), zdawalimy
egzamin z romantyzmu w jego mieszkaniu przy ulicy Straszewskiego, bowiem

bêd¹c ju¿ podówczas zaawansowanym
staruszkiem, nie wychodzi³ z domu.
Jakie stopnie egzaminacyjne widnia³y
w indeksie Jana Gasto³ka, nie wiem. Nie
mielimy wówczas potrzeby  tak, jak
to teraz siê dzieje  rywalizowania o
stopnie. Wa¿ne by³o, aby egzamin zaliczyæ bodaj na trójê i przejæ bez poprawek na nastêpny rok studiów. Co nie
by³o takie proste, zw³aszcza na pierwszym roku, kiedy u Klemensiewicza przysz³o zdawaæ gramatykê historyczn¹. Co
trzeci student oblewa³, co i mnie nie
ominê³o, a bodaj¿e Jana te¿.
Kolegowa³em siê z Janem, jak z
wieloma innymi, wiêc nie wiem dlaczego mnie w³asnie wybra³ i zaprosi³ z pocz¹tkiem lata 1956 roku do Solca Kujawskiego, gdzie mieszka³ z rodzicami.
Stamt¹d mielimy wyruszyæ, co by³o jego
pomys³em, na w³óczêgê bez kompasu po Borach Tucholskich. Przyj¹³em
propozycjê. W wyznaczonym dniu wysiad³em na stacji Solec Kujawski, gdzie
czeka³ na mnie Jan. Nie pamiêtam, jak
wygl¹da³ dom jego rodziców przy ulicy
23 stycznia 7, ale zapamiêta³em, ¿e ulica bieg³a prosto w stronê Wis³y, nad
brzeg której poszlimy jeszcze tego samego dnia. Utkwi³ mi do dzi obraz
wielkiej wody, jako ¿e królowa rzek by³a
wtedy mocno wezbrana po ulewnych deszczach.
Stefan Maciejwski
C.d.n.

(B805)

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.

(B605)
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WYJAZD STUDYJNY
SZLAKIEM
EKOTURYSTY
22 maja 2010 r. podczas przepiêknej
pogody odby³ siê wyjazd studyjny zorganizowany przez Lokaln¹ Organizacjê
Turystyczn¹ Ziemi Oleckiej w ramach projektu Gospodarstwo przyjazne naturze
wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Wraz z uczestnikami projektu odwiedzilimy tajemnicz¹
Republikê ciborsk¹ i osadê ekologiczn¹ Biegn¹cy Wilk
k. Bañ Mazurskich, wziêlimy udzia³ w bezkrwawym safari
w Gospodarstwie Ekologicznym Rodziny Rudziewiczów k.
Go³dapi, a w Puszczy Rominckiej odszukalimy S³awê Tarasiewicz prowadz¹c¹ gospodarstwo agroturystyczne Trzy wierki
w Galwieciach.

Republika ciborska to najmniejsze pañstwo wiata. Ma czterech
mieszkañców i ¿elazne zasady, m.in. zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, u¿ywania negatywnego s³ownictwa oraz spo¿ywania potraw miêsnych. W zamian oferuje wiele atrakcji: muzeum

kultury indiañskiej i eskimoskiej, galeriê fotograficzn¹ U Jasia, najwiêksz¹ w regionie hodowlê psów zaprzêgowych, schronisko
dla zwierz¹t oraz szeroki wachlarz ofert skierowanych do turystów, osób indywidualnych jak i grup.

Kolejnym etapem naszej wyprawy by³o Gospodarstwo
Ekologiczne rodziny Rudziewiczów, gdzie wziêlimy udzia³
w bezkrwawym safari. Z samochodów terenowych podziwialimy jelenie, daniele, muflony, jaki, strusie, zebry i dziki.
Trzy wierki malowniczo po³o¿one w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej by³y ostatnim przystankiem naszego wyjazdu po Krainie £owców Przygód.
Jestemy pe³ni uznania dla Pani S³awy Tarasiewicz, u
której przy wspólnym stole zajadalimy siê potrawami przygotowanymi przez gospodyniê. Po dniu pe³nym wra¿eñ i wêdrówce szlakiem ekoturysty wrócilimy do Olecka.
H. Bogdañska
Kierowniczka projektu
Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

!
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(16)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Sydney/Australia, 20 lipca 2008 r.
Wraz z dobrobytem materialnym powiêksza siê duchowa pustynia
Wstalimy o godzinie 5. I nawet siê nie oci¹galimy. Nie
wiedzielimy co mamy jeæ na niadanie, bo w lodówce prawie niczego nie by³o. Mia³em jakie bu³eczki kupione wczoraj
w sklepie. Zjedlimy je z mas³em, d¿emem i serem.
Pojechalimy poci¹giem do stacji Central, gdzie bylimy
ju¿ o godz. 7.17. Póniej szlimy pieszo do hipodromu Randwick. Nasi trzymali siê dzielnie. Widaæ by³o, ¿e czuwali.
Dzisiaj na Randwick odby³a siê msza w. z udzia³em Benedykta XVI. Wziê³o w niej udzia³ oko³o 250 tys. osób ze 184
krajów wiata. Podczas mszy wypowiedziane zosta³y trzy zdania po polsku przez Polkê w modlitwie wiernych. M³odzi z
ca³ego wiata zapomnieli ju¿ o naszym papie¿u... Benedykt
XVI te¿ o nim nie wspomnia³. Na szczêcie nasi ksiê¿a koncelebrowali mszê sprawowan¹ pod przewodnictwem papie¿a.

Randwick i papa mobile.

liwie szukaj¹ sensu. Wyrazi³ przekonanie, ¿e odnowy potrzebuje tak¿e sam Koció³.
Komuniê w. przyj¹³em znowu od kobiety, tym razem do
rêki, tak jak prawie wszyscy tu obecni.
XXIII wiatowe Dni M³odzie¿y przejd¹ do historii jako
te zorganizowane najdalej od Rzymu. Nastêpne wiatowe
Dni M³odzie¿y odbêd¹ siê w 2011 roku w Madrycie  og³osi³ Benedykt XVI.
Najgorzej by³o po mszy. Mrowie ludzi opuszcza³o powoli, bo inaczej siê nie da³o, Randwick i tworzy³y siê zatory.
Przed stacj¹ Central utworzy³a siê pó³kilometrowa kolejka.
Ka¿dy chcia³ jechaæ poci¹giem. My z Darkiem te¿. ¯eby
wydostaæ siê z tego korka zmuszeni bylimy pojechaæ najpierw w innym kierunku, stacjê dalej, przesi¹æ siê do innego poci¹gu, a stamt¹d do Bankstown. O godz. 19. bylimy w
domu. Znowu nie moglimy otworzyæ drzwi. Musia³em zatelefonowaæ do pani Iwony, która akurat by³a w miecie. Odwozi³a jak¹ dziewczynê-pielgrzyma z Polski, która w naszym mieszkaniu siê wyk¹pa³a i wypra³a trzy torby ubrañ. Ta
dziewczyna zaczepi³a pani¹ Iwonê, kiedy bylimy na mszy w
Georges Hall i skar¿y³a siê jej, ¿e musi spaæ na pod³odze,
gdy¿ warunki pobytu w parafii s¹ trudne i ¿eby dostaæ siê
pod prysznic trzeba czekaæ kilka godzin. Nie wiem tylko, jak
siê ona wyk¹pa³a pod naszym prysznicem, bo przecie¿ jest
zepsuty.
Pani Iwona poczêstowa³a nas kieliszkiem whisky. Nie mo¿na
i nie wypada³o jej odmówiæ. Z drugiej strony musielimy
wykorzystaæ dobry humor naszej gospodyni. Rozmawialimy
do póna w nocy. Pani Iwona w³¹czy³a nawet adapter i s³uchalimy jakich starych piosenek w jêzyku angielskim. Pani
Iwona podpiewywa³a.
C.d.n.

Papie¿ mówi³ w homilii, ¿e nowe pokolenie chrzecijan
musi zbudowaæ wiat, w którym ¿ycie bêdzie przyjmowane,
szanowane i z mi³oci¹ otaczane trosk¹, a nie odrzucane i budz¹ce
lêk jako zagro¿enie i dlatego niszczone. Doda³, ¿e potrzebna jest nowa era, w której mi³oæ nie bêdzie zach³anna i egoistyczna  ale czysta, wierna i szczerze wolna, otwarta na
innych, szanuj¹ca ich godnoæ. W wielu naszych spo³eczeñstwach wraz z dobrobytem materialnym powiêksza siê
duchowa pustynia; wewnêtrzna pustka, nieokrelony lêk, cicha rozpacz  podkreli³ papie¿ dodaj¹c, ¿e ludzie rozpacz-

Podczas mszy w.

Zabudowa Sydney

US£UGI

"
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AUTO-MOTO

(V32704)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K30309

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
V26903

* Artyku³y i us³ugi elektryczne, Grunwaldzka 6, tel. 87610-00-66
V29202
V25004

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

Krupin 14A

tel. 503 804 741; 512 217 654

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V23136
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K29909
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V26913
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V28912
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V20418
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V30421
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V23146
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V26923
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V23126
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V30411
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V23116
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V20428

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V21707
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-52049-48
B305

KARAOKE w Pub Piwnica,
ka¿dy czwartek, start od 19

00

V21617

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

PUB PIWNICA

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

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

US£UGI

(V21607)

PIZZA NA TELEFON

(V19709)

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-20-59
B405
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V30101
PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

L26502
L25804

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1323
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V29302

(V27103)

SERWIS OGUMIENIA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30

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

L16729

* Fryzjerski zak³ad: koloryzacja, strzy¿enie, trwa³a stylizacja; Kolejowa 3, tel. (87) 520 10 93.
V30811
* Fryzjer  salon damski, mêski, Kamienna 1A, pokój 4,
tel. 691-733-800.
V30701
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V28802

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L25305
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15414
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V29102
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L25704
*

Kosmetyczny gabinet: zabiegi
i cia³a, makija¿ permanentny,
i zagêszczanie rzês. Kolejowa 3,
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o.,

kosmetyczne twarzy
trwa³e przed³u¿anie
tel. (87) 520 10 93.
tel. 87-520-31-70 L25903

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

(V27203)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K20408)

V28902

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V27003
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V23506
* Nagrobki, Zak³ad Kamieniarski, Ryszard Topolski, Wieliczki,
ul. Spokojna 1; tel. 501-611-547.
V30201
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V29002
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23416
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V19719

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

(V19909)

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

L26801

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V26803
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L26302

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.
V21507
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 724-993906, www.tocada.pl
V20628
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V24225

US£UGI
Sklep DOM s.c.

#
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Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2122
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V30431
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka
nad grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(K30907)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495 L26402
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K29211
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L25604

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V23106)

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

Pomieszczenia biurowe do wynajêcia.

CZYNNE CA£¥ DOBÊ

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

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V19609)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (87) 520-27-89 mowych
kom. 660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

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

(B505)
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

SPRZEDAM
* BEZPOREDNIO TANIO mieszkanie trzypokojowe 45,5
m.kw. w Olecku na Zyndrama, tel. 606-625-416
K32405

* Choinki ciête ze wierka srebrnego,
(V30311)
GRÜNLAND

*
*
*
*

(V24115)

* pomieszczenia do wynajêcia na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
Kukowo, tel. 721-587-468
K32802

 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

(V23206)

SPRZEDAM c.d.
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23426
* porcelana polska, du¿y wybór, plac Wolnoci 14, tel.
724-993-906, www.tocada.pl
V20618
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
L26202
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L26003
* SIATKA OGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V23316
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V23216
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2122
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V25414
WYNAJEM
* lokal do wynajêcia, Targowa 12, tel. 508-945-732 K33101
* lokale do wynajêcia, tel. 609-738-148
V27303
* lokale do wynajêcia 31m2, centrum, tel. 885-441-703 V27303
* na dzia³alnoæ gospodarcz¹ do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 hektara, tel. 502-088-402
K31207

deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V24215
dom nad jeziorem, Olecko, tel. 508-597-554
K33001
dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V27213
dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V31007
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K31307
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, Babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V30601
* Jaki, dzia³ki budowlane nad jeziorem, od 43.000 z³otych, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V30621
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
L26102
* mieszkanie, ul. Partyzantów, 28,5 m.kw., tel. 503-024747
K32604
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V30611
* mieszkanie, osiedle Siejnik, 66 m.kw., trzy pokoje, parter,
dwie piwnice + gara¿, tel. 87-523-92-91, 663-793-905 K32901
* mieszkanie trzypokojowe, 61 m.kw., rodkowa, tel. 692141-426
V27223

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

(V24105)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
(B705)

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
5

lipca

godz.

1600

tel. 520-23-36

$
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Po¿ar w Lewiatanie

W dniu 11 czerwca oko³o godziny11:30 w Olecku przy ulicy Partyzantów wybuch³ po¿ar na stoisku z kurczakami z ro¿na w hali sklepu Lewiatan. Przypuszczaln¹ przyczyn¹ powstania po¿aru by³o najprawdopodobniej
zwarcie instalacji elektrycznej.
Przed przybyciem stra¿aków próbowano ugasiæ p³on¹ce ro¿no przy u¿yciu
ganicy proszkowej, niestety po¿ar po chwili wybuch³ ponownie. Klienci
sklepu i czêæ personelu sama ewakuowa³a siê na zewn¹trz, resztê pracowników, którzy pozostali na hali, ewakuowali stra¿acy. Jedna osoba potrzebowa³a pomocy lekarskiej i zosta³a przekazana zespo³owi pogotowia ratunkowego. Dzia³ania stra¿aków polega³y g³ównie na ewakuacji personelu,
ugaszeniu p³on¹cego ro¿na, przewietrzeniu i oddymieniu hali sklepu. Akcja trwa³a 47 minut i bra³o w niej udzia³ 9 stra¿aków.
kpt. Tomasz Jag³owski, KP PSP Olecko

Rys. Jakub Matwiejczyk
(K31107)

(V25104)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Sok z aronii

Aby podreperowaæ kondycjê, staramy siê wypijaæ jak najwiêcej warzywnych i owocowych soków.
Ich spo¿ycie zwiêkszy³o siê w ci¹gu ostatnich 12
lat do kilkunastu litrów rocznie na g³owê statystycznego
Polaka. Szczególnie godny polecenia jest ma³o jeszcze u
nas popularny sok z aronii, maj¹cej w³aciwoci lecznicze.
Zawdziêcza je antocyjanom - fizjologicznie czynnym zwi¹zkom,
które nadaj¹ jej fioletow¹ barwê. Antocyjany s¹ silnymi
przeciwutleniaczami. Wykazano, ¿e podawanie zagêszczonego soku zwierzêtom z owrzodzeniem ¿o³¹dka wywo³anym alkoholem, hamuje powstawanie wrzodów i zmniejsza obrzêk w stanach zapalnych trzustki. W przypadku cukrzycy
powoduje spadek stê¿enia cukru we krwi. U napromieniowanych szczurów hamuje utratê bia³ych krwinek. Ekstrakt
z aronii os³abia te¿ uboczny efekt przyjmowania leków
przeciwnowotworowych. W celach profilaktycznych i lecz-

niczych powinno siê wypijaæ 2 szklanki soku dziennie. Iloæ
ta zawiera ok. 200 mg antocyjanów.

Witamina A dla urody

Witamina A jest niezbêdna przy cerze sk³onnej do przesuszania. Dziêki niej skóra prawid³owo funkcjonuje, potrafi gromadziæ i utrzymywaæ w tkankach wilgoæ. Chroni równie¿
przed podra¿nieniem. Niedobór tej witaminy sprawia, ¿e
skóra jest sucha, naskórek ulega zgrubieniom i rogowaceniom. Cera staje siê szara, a na ³okciach i kolanach tworzy
siê szorstka skorupka. Na udach i ramionach pojawia siê
nieestetyczna gêsia skórka. W³osy trac¹ po³ysk, a paznokcie ³atwo siê ³ami¹.
Obfitym ród³em witaminy A s¹: ¿ó³tka jaj, mleko, ryby,
wie¿e mas³o i bia³e sery. Prowitamina A, zwana karotenem, który dopiero w organizmie zostaje przetworzony na
w³aciw¹ witaminê, wystêpuje w sa³acie, szpinaku, pomidorach, marchewce, dyni, notce pietruszki i bananach, czyli we wszystkich zielonych, czerwonych i ¿ó³tych warzywach oraz owocach. Jej ród³em s¹ te¿ orzeszki ziemne
oraz oleje rolinne.

%
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

15 czerwca
Angeliny, Gra¿yny, Izoldy, Jolanty,
Leny, Leony, Placydy, Toli, Wioli, Witos³awy
Abrahama, Bernarda, Germana, Leona,
Lotara, Modesta, Wita, Witolda, Witos³awa
16 czerwca
Aliny, Anety, Julii, Julity, Justyny, Ludgardy, ¯ywi
Aureliana, Barnaby, Benona, Bertolda,
Budzimierza, Budzimira, Franciszka,
Justyna, Ludgarda, ¯ywos³awa
17 czerwca
Adolfy, Aldony, Aliny, Irmy, Jolanty,
Laury
Alberta, Adolfa, Drogomys³a, Franciszka, Grzegorza, Hipacego, Ignacego, Innocentego, Leszka, £azarza, Marcjana,
Radomi³a, Rainera, Wolmara
18 czerwca
Amandy, Betty, El¿biety, Halszki, Le-

onii, Mariny, Mileny, Pauli
Amanda, D³ugos³awa, Efrema, Gerwazego, Grzegorza, Leoncjusza, Marcelego, Marka, Miko³aja, Milana, Mi³owana, Modliboga
19 czerwca
Julianny, Juliany, Michaliny, Ody, Odylii,
Odylli, Sylwii
Borzys³awa, Bo¿ys³awa, Gerwazego,
Juliana, Odona, Protazego, Romualda
20 czerwca
Benigny, Bogdy, Bogny, Bogumi³y,
Bo¿eny, Diny, Florencji, Florentyny,
Rafaeli
Bogdana, Florencjusza, Florentyna, Micha³a, Rafaela, Rafa³a, Sylweriusza
21 czerwca
(Dzieñ Pracowników Morza)
Alicji, Alojzji, Alojzy, Demetrii, Marii,
Marty, Rudolfiny, Rudolfy
Alojzego, Dynamierza, Ikarusa, Rudolfa, Teodora

Nasz przepis

chu za ka¿d¹ porcj¹ mas³a porcjami dodajemy mleko i m¹kê zmieszan¹ z proszkiem do pieczenia. Z m¹ki zostawiamy
dwie ³y¿ki do przesypania bakalii. Na
koniec dodajemy wczeniej przesypane
m¹k¹ bakalie. Dok³adnie mieszamy.
D³ug¹ w¹sk¹ blaszkê do pieczenia
smarujemy po ciankach t³uszczem i
posypujemy tart¹ bu³k¹. Wlewamy do
blaszki ciasto. Ciasto wstawiamy do rednio nagrzanego piekarnika  oko³o 200°C
i pieczemy oko³o 45 minut.

Keks wieczny Maryni na bia³kach
7-8 bia³ek (oko³o szklanki), 2 szklanki
cukru pudru, 1 szklanka stopionego letniego mas³a, 1/2 szklanki ciep³ego mleka
(nie mo¿e byæ gor¹ce), wanilia, starta
skórka z cytryny, 3 szklanki m¹ki, lekko czubata ³y¿eczka proszku do pieczenia, bakalie: usiekane grubo orzechy, rodzynki, pokrajana na drobno sma¿ona w cukrze skórka pomarañczy. Mog¹
te¿ byæ pokrajane w drobn¹ kostkê marmoladki.
Bia³ka wlewamy do makutry, dodajemy cukier, waniliê, start¹ skórkê z
cytryny. Ucieramy pó³ godziny. Nastêpnie
wlewamy mas³o, stale ucieraj¹c. Po tro-

Pierwszy
rajd samochodowy

... odby³ siê w 1894 roku na trasie
Pary¿  Rouen. By³o to oko³o 130 kilometrów. Zwyciêzca przeby³ trasê z
przeciêtn¹ szybkoci¹ 13 kilometrów na
godzinê!



Sa³atka pachn¹ca z matiasów
4 filety ledziowe, 4 ma³e ogórki konserwowe, 2 ziemniaki, bia³a i czerwona
cebula, 200 ml soku pomidorowego,
cukier, pieprz, szczypiorek, ocet winny,
³y¿eczka lubczyku.
Matiasy moczymy w zimnej wodzie
od godziny do dwóch, w zale¿noci od
zasolenia. Nastêpnie ryby jak i ziemniaki kroimy w cienkie paski, ogórki w
plasterki, a cebulê w kr¹¿ki. Zasypujemy wszystko lubczykiem i odstawiamy
aby siê przegryz³o. Teraz z cukru robimy karmel i zalewamy sokiem pomidorowym. Do smaku dodajemy ocet, cukier
i pieprz. W ten sposób powstanie s³odkawo-kwany sos.
ledzie i warzywa uk³adamy warstwami w salaterce, polewamy sosem, posypujemy posiekanym szczypiorkiem.
Odstawiamy na 2 godziny do lodówki.

F kupiê

Ludwik Kropiñski (XIX wiek)
Cz³owiek i motyl
Namiewa³ siê cz³ek z motyla,
¯e u niego wiekiem chwila!
Zgin¹³ motyl. Rok za rokiem,
Czas uchodzi³ r¹czym krokiem,
Przysz³o do zawarcia powiek,
Sto lat chwil¹ nazwa³ cz³owiek.

PRZYS£OWIA
 Sen i praca czas skraca.
 Grzmot w czerwcu g³osi, ¿e du¿o
zbo¿a przynosi.
 Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz
na Wita (15 czerwca), to dobrze
na ¿yta.
 Niedobrze dla ¿yta, gdy deszcz w
Wita (15 czerwca).
 Na w. Gerwazego (19 czerwca) jest
w ogrodzie co piêknego.
 Czerwcowy deszcz jarzynom pomaga.
 Kiedy deszcz przed w. Janem, to
po ¿niwach gbur jest panem.
 Czerwiec ciep³y i suchy, dodaje otuchy.

Miary

Wybieraj¹c siê na wycieczkê do
Wielkiej Brytanii czy Stanów, trzeba
pamiêtaæ, ¿e nie obowi¹zuj¹ tam miary
metryczne. Na niektórych produktach
co prawda podawane s¹ i takie oznaczenia, ale nie jest to jeszcze powszechne.
1 galon angielski = 4,546 litra
1 galon amerykañski = 3,785 litra
1 galon = 4 quart - (kwarta) = 8 pint
1 ounce - skrót oz - (uncja) = 2,835
grama
1 pound - skrót lb - (funt) = 0,454 kg
1 foot - skrót ft - (stopa) = 0,3048 metra
1 yard = 0,9144 metra
1 mila - skrót M = 1,6093 kilometra

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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WARTO PRZECZYTAÆ  PROPOZYCJA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
Rokicki Mariusz : ¯ycie po skoku.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009
Ka¿dy, kto lubi p³ywaæ, ma na swoim koncie dziesi¹tki albo setki udanych
skoków do wody. Niestety, raz na jaki
czas zdarza siê skok, który zmienia ¿ycie.
W jednym momencie traci siê w³adzê
nad cia³em. Czy mo¿na to sobie wyobraziæ? Konsekwencje tragicznego skoku
dotycz¹ nie tylko skoczka, który z³ama³
krêgos³up. Na ca³e lata problem dotyka
rodzinê, znajomych i lekarzy. Po skoku
nie mo¿na wróciæ do szko³y, pracy, uprawiaæ sportu. Kto musi nieustaj¹co pomagaæ w najprostszych czynnociach:
myciu, ubieraniu siê, jedzeniu. W takich sytuacjach chcia³oby siê cofn¹æ czas.
Piotr Paw³owski, prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji, który w wieku
szesnastu lat wykona³ ostatni w ¿yciu
skok do wody, mówi, ¿e gdyby kto na
przyk³ad w jego szkole wspomnia³ o
dramatycznych konsekwencjach skoków
do wody, to da³by mu cieñ szansy na
unikniêcie tragedii. Dlatego w³anie za
Piotrem Paw³owskim zachêcamy do prze-

Listy
do redakcji
Czas wyborów

Nadchodzi czas wyborów i czas
patriotów, czyli nas wszystkich, którzy
pójdziemy na wybory. Tak, nas wszystkich, poniewa¿ PiS-owi i TVP l nie uda³o
siê i nie uda zaw³aszczyæ pojêcia patriota tylko do zwolenników jednego
kandydata  brata Jaros³awa. Patriotami jestemy wszyscy: ludzie z PO, PiS,
SLDJPSL, innych partii i bezpartyjni,
którym zale¿y na dobru Polski (a zapewniam, ¿e im wszystkim zale¿y). Nie
uda³o siê, choæ przy pomocy tuby propagandowej PiS, czyli TYP l, próbowano i nadal próbuje siê wmówiæ nam,
¿e kto nie g³osuje na brata Jaros³awa i
nie myli tak jak on, to nie jest prawdziwym i prawym Polakiem (niestety mogê
to nazwaæ tylko bolszewizacj¹ w myleniu  kto nie z nami, ten won). To
na szczêcie nie przesz³o, poniewa¿ nawet katastrofa smoleñska nie odebra³a
nam do koñca rozumu.
Tak wiêc, jak powiedzia³em, nadchodzi czas wyborów, wyboru prezydenta RP. Dokonuj¹c wyboru zastanówmy
siê jakiego prezydenta chcemy i jakiej
wizji pañstwa reprezentowanej przez

czego mi nie brakowa³o. Gdy mia³em
dwadziecia jeden lat, przekreli³em je
jednym skokiem. Odzyskiwanie przytomnoci oznacza³o wejcie w koszmar.
( ) Przechodzi³em kolejne etapy: lepa rozpacz, pragnienie samobójstwa, bunt,
obwinianie ca³ego wiata o w³asne nieszczêcia. Tak musi byæ: najpierw trzeba wyp³akaæ wszystkie ³zy, nie ma innego wyjcia. Gdy w koñcu cz³owiek
oswoi siê z konsekwencjami tragicznego wypadku, pada pytanie: co dalej?.
Ksi¹¿ka ¯ycie po skoku to opowieæ o cierpieniu i nadziei, to jednoczenie przestroga i poruszaj¹ce wyznanie.
Warto, by siêgnêli po ni¹ wszyscy m³odzi
ludzie, którzy latem wybieraj¹ siê nad
wodê z myl¹ o skakaniu.
El¿bieta Rowiñska

czytania ksi¹¿ki Mariusza Rokickiego,
który w wieku 21 lat skoczy³ na g³ówkê do p³ytkiej wody. O tym zdarzeniu
autor publikacji mówi: Do dnia wypadku moje ¿ycie by³o szczêliwe i niniego. Ja osobicie wybieram wizjê Bronis³awa Komorowskiego  pañstwa nowoczesnego, otwartego na zewn¹trz,
ufaj¹cego przede wszystkim swoim obywatelom i daj¹cego mu swobodê w
myleniu. Nie akceptujê wizji brata Jaros³awa  pañstwa pods³uchów, inwigilacji i nie ufaj¹cego swoim obywatelom, pañstwa, które chce za obywatela
decydowaæ o wszystkim i jego ca³y czas
kontroluj¹cego.
Chcê prezydenta, który bêdzie dobrze wspó³pracowa³ z ka¿dym rz¹dem i
bêdzie zna³ i akceptowa³ swoje uprawnienia wynikaj¹ce z Konstytucji RP. Takich
gwarancji (minio wielkiego szacunku dla
niego) nie daje brat Jaros³aw. Po prostu
nie wierzê, ¿e cz³owiek, który przez
ostatnie 20 lat da³ siê poznaæ jako polityk raczej nieumiarkowany, maj¹cy nadzwyczaj wielkie ambicje i nie umiej¹cy
s³uchaæ ludzi, tak¿e ich nie szanuj¹cy
(przecie¿ sam powiedzia³, ze jest z innej pó³ki, tej wy¿szej) bêdzie potrafi³
wspó³pracowaæ z ka¿dym rz¹dem i bêdzie akceptowa³ swoje, nie tak du¿e
przecie¿, uprawnienia. Jest jeszcze najwa¿niejsza przyczyna, dla której nie bêdê
g³osowa³ na brata Jaros³awa. Nie bêdê
g³osowa³ na niego, poniewa¿ POLSKA
JEST NAJWA¯NIEJSZA.
Z powa¿aniem
Roman D. Jasielun

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku, ul.
Armii Krajowej 30 (tel. (87) 523 93 53;
e-mail: olecko@wmbp.olsztyn.pl, zaprasza od wtorku do pi¹tku w godzinach 9001800, w poniedzia³ek i sobotê  900-1500.

IV Rodzinne
Spotkanie
z Jedynk¹
Dyrekcja Szko³y Podstawowej
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w
Olecku oraz ca³a spo³ecznoæ szkolna
zapraszaj¹ wszystkich chêtnych na
IV Rodzinne Spotkanie z Jedynk¹,
które odbêdzie siê dnia 19 czerwca 2010 r. w godzinach 10.00-13.30.
W programie m.in.:
· stoiska: cukiernia, bufet sa³atkowy, napoje, lody, bigos, kartacze;
· loteria fantowa;
· malowanie twarzy;
· konkurencje sportowe  mecze pi³ki
no¿nej
· turniej rycerski
i inne atrakcje...
Zakupione cegie³ki bior¹ udzia³
w losowaniu nagród.

'
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Tenis ziemny

Szachy

Pi³ka no¿na

3.06.2010 r. rozegrano Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Oleckiego p. Stanis³awa Ramotowskiego.
Niestety, do zawodów stanê³o tylko szeciu
zawodników z: Olecka, E³ku i Suwa³k.
Po 5 godzinach zwyciêzc¹ zosta³ E³czanin
Bogdan Sepko pokonuj¹c w finale Andrzeja Bombera (Olecko) 6:0; 6:0. W
meczu o trzecie miejsce spotkali siê Karol
Goworowski (Suwa³ki) i Patrycja Supronowicz (Olecko). Wygra³ Karol 6:2.
Zwyciêzcy otrzymali drobne nagrody,
puchary i dyplomy, a ufundowany przez
ATP gram bo lubiê termobag wylosowa³ Andrzej Bomber.

Turniej szachowy
w Judzikach

Turniej odbêdzie siê w dniu
19.06.2010 r. w Zespole Szkó³ w Judzikach. W turnieju udzia³ wzi¹æ mog¹
uczniowie szkó³ podstawowych oraz gimnazjów. Turniej rozgrywany bêdzie system
szwajcarskim na dystansie VII rund, tempo
gry 15 minut na zawodnika, kojarzenie
komputerowe. W przerwie turnieju zaplanowane jest ognisko i pieczenie kie³basek. Zg³oszenia na adres:
krzysztofszachy@wp.pl
do dnia 17.06.2010. Zapewniamy bezp³atny dowóz dzieci.

Czarni przegrali ostatni mecz sezonu przed w³asn¹ publicznoci¹ 4-2 z
Olimpi¹ Zambrów. Bramki zdobywali:
Sadowski  piêknym uderzeniem z woleja z 30 metrów oraz Wyszyñski  po
³adnym strzale z rzutu wolnego. Natomiast Czarni stracili 3 bramki w przeci¹gu 10 minut i to pod³ama³o naszych
zawodników. W 40. minucie Kamil Szarnecki otrzyma³ czerwon¹ kartkê.
Na meczu zabrak³o trenera Sobczaka, który ma sesjê zaliczeniow¹ w Warszawie. Zabrak³o równie¿ G¹siorowskiego
(sprawy rodzinne), Witanowskiego i
Paszkowskiego (studia) oraz Rafa³a Dardy
(kartki).
http://mlksczarniolecko.futbolowo.pl

starszymi rywalkami na dystansie 800
metrów wygra³a swoj¹ seriê, co w konsekwencji da³o jej pierwsze miejsce w
kategorii m³odziczek. Jej wynik w Bia³ymstoku to 2:29,06 min.
Na najni¿szym stopniu podium stan¹³ Piotr Witkowski, który biega³ na
dystansie 400 m pp³ w kategorii juniora. Jego czas na mecie to 61,37 sek. Wynik
ten jest jego rekordem ¿yciowym na
wy¿szych p³otkach (84,6 cm).
Dwie nasze juniorki m³odsze  Anna
Szpunar i Karolina Domañska uplasowa³y siê w rodku stawki zawodniczek,

które wspólnie z nimi bieg³y na dystansie dwóch okr¹¿eñ (800 m).
W zwi¹zku z przebudow¹ stadionu
w Olecku lekkoatleci pozbawieni s¹ komfortu treningu na stadionie, ale niebawem sytuacja ta siê zmieni. Aktualnie
prowadzone s¹ rozmowy z trenerami i
dzia³aczami królowej sportu z ociennych województw, a dotycz¹ one udzia³u najwybitniejszych lekkoatletów w
mityngu otwarcia stadionu z nawierzchni¹ tartanow¹, które zaplanowano w Olecku
na 11 wrzenia br. O szczegó³ach tej
operacji bêdziemy informowaæ.

ku od 8 do 15 lat.
Powsta³y trzy grupy wiekowe: dziewczêta do 12 lat  wygra³a Zosia Maksimowicz, druga by³a Weronika Smyk,
trzecia Hania Karsztun; ch³opcy do 12

lat  wygra³ Pawe³ Charmuszko, drugi
Kuba Kowalewski, trzeci Piotrek £aziñski; m³odzie¿ do 16 lat  wygra³a
Roksana Zajkowska, druga by³a Ania
Zieliñska, a trzeci Micha³ Maksimowicz.
Zwyciêzcy otrzymali puchary, medale i czasopisma TENIS KLUB oraz
dyplomy.
Andrzej Bomber

Lekka atletyka
Udane starty lekkoatletów
W minion¹ sobotê i niedzielê na zwierzynieckim stadionie w Bia³ymstoku
rozegrano Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w LA. Wystartowa³o ponad 500 zawodników i zawodniczek rekrutuj¹cych siê z klubów województw: podlaskiego, mazowieckiego,
lubelskiego i warmiñsko-mazurskiego.
Wród tego grona startuj¹cych znaleli
siê równie¿ lekkoatleci z oleckiego klubu
Czarni.
Dobrze wypad³a w gronie redniaczek Ola Olszewska, która biegaj¹c ze

Tenis ziemny
W dniu 12 czerwca na kortach MOSIR Olecko odby³ siê turniej tenisa ziemnego dla dzieci do 16 lat. Stawi³o siê
19 zawodników i zawodniczek w wie-
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K³amstwa niebios

Waldemara Rukcia

Nie istnieje wyjanienie wszelkiego
cierpienia, z³a, mêczarni, zniszczenia i
g³odu na wiecie. Nigdy tego nie wyjanisz. Mo¿esz bawiæ siê swymi wyjanieniami, religijnymi czy te¿ innymi  ale
nie wyjanisz tego nigdy. Bo ¿ycie jest
tajemnic¹, co oznacza, ¿e twój myl¹cy
umys³ nie jest tego w stanie rozwik³aæ.
Dlatego w³anie masz siê przebudziæ i
wtedy dopiero pojmiesz, ¿e nie w wiecie ukryte s¹ problemy, ale ¿e ty sam
jeste problemem.1
Zacz¹³em pisanie od tego cytatu, bo
on chyba najlepiej, w skrócie, opisuje
problem, z którym mam nadziejê, mo¿na siê uporaæ. Bo nie da siê wyt³umaczyæ i zrozumieæ spadaj¹cych na ludzi
nieszczêæ i tak, jak pisze de Mello, rozpatrywanie tego niewarte jest zachodu.
Gdy ju¿ siê co stanie, to siê sta³o! Mo¿na
myleæ o bezporednich przyczynach, o
tym, aby nie sta³y siê b³êdnym ko³em, o
tym, aby znowu nie doprowadzi³y do
tego samego nieszczêcia... Nic wiêcej
nie mo¿na zrobiæ. Ale jak wspomnia-

³em jednoczenie mo¿na zrobiæ wszystko,
aby nieszczêcie siê nie powtórzy³o. Takie
dzia³ania zostawmy jednak politykom.
Dotknê³o Polskê nieszczêcie powodzi. Tysi¹ce rodzin straci³o dach nad
g³ow¹ i dorobek ca³ego ¿ycia. Organizacje charytatywne, gminy, miasta, szko³y
organizuj¹ akcje zbierania produktów i
ubrañ potrzebnych powodzianom. Szczególnie potrzebne s¹ rodki czystoci,
woda, rêczniki. Potrzebne s¹ ubrania
oraz sprzêty domowe zaczynaj¹c od
krzese³, a na lodówkach i pralkach koñcz¹c. Jak siê tak zastanowiæ, to potrzebne
jest wszystko. Bo ludzie dowiadczeni
t¹ klêsk¹ nie maj¹ teraz nic!
Ca³a Polska pokazuje w tym kontekcie solidarnoæ. Przywraca temu
s³owu, jego znaczeniu, zaw³aszczonemu i wykolawionemu przez polityków,
dawn¹ ludzk¹ wartoæ. I p³ynie ta pomoc na po³udnie.
Dary serca zbierane s¹, sortowane, pakowane. Tysi¹ce wolontariuszy
oraz pracowników ró¿nych instytucji
pracuje przy tym naprawdê wielkim
przedsiêwziêciu. £¹cznie to tysi¹ce
godzin pracy, które mogliby powiêciæ swoim rodzinom, pracy zawodowej, nauce, uprawianiu sportu, pojechaniu na wycieczkê, czy ogl¹daniu
telewizji. Mogliby..., ale powiêcili swój
czas blinim.
I ja chcia³em tutaj zaapelowaæ, bymy wspólnie poszanowali ten ich czas.
W ostatni¹ niedzielê pokazano mi
zdjêcia darów na rzecz powodzian, jakie zebrano w Olecku. To wzrusza i

buduje... To, Proszê Pañstwa, zapiera
dech w piersiach.
Ale na koniec fotograficznej prezentacji
przysz³o otrzewienie. Zdjêcia zimowych
porwanych butów, wys³u¿onych spodenek, rêcznika wyci¹gniêtego psu z gard³a
i nawet nie bardzo nadaj¹cego siê do
wycierania z zabrudzonych olejem
maszyn. Znalaz³y siê w darach zu¿yte
staniki, majtki, porwane koszule...!
Na szczêcie, a mo¿e ku pokrzepieniu serc, jest to nik³y procent. Mam
nadziejê, ¿e czytaj¹c to moje pisanie ci
darczyñcy stukn¹ siê w piersi i w...
g³owê. Tu przecie¿ nie chodzi o ja³mu¿nê.
Nie bêdê siê powtarza³ mówi¹c o nieszczêciu spadaj¹cym na blinich. Nie
wiadomo jakie bêd¹ wyroki boskie. Mo¿e...
ale obymy nigdy takiej pomocy nie potrzebowali. Dlatego pomagaj¹c, pomagajmy m¹drze i w taki sposób, na jaki
nas staæ. Bowiem nie wielkoæ worka,
ale jakoæ jego zawartoci czyni nas filantropami.
A co z tymi obietnicami polityków
wszystkich maci, ¿e wyci¹gnêli ju¿
wnioski z powodzi, które by³y wczeniej?
¯e nie pozwol¹, ¿e maj¹ plany... Zacytujê tutaj Carlosa Fuentesa ... to by³y
k³amstwa niebios, które na ziemi nazywaj¹ siê polityk¹.2
B. Marek Borawski
1
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Anthony de Mello, Przebudzenie, Dom
Wydawniczy Rebis, Poznañ 1992,
s. 92
Carlos Fuentes, Lata z Laur¹ Diaz,
wiat ksi¹¿ki, Warszawa 2004, s. 284

