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Sala widowiskowo-sportowa
z p³ywalni¹

WARTO PRZECZYTAÆ

(K29112)

SKUP METALI

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

(V30402)

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

ZPHU IMPULS

Na zaproszenie burmistrza Wac³awa
Olszewskiego w uroczystym wmurowaniu kamienia wêgielnego pod salê widowiskowo-sportow¹ z p³ywalni¹ udzia³
wziêli: wiceminister edukacji narodowej
Zbigniew W³odkowski, doradczyni ministra edukacji Czes³awa Waligóra,
wojewoda warmiñsko-mazurski Marian
Podziewski, wicemarsza³ek województwa Jaros³aw S³oma, wiceprzewodnicz¹cy sejmiku województwa Edward
Adamczyk, starosta Stanis³aw Ramotowski, przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Karol Sobczak oraz radni
miejscy i powiatowi, przedstawiciele przedsiêbiorstw oleckich i mieszkañcy Olecka. Ze strony wykonawcy Consorcjum
S.A. Mostostal Warszawa w uroczystoci wzi¹³ udzia³ cz³onek zarz¹du Mostostalu Jerzy Winkiewicz.
Od powitania goci rozpocz¹³ uroczystoæ burmistrz Wac³aw Olszewski.
W 2000 roku Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy. By³y w niej trzy priorytety rozwoju miasta: rozwój turystyki, rozwój
owiaty i rozwój sportu. Niektórzy wówczas uwa¿ali, ¿e s¹ to tylko nasze marzenia. Dzisiaj mo¿emy powiedzieæ, ¿e
wiele z tych marzeñ spe³ni³o siê. Mówiê
tutaj o trzech dziedzinach, które stanowi¹ motor rozwojowy naszej gminy.

Decyzjê o budowie hali widowiskowosportowej podjêlimy w 2007 roku.
Og³osilimy przetarg na projekt techniczny. Przetarg na realizacjê projektu
wygrali architekci z Bia³egostoku. Projekt robilimy, mo¿na tak powiedzieæ,
wspólnie. Chcia³em tutaj podziêkowaæ
Andrzejowi Kamiñskiemu i Andrzejowi Ostrowskiemu, za to, ¿e je¿d¿¹c
po Polsce i podgl¹daj¹c inne tego typu
obiekty pilnowali bymy nie pope³nili
takich samych b³êdów. Mylê, ¿e od
b³êdów nie da siê uciec, ale mam nadziejê, ¿e bêdzie ich po wybudowaniu
hali bardzo ma³o... Chcê podziêkowaæ
równie¿ radnym, ¿e nie bali siê podj¹æ
decyzji o budowie, ¿e poprali starania.
Burmistrz bardzo serdecznie podziêkowa³ za wspó³pracê architektom, którzy projektowali halê: Z tak¹ firm¹ przyjemnie siê pracuje  zaznaczy³ na koñcu
wypowiedzi.
Zakoñczenie budowy przewidziane jest na 28 wrzenia 2012 roku. Jest
to data imienin Wac³awa, tak ¿e, proszê pañstwa, bêdê móg³ wydaæ imieniny w tej sali  skomentowa³ termin
ukoñczenia inwestycji Burmistrz.
W lipcu 2008 roku podpisalimy
umowê z RPO na dofinansowanie budowy tego obiektu.
C.d. na s. 4.

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b
19-400 Olecko

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko
z dopiskiem Szpital w Olecku

(V31201)

PROMOCYJNE CENY PROSZKÓW DO PRANIA:
VIZIR 6kg - 36,99 z³
REX 8kg - 35,99 z³
BRYZA 5,6kg - 26,99 z³

Rys. Waldemar Rukæ

* Sala widowiskowo-sportowa z p³ywalni¹
* Podpisanie umowy w sprawie
obwodnicy
* II Kongres Kobiet
* Sesja Rady Powiatu
* Zaproszenie na Festyn Dni Rodziny w Szczecinkach
* Festyn rodzinny w Olecku
* Wpisani w powojenn¹ historiê 
Jan z Olecka (cz. 2)
* III Olecka Olimpiada Milusiñskich
* By³a niania przyw³aszczy³a 10 tysiêcy z³otych
* Cz³owiek  najlepsza inwestycja;
Projekt Gospodarstwo przyjazne
naturze
* Drugi jêzyk to pierwszorzêdna
sprawa!

Cena 1,50 z³
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 28 kwietnia o 7.23 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Cimochach konar drzewa niebezpiecznie zwisaj¹cy nad budynkiem mieszkalnym.
 28 kwietnia o 7.55 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca na lotnisku sanitarnym przy szpitalu.
 28 kwietnia o 10.42 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³ z jezdni ul. Armii Krajowej powalone na ni¹ drzewo.
 28 kwietnia o 13.42 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ plamê oleju z jedni al. Zwyciêstwa.
 29 kwietnia o 9.42 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ uszkodzone gniazdo bocianie na drzewie w Golubkach.
 29 kwietnia o 17.48 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
Mo¿nych.
 30 kwietnia o 12.50 dwa zastêpy JRG PSP
oraz jeden OSP Borawskie usuwa³y w
okolicach Borawskich skutki kolizji drogowej (ci¹gnik przewrócony w rowie).
 30 kwietnia o 15.48 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jedni w okolicach osiedla Siejnik skutki kolizji drogowej.
 1 maja o 17.05 jeden zastêp OSP wiêtajno zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego w okolicach Wronek.
 2 maja o 7.15 trzy zastêpy JRG PSP poszukiwa³y i wydoby³y z wody jeziora Sedraneckiego zw³oki utopionego mê¿czyzny.
3 maja o 7.55 jeden zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Cisowej.
5 maja o 11.32 jeden zastêp JRG PSP pomaga³ pogotowiu ratunkowemu (zas³abniêcie
mê¿czyzny na budowie).
5 maja o 13.30 jeden zastêp JRG PSP gasi³
przy ul. Kolejowej po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
6 maja o 14.54 jeden zastêp JRG PSP przy
ul. Kajki pomaga³ w uwolnieniu psa zaplatanego w ogrodzeniu.
7 maja o 9.00 jeden zastêp OSP wiêtajno
zabezpiecza³ imprezê sportow¹ w Gi¿ach.
7 maja o 13.05 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ z jezdni alei Zwyciêstwa skutki kolizji drogowej.
8 maja o 9.22 jeden zastêp JRG PSP usuwa³
przy ul. Zamkowej konar drzewa niebezpiecznie pochylony nad budynkiem.
8 maja o 19.46 jeden zastêp JRG PSP oraz
jeden OSP G¹ski usuwa³y z jezdni w G¹skach skutki kolizji drogowej.
Informacji udzieli³ aspirant sztabowy Mariusz
Domin.
Informacji udzieli³
aspirant sztabowy Mariusz Domin

DY¯URY APTEK
*
*
*
*
*
*
*
*

22.06.2010 r.  ul. Zielona 35
23.06.2010 r.  ul. Sk³adowa 6
24.06.2010 r.  ul. Zielona 37
25.06.2010 r.  ul. Kolejowa 15
26.06.2010r. - pl. Wolnoci 25
27.06.2010 r.  pl. Wolnoci 25
28.06.2010 r.  pl. Wolnoci 7B
29.06.2010 r.  ul. Go³dapska 1

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
Marta P. w okresie od maja do czerwca br. z mieszkania by³ych pracodawców ukrad³a oko³o 10 tysiêcy z³otych.
Podejrzana trafi³a do policyjnego aresztu.

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 31-letni¹ 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.
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.

Odpowie za posiadanie narkotyków

W niedzielê, 13 czerwca, kilka minut po pó³nocy patrol policji w Olecku
na ul. Partyzantów zauwa¿y³ trzech 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.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Rys. Jakub Matwiejczyk

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:

 Daniel Debit
 Irena Jab³oñska
 Jerzy Makal
 Irena Pêksa
 Kamil Serdel
 Marzanna Ziobro
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolnoci 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska Polskiego 13
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32

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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(V29603)

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

(V30302)

GRÜNLAND

(V23307)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

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
22 czerwca (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
17.00 - koncert zespo³u SACRUM, sala kina Mazur
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 wiat³ocieñ grupy Amalgat,
sala AGT
25 czerwca (pi¹tek)
* koniec roku szkolnego i WAKACJE!!!!!!!
26 czerwca (sobota)
9.00  14.00  bezp³atne badania gruczo³u krokowego USG
dla mê¿czyzn powy¿ej 40. Roku ¿ycia. Przychodnia Eskulap,
(szczegó³y w TO 23, s. 3)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
29 czerwca (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego

(L23607)

PORCELANA
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

z³
z³
z³
z³
z³

a
ka w ³ y m
r t yd k
y a li
r a je e n
b a my t o
m
to
w
e!

AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
St

(V23407)

NAJTANIEJ W MIECIE

(powy¿ej 1000 litrów)

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

Miasto okopuje siê przed kolejnym najazdem Tatarów?
Czy Turystów? Fot. Jan Mazurski

Od 1 lipca 2010 r. w Przychodni Rejonowej w
Olecku rozpoczyna pracê specjalista chirurgii
naczyniowej doktor M. Giaro (porady w zakresie chirurgii naczyniowej i ogólnej oraz badanie
doplerowskie naczyñ).
Od 11 sierpnia 2010 r. w Przychodni Rejonowej w Olecku rozpoczyna pracê specjalista kardiolog doktor Aleksander Zagórski (porady w
zakresie chorób uk³adu kr¹¿enia oraz badanie echo
serca).
Wizyty i badania s¹ odp³atne.
Informacje w rejestracji NZOZ ESKULAP
pod nr tel. (87) 520 20 50

(V31301)

(V20609)

Nowa siedziba sklepu  Plac Wolnoci 14

"
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Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na XXXVII Sesjê Rady Powiatu w Olecku w
dniu 24 czerwca 2010 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy
ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Powiatu z dzia³alnoci w
okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Przygotowanie bazy rekreacyjno  wypoczynkowej w powiecie
do sezonu turystycznego.
8. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie nadania Statutu Komendzie Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Olecku;
b) w sprawie ustalenia rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie Powiatu Oleckiego;
c) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia zadañ, na które przeznacza siê rodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych;
d) w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli, dla których ustalony plan zajêæ
jest ró¿ny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
e) w sprawie okrelenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin zajêæ nauczycieli szkó³ niewymienionych w art. 42 ust. 7
pkt 3  Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadz¹cych kszta³cenia
w formie zaocznej, nauczycieli realizuj¹cych w ramach stosunku
pracy obowi¹zki okrelone dla stanowisk o ró¿nym tygodniowym
obowi¹zkowym wymiarze godzin;
f) w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad udzielania i rozmiaru
obni¿ek tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze w szko³ach (zespo³ach szkó³) i placówkach owiatowych oraz zasad zwalniania ich
od obowi¹zku realizacji tych zajêæ;
g) w sprawie szczegó³owych zasad sposobu i trybu umarzania nale¿noci Powiatu Oleckiego i jego jednostek podleg³ych z tytu³u
nale¿noci pieniê¿nych maj¹cych charakter cywilnoprawny oraz
udzielania pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga

stanowiæ bêdzie pomoc publiczn¹, a tak¿e organów do tego uprawnionych;
h) w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego
Zespo³u Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Olecku Kolonia 4
na realizacjê zadania inwestycyjnego pn. Instalacja solarna oraz
termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Olecku Kolonia 4;
i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa warmiñsko-mazurskiego na realizacjê zadañ z zakresu owiaty i wychowania;
j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kowale Oleckie
na realizacjê inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008  2011;
k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Olecko na realizacjê inwestycji drogowych;
l) w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wieliczki na
realizacjê zadañ w zakresie drogownictwa;
m) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na rok 2010;
n) w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania obci¹¿enia nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ powiatu oraz ich wydzier¿awienia lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata lub na
czas nieoznaczony;
o) w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia³alnoæ Starosty.
9. Wnioski i owiadczenia radnych.
10. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
11. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady.
12. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
13. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Sala widowiskowo-sportowa z p³ywalni¹

Kosztorys opiewa³ na 44 miliony
z³otych, z czego marsza³ek refundowa³
17 milionów. Po przetargu kwota spad³a do 36 milionów. Chcê podziêkowaæ
w³adzom województwa za poparcie naszych starañ. Staramy siê obecnie o
dofinansowanie z ministerstwa sportu i
mamy nadziejê, ¿e uzyskamy kwotê do
50% ceny kosztorysowej po przetargu.
W dalszej czêci g³os zabrali wiceminister Zbigniew W³odkowski, wojewoda Marian Podziewski, wicemarsza³ek Jaros³aw S³oma, cz³onek zarz¹du
Mostostalu Jerzy Winkiewicz oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Romuald Wojnowski.
W dniu dzisiejszym realizuj¹ siê
marzenia  powiedzia³ wojewoda Marian Podziewski.  Je¿eli nie ma marzeñ i nie mamy perspektywy, to nic
nie zrobimy. Z³o¿y³o siê tak, ¿e ten rok
jest dla Olecka bardzo szczêliwy. W
tym roku Olecko ma urodziny i z za-

Olecko, Aleje Lipowe 3

Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
(B706)

zdroci¹ popatrzy³o na m³odsz¹ siostrê
Go³dap, które ju¿ ma basen i halê i postanowi³o tak¿e takie inwestycje zrobiæ.
Chcê powiedzieæ, ¿e to m¹droæ radnych poszczególnych kadencji doprowadzi³a do tego, ¿e jestemy na placu budowy, gdzie realizowany jest piêkny kompleks sportowy. Wzmacnia on znacznie
potencja³ Olecka. Wpisuje siê doskonale do wspólnej inicjatywy  funkcjonowania w Stowarzyszeniu EGO (E³k,
Go³dap, Olecko).
Sprawilicie sobie pañstwo piêkny
podarunek na 450-lecie Olecka  powiedzia³ Jaros³aw S³oma  Olecko stanie
siê têtni¹cym ¿yciem orodkiem us³ug
sportowo-turystyczno-rekreacyjnych.
Serdecznie pañstwu gratulujê. Jest to
szczególnie dobry tydzieñ dla Olecka.
W poniedzia³ek podpisano umowê na
budowê obwodnicy Olecka, dzisiaj ta
uroczystoæ. To pozwala patrzeæ optymistycznie w przysz³oæ.

L

Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.5

lipca

godz.

1600

tel. 520-23-36

C.d. ze s. 1.
Wicemarsza³ek stwierdzi³ ponadto,
¿e pomimo tego, ¿e dla niektórych regionów dofinansowanie skoñczy siê w
2013 r., to region warmiñsko-mazurski
po 2013 dostanie jeszcze wiêksze o ca³e
100% dofinansowanie. Bêdzie to 2 miliardy euro. Zaapelowa³, ¿e to ju¿ najwy¿szy czas ¿eby zacz¹æ przygotowywaæ strategiczne plany wykorzystania
tych funduszy.
Dane techniczne obiektu: kubatura
budynku, to ponad 54 tysi¹ce m3, powierzchnia zabudowy, to ponad 5233m2,
powierzchnia u¿ytkowa 8171 m2, hala
widowiskowo-sportowa o powierzchni
u¿ytkowej 1634 m2, powierzchnia areny w hali bêdzie wynosiæ 46,5 m na 30
m, bie¿nia do skoku w dal bêdzie mia³a
d³ugoæ 74,48 m, boisko podstawowe
40 na 20 metrów, czyli pe³ny wymiar
do pi³ki rêcznej, boisko bêdzie mo¿na
podzieliæ na trzy boiska treningowe.
C.d. na s. 13.

#
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Podpisanie umowy w sprawie obwodnicy

Zaproszenie na Festyn
Dni Rodziny w Szczecinkach

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam na festyn integracyjny Dni Rodziny. Impreza dla dzieci i doros³ych rozpocznie siê w najbli¿sz¹ niedzielê (27 czerwca) o
godzinie 13.00 na dziedziñcu Parafii Rzymsko-Katolickiej
w. Stanis³awa Bpa i Mêczennika w Szczecinkach. Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³ Starosta Olecki i Burmistrz
Olecka, za patronat prasowy Tygodnik Olecki.
Festyn jest zarazem uroczystym podsumowaniem realizowanego od grudnia 2008 roku projektu RÓWNY START
 kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach. Jego
realizacja jest wspó³finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Program festynu:
12.00  Msza wiêta
13.00-13.10  powitanie goci
13.10-13.40  wystêp zespo³u Pokolenie ze wiêtajna
13.40-17.00  ma³e co nieco (grill, bigos, pieczone prosiê,
co s³odkiego)
14.00-14.30  pokaz stra¿acki, ratownictwo przedmedyczne,
konkursy
14.30-15.00  policjant potrafi  prezentacja umiejêtnoci,
sprzêtu, konkurencje sprawnociowe
15.00  zdjêcie rodzinne wszystkich uczestników festynu
14.00  17.00  Rozgrywki sportowe dla ca³ej rodziny z
atrakcyjnymi nagrodami (m.in. MP4, MP3, pendrive, upominki)
15.30-16.30  rodzinne potyczki logopedyczno-ortograficzne
(Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Olecku)
16.30-17.30  gry i zabawy z nagrodami (prowadzenie DJ
Artur Czekay)
17.30-18.00  wrêczenie podziêkowañ, dyplomów oraz nagród dzieciom uczestnicz¹cym w projekcie
18.00  Zakoñczenie
Wstêp wolny, serdecznie zapraszamy !!!
ks. Dariusz Smoleñski  Proboszcz Parafii

(B606)

Burmistrz Wac³aw Olszewski w poniedzia³ek 14 czerwca
na zaproszenie oddzia³u olsztyñskiego Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad wzi¹³ udzia³ w uroczystym podpisaniu umowy na finansowanie budowy obwodnicy Olecka.
Umowê podpisa³ dyrektor M. Nicewicz z wiceprezesem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci instytucji, która finansuje budowê tej arterii. Budowa bêdzie finansowana
w 85% wartoci inwestycji z rodków unijnych programu
operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Bêdzie to oko³o
115 milionów z³otych. Pozosta³¹ kwotê przeka¿e bud¿et pañstwa.
Warto podkreliæ, ¿e wyliczony koszt inwestycji to oko³o
150 milionów z³otych, natomiast po przetargu koszt zmniejszy³ siê do ok. 110 milionów z³otych. Przetarg wygra³a firma
Euro-Via.
W chwili obecnej trwaj¹ prace sprawdzaj¹ce prawid³owoæ procedur przetargowych. Prowadzi je Urz¹d Zamówieñ
Publicznych. Prawdopodobnie ju¿ pod koniec lipca rozpoczn¹ siê prace budowlane. W ramach budowy bêdzie równie¿
wyremontowana obecna droga krajowa nr 65 od Sedrank,
ulica Go³dapska, aleja Wojska Polskiego a¿ do obwodnicy w
Kukowie. Powstanie z boku pod wiaduktem kolejowym przejcie
dla pieszych. Zostanie te¿ wyremontowana czêæ chodników
przy ul. Go³dapskiej. Budowa ma trwaæ ³¹cznie 15 miesiêcy
odliczaj¹c terminy przestojów zimowych.
(m)
(V25405)

$

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 25 (649)

13 czerwca 2010 roku w Olecku w Parku Miejskim odby³y siê festyny rodzinne Silna i aktywna rodzina szans¹ na godne ¿ycie oraz Bezpieczny powiat,
rozpoczête msz¹ w. w Kociele p.w. Najwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski
w Olecku w intencji rodzin z terenu Powiatu Oleckiego.

Festyn rodzinny

Silna i aktywna rodzina szans¹
na godne ¿ycie to festyn zorganizowany przez Powiat Olecki w ramach obchodów XII Warmiñsko-Mazurskich Dni
Rodziny. Impreza s³u¿y³a umacnianiu rodziny poprzez wspólne spêdzanie wolnego czasu, promowaniu zdrowej ¿ywnoci i ekologicznych wyrobów, a tak¿e kosmetyków wytwarzanych na bazie
produktów naturalnych. Zachêca³a do prowadzenia regularnych badañ profilaktycznych. Na placu stoiska wystawili:
Eko-Piekarnia Sp. z o.o. Wydminy, Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska, Stowarzyszenie ¯ytkiejmska Struga, Stowarzyszenie Ko³o Gi¿owskich Bab. Wystawcy zapraszali do degustacji i zakupu swoich wyrobów. Mo¿na by³o pokosztowaæ smaku pieczywa wytwarzanego na starych, regionalnych recepturach, smalczyku, kiszonych ogórków,

mas³a, ró¿nych gatunków sera..., a tak¿e wyrobów cukierniczych i masarskich.
Bar Coala zaprasza³ na kartacze, a Orodek
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci G³uchych w Olecku na gor¹ce kie³baski z
cebulk¹. Firma kosmetyczna Oceanic S.A.
zajmowa³a siê promowaniem kosmetyków wytwarzanych na bazie produktów
naturalnych, badaniem i okrelaniem
rodzaju skóry. Zainteresowani zasiêgali porad konsultantki w doborze kosmetyków AA.
Wojewódzki Orodek Koordynuj¹cy Profilaktykê Raka Szyjki Macicy oraz
Raka Piersi z Olsztyna zbada³ u 226
os. poziom cukru, 250 os. zmierzy³
cinienie. 100 osób, w tym w wiêkszoci panowie, skorzysta³o z okazji i zwa¿y³o
siê, a tak¿e zasiêgnê³o porady jak utrzymaæ
wagê w normie. Pielêgniarki zachêca³y
uczestniczki festynu do prowadzenia

regularnych badañ profilaktycznych.
Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej z Bia³egostoku bezp³atnie
wykona³a badanie mammograficzne 106
paniom. Badanie gêstoci koci w kierunku osteoporozy wykona³o 19 osób,
za 5 pañ skorzysta³o z bezp³atnych badañ cytologicznych wykonanych tego dnia
w szpitalu. Ogó³em z badañ skorzysta³o 706 osób.
Podczas festynu Fundacja Zdrowe
Olecko przy ogromnym wsparciu wolontariuszy z Parafialnego Ko³a Caritas
zbiera³a pieni¹dze na dokoñczenie modernizacji szpitala w Olecku. Ogó³em
zebrano 823,30z³. Darczyñcy, którzy finansowo wsparli zbiórkê, w podziêkowaniu brali udzia³ w losowaniu fantów.
Chêtni uczestnicy festynu wziêli udzia³
w losowaniu nagród rzeczowych.
**
Bezpieczny Powiat zosta³ zorganizowany przez Komendê Powiatow¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku
i mia³ charakter festynu rodzinnego, na
którym dzieci i doroli poprzez gry i
zabawy oraz profesjonalnie zorganizowane stanowiska edukacyjne zg³êbiali
wiedzê z zakresu udzielania pierwszej
pomocy, zachowania siê w sytuacjach
zagro¿enia oraz bezpieczeñstwa po¿arowego.
Olmedica Sp. z o.o. w Olecku na
stanowisku NA RATUNEK uczy³a
na czym polega udzielanie pierwszej pomocy (z u¿yciem fantomów) oraz jak
nale¿y postêpowaæ i jakie rodki medyczne stosowaæ przy oparzeniach. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Olecku wystawi³a stanowiska WODA DO CELU, ZGA PO¯AR W ZARODKU, WODA NAPRZÓD, JAK TO ZAWI¥ZAÆ, na
których dzieci i m³odzie¿ poprzez zabawy oraz konkursy zg³êbiali wiedzê z
zakresu bezpieczeñstwa po¿arowego. Stra¿acy w namiocie FILMOTEKA zaprezentowali filmy i prezentacje multi-
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medialne o tematyce po¿arniczej. Komenda Powiatowa Policji w Olecku na stanowisku ZRÓB ZDJÊCIE  oczywicie
w formie zabawy  wykonywa³a pami¹tkowe zdjêcia z zatrzymania oraz pobierania odcisków linii papilarnych. Przeprowadzi³a QUIZ POLICYJNY na temat bezpieczeñstwa
oraz zawodu policjanta.

Ka¿dy na placu, bez wzglêdu na wiek, znalaz³ co ciekawego dla siebie. Nikt siê nie nudzi³!
Reginalny Orodek Kultury Mazury Garbate oraz
DELPHIA YACHTS KOT sp. j. udostêpnili pawilony dla
wystawców. Piekarnia  Cukiernia Jan Staniszewski darowa³a do degustacji p¹czki dla uczestników. Oceanic SA. i Eko
 Piekarnia Sp. z o.o. Wydminy
ofiarowali
nagrody rzeczowe dla uczestników. Dom im. J. Korczaka w
Olecku, Dom Pomocy Spo³ecznej Zacisze w Kowalach
Oleckich, Orodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci G³uchych im. w. Filipa Smaldone w Olecku, rodowiskowy
Dom Samopomocy w Olecku oraz Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku wykonali fanty na loteriê. Natomiast OSW
Dla Dzieci G³uchych im. w. Filipa Smaldone w Olecku
zapewni³ ciep³e posi³ki dla obs³ugi festynów.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy!
Halina Kasicka

Na stanowiskach promowano zawód ratownika medycznego, stra¿aka, policjanta oraz wtajemniczano w spo³eczn¹
dzia³alnoæ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. W organizacjê imprezy zaanga¿owa³y siê te¿ M³odzie¿owe Dru¿yny Dziewczêce i Ch³opiêce przy OSP w G¹skach i Lenartach.

Fot. Józef Kunicki

313 chêtnych wziê³o czynny udzia³ w festynie, tj. przesz³o poprzez wszystkie wy¿ej wymienione stanowiska i pokonywa³o przygotowane konkurencje. Na zakoñczenie imprezy wylosowano sporód nich 43 uczestników, którym wrêczono
atrakcyjne nagrody. G³ówn¹ nagrod¹ by³ rower górski, który
trafi³ do Maksymiliana Jalan z Olecka.

&
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III Olecka Olimpiada Milusiñskich

13 czerwca 2010 r. o godz. 15.00 na
Ma³ym Stadionie w Olecku odby³a siê
III Olecka Olimpiada Milusiñskich.
Organizatorzy podzielili milusiñskich
na szeæ grup wiekowych, tj.:

Rzut woreczkiem do celu (kosza lub
obrêczy) - 3m
I miejsce  Miko³aj Rudowicz
II miejsce  Rafa³ ¯yczkowski
III miejsce  Zofia Prusko

- dzieci 3-letnie (rok urodzenia 2006),
- dzieci 4-letnie (rok urodzenia 2005),
- dzieci 5-letnie (rok urodzenia 2004),
- dzieci 6-letnie (rok urodzenia 2003),
- dzieci 7-8-letnie (rok urodzenia 2002-2001),
- dzieci 9-10-letnie (rok urodzenia 2000-1999).
Zgodnie z regulaminem ka¿dy uczestnik
zmagañ sportowych móg³ wzi¹æ udzia³
w maksymalnie 2 konkurencjach w swojej
kategorii wiekowej.
Poni¿ej zamieszczamy laureatów sportowych zmagañ:
Zestaw konkurencji dla dzieci 3-letnich (rok urodzenia 2007)
Przejcie po ³aweczce z rodzicem za rêkê
(na czas)
I miejsce  Kamil Sidor
II miejsce  Aleksandra Wysocka
III miejsce  Maja Dowejko
Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
I miejsce  Kamil Sidor
II miejsce  Karolina Mucu
III miejsce  Micha³ Stankiewicz
Zestaw konkurencji dla dzieci 4-letnich (rok urodzenia 2006)

Kto szybciej przeniesie woreczek z
obrêczy do rodzica
I miejsce  Zofia Prusko
II miejsce  Kacper Zawadzki
III miejsce  Aleksandra Chmielewska
Zestaw konkurencji dla dzieci 5-letnich (rok urodzenia 2005)
Samodzielne przejcie po ³aweczce (na

czas)
I miejsce  Zofia Obrêbowska
II miejsce  Julia Dzier¿yk
III miejsce  Aleksander Zawistowski
Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
I miejsce  Julia Dzier¿yk
II miejsce  Zofia Obrêbowska
III miejsce  Aleksander Zawistowski
Zestaw konkurencji dla dzieci 6-letnich (rok urodzenia 2004)
Rzut woreczkiem do celu (wiadra lub
obrêczy) z odleg³oci 5 m  5x
I miejsce  Filip Szmyt
II miejsce  Franciszek Antkiewicz
III miejsce  Jakub Wyszyñski
Bieg w workach
I miejsce  Pawe³ Kuszewski
II miejsce  Jakub Wyszyñski
III miejsce  Franciszek Antkiewicz
Zestaw konkurencji dla dzieci 7-8-letnich (rok urodzenia 2002-2003)
Konkurs strza³ów na bramkê (p³otek
lekkoatletyczny) 3x z odleg³oci 5 m
I miejsce  Liliana Derman/Norbert Domel
II miejsce  Krzysztof Bielawski
III miejsce  Gabriela Tomkiewicz
Bieg do mety  30 m
I miejsce  Jakub Luberecki
II miejsce  Daniel Wójcik
III miejsce  Oliwia Koz³owska / Maciej S³awiñski
Zestaw konkurencji dla dzieci 9-10-letnich
(rok urodzenia 2000-2001)
Przeskoki w workach na odleg³oæ 15-20 m
I miejsce  Jakub Bia³anowski
II miejsce  Marcin Essel
III miejsce  Anna Kopycka
Konkurs strza³ów na bramkê (p³otek
lekkoatletyczny) 3x z odleg³oci 5 m
I miejsce  Jaros³aw Zgiet
II miejsce  Sebastian Warakomski/Jakub Gliniecki
III miejsce  Natalia Gojlik
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

'

II Kongres Kobiet
18-19 czerwca 2010 r. w Warszawie odby³
siê ju¿ po raz drugi Kongres Kobiet Polskich pod has³em Kobiety dla Polski. Polska dla Kobiet. Zgromadzi³ on ponad trzy
tysi¹ce kobiet. By³ on tak¿e podsumowaniem tego, jakie postulaty z pierwszego
Kongresu Kobiet uda³o siê zrealizowaæ, a jakie jeszcze s¹ do
zrobienia. Z Uczestniczkami Kongresu spotka³ siê kandydat
na prezydenta  Bronis³aw Komorowski.
W trakcie Kongresu odby³o siê 15 paneli, miêdzy innymi
Kobiety 2010: Gdzie jestemy? Dok¹d zmierzamy?, W
trosce o dobro wspólne  kobiety w wyborach samorz¹dowych, Kobiety i zrównowa¿ony rozwój, Mama zawsze
w domu? Opieka  nowe rozwi¹zania. Warto zaznaczyæ, ¿e
jedn¹ z panelistek Kongresu by³a olecczanka Maria Dzienisiewicz.
Podczas konferencji wrêczono Nagrodê Specjaln¹ Kongresu Kobiet profesor Marii Janion  historykowi literatury, idei i wyobrani.
Wieczorem odby³a siê debata prezydencka z udzia³em
kandydatów  Grzegorza Napieralskiego, Waldemara Pawlaka
i Andrzeja Olechowskiego. Odczytano równie¿ manifest
wyborczy Czas na wybory, czas na kobiety, czas na solidarnoæ. Pierwszy dzieñ Kongresu zakoñczy³ wystêp Urszuli
Dudziak i pokaz filmu Niez³omne.
W drugim dniu odby³a siê sesja powiêcona Izabeli Jarudze-Nowackiej  feministce i polityczce, która zginê³a w katastrofie smoleñskiej. Zgromadzi³a ona liczne grono kobiet.
Henryka Krzywonos powiedzia³a: CZAS NA KOBIETY. CZAS NA AKTYWNOÆ, wiêc w³¹czajmy siê aktywnie, tam gdzie dzia³amy.
Wiêcej szczegó³ów na www.kongreskobiet.pl
Anna Turowska
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Wyst¹pienie B. Komorowskiego.

Panelistka Maria Dzienisiewicz - W trosce o dobro wspólne.

Wrêczenie Nagrody Specjalnej Kongresu Kobiet
profesor Marii Janion.

Debata prezydencka.

Olga Krzy¿anowska odczytuje
postulaty II Kongresu Kobiet Polskich.

Postulaty II Kongresu Kobiet:
1. Domagamy siê natychmiastowego uchwalenia ustawy parytetowej, tak by parytety na listach wyborczych obowi¹zywa³y w najbli¿szych wyborach samorz¹dowych i parlamentarnych.
2. Domagamy siê uchwalenia przez Sejm RP ustawy, która
zobowi¹zywa³aby kolejne rz¹dy do przygotowania kilkuletniej strategii osi¹gania zasad równoci kobiet i mê¿czyzn oraz przedstawienia raz w roku Sejmowi sprawozdania z realizacji tego programu.
3. Domagamy siê wdro¿enia skutecznej polityki prorodzinnej. W Polsce  w trybie samorz¹dowym  trzeba zbudowaæ sieæ ³atwo dostêpnych, tanich ¿³obków i przedszkoli.
Opieka nad dzieæmi to nie tylko sprawa rodziny, ale bardzo wa¿na i op³acalna inwestycja spo³eczna.
4. Domagamy siê pe³nej refundacji zap³odnienia in vitro i
ustawy, która reguluje procedury zgodnie z europejskimi
standardami medycznymi.
5. Domagamy siê skutecznej i konsekwentnej ochrony kobiet
i dzieci przed przemoc¹.
6. Domagamy siê radykalnej reformy polskiego systemu edukacji,
tak by przeciwdzia³a³ on dyskryminacji kobiet i powielaniu stereotypów p³ci.
7. Zainicjujemy projekt obywatelski na rzecz parytetu w Unii
Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
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JAN Z OLECKA (2)
NA SZLAKU
Alici deszcze usta³y i zrobi³a siê
piêkna pogoda. Zarzucilimy wiêc na
siebie stare parciane plecaki ze zrolowanymi kocami i pa³atkami wojskowymi (z nich siê klarowa³o namiot, a jaki
to widaæ na zdjêciu), wypchane nadto
kilkoma konserwami, s³oikiem smalcu,
chlebem, kaw¹ zbo¿ow¹, s³oikiem z
cukrem, pude³eczkiem soli i torebk¹
miêtowych cukierków. Ca³y sprzêt kuchenny stanowi³y dwie blaszane miski,
te¿ blaszane dwa kubki, nó¿e, ³y¿ki oraz
garnek. Na zestaw koherowy staæ nas
nie by³o. Problem gotowania mia³o nam
rozwi¹zaæ palenie ognisk. Tak obci¹¿eni ruszylismy w stronê s³oñca... Bez ¿adnej
mapy, byle przed siebie!

Stefan Maciejewski

sem do Charzykowy, gdzie posiliwszy
siê w miejscowym barze, obejrzelimy
przystañ kajakow¹, z ¿alem popatruj¹c
na kajaki. Wypo¿yczenie kajaka na
kilkanacie dni nie wchodzi³o w rachubê ze wzglêdu na szczup³¹ kasê. To by³
czas, kiedy ludzie jeli nie klepali biedy, to prowadzili skromny tryb ¿ycia.
Mnie wówczas rodzice prawie wcale nie
pomagali. Jan by³ w lepszej sytuacji,
bo oboje rodziców pracowa³o: ojciec jako
dyrektor szko³y redniej w Solcu, a matka
tam¿e jako nauczycielka.
Poniewa¿ nie mielimy w planach
kajakowego sp³ywu, lecz w³óczêgê piesz¹, wiêc st³umiwszy pokusê wypo¿yczenia kajaka, ruszylimy przed siebie
pieszo wzd³u¿ wschodniego brzegu Jeziora Charzykowskiego. Nieopodal bieg³a
piaszczysta droga, a nad jeziorem cie¿ka.

Biwak nad Jeziorem Charzykowskim. Na zdjêciu Jan Gasto³ek.
Fot. S. Maciejewski 1956 r.
Poniewa¿ na wolnym powietrzu apetyty nam wyjatkowo s³u¿y³y, wiêc nic
dziwnego, ¿e wymienionego powy¿ej
zapasu ¿ywnoci starczy³o nam zaledwie na kilka pierwsze dni w³óczêgi. Kieszenie mielimy doæ pustawe. Zreszt¹
nie natrafialimy na sklepy, bo ich w
puszczy, ani w mijanych wioskach podówczas nie by³o. Pozostawa³o radziæ
sobie w inny sposób, albo wróciæ do
domu. Poniewa¿ jednak zaplanowalimy
zwiedzaæ tucholsk¹ krainê przez dwa tygodnie, ambicja nie pozwala³a nam siê
poddaæ. Zreszt¹ bêd¹c wychowanym w
wiejskim pejza¿u dzieckiem przyrody,
zapewnia³em Jana, ¿e damy sobie radê
Pamiêtam, ¿e dojechalimy autobu-

Otacza³ nas dorodny las sosnowy. Upa³
by³ solidny, po nieca³ych dwu godzinach marszu poczulimy zmêczenie, wiêc
dla orzewienia zarz¹dzilismy sobie pierwsz¹ k¹piel, stwierdzaj¹c, ¿e obaj niele
p³ywamy. Ubieraj¹c siê, pos³yszelimy
z oddali chóralny piew. Nie uszlimy
kilometra, kiedy z niema³ym zdumieniem oczom naszym objawi³o siê piêknie zagospodarowane, z domkami drewnianymi, pomostem i ogrodzonym k¹pieliskiem harcerskie obozowisko. Kilku harcerzy klarowa³o szkoleniow¹ ³ód
wios³owo-¿aglow¹ nazywan¹ potocznie
Dezet¹. Tak to nieprzewidzianie znalelismy siê w Harcerskim Orodku Wodnym, w osadzie zwanej Funka. Po chwili

Jan Gasto³ek
zjawi³a siê jaka wa¿na obozowa figura
 na oko w naszym wieku  która wypyta³a nas kim i sk¹d jestemy i co tu
robimy. Upewniwszy siê, ¿e nie jestemy jakimi obwiesiami (tydzieñ wczeniej magazyn obozowy zosta³ okradziony
z kocy i przecierade³), zaprosi³ nas na
kolacjê i ognisko, na którym mielimy
harcerzom opowiedzieæ o Krakowie i
¿yciu studenckim. W zamian zapewnili
nam nocleg w gocinnym domku. Przy
kolacji poznalimy kierownictwo obozu. Podjedlimy niele kaszy gryczanej,
popij¹jac kaw¹ zbo¿ow¹ i dope³niaj¹c
¿o³¹dki do syta pajdami chleba posmarowanymi marmelad¹ z buraków cukrowych. Smakowa³o. A ognisko te¿ nam
siê uda³o; w ka¿dym razie harcerze przez
ponad godzinê z zainteresowaniem s³uchali naszej opowieci.
Szef obozu mia³ doc dok³adn¹ mapê
okolic Jeziora Charzykowskiego, z której porobilimy szkice, wyznaczaj¹c nasz¹
marsztrutê g³ównie dolin¹ Brdy. Ale co
cenniejsze, udostêpni³ nam na ca³y nastêpny dzieñ kajak, zachêcaj¹c do zwiedzienia Omiu Jezior Lenych(z czasem cis³y rezerwat bez mo¿³iwoci wstêpu
na jego teren) niewielkich, ale ponoæ
wielkiej urody, przy tym o tak przeroczystej wodzie, ¿e najmniejszy kamyczek, jak zapewnia³ harcmistrz, by³ dostrzegalny na g³êbokoci dwu metrów.
Ujcie rzeczki prowadz¹cej na te
jeziorka by³o oddalone oko³o trzech
kilometrów od obozu. Po³knêlimy tê
odleg³oæ niemal b³yskawicznie, okaza³o
siê bowiem, ¿e Jan mia³ za sob¹ kajakarsk¹ wprawê, ju¿ nie mówi¹c o mnie.
Bez trudu natrafilimy na ujcie Strugi
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Siedmiu Jezior, przecisnêlimy kajak pod
k³adk¹ i ruszylimy pod silny pr¹d doæ
g³êbokiej rzeczki, meandruj¹cej niezbyt
szerok¹ ³¹kowo-kwiecist¹ dolin¹, któr¹
otocza³ pienny las sosnowy. Ten odcinek by³ uci¹¿liwy, kajak ledwie siê mieci³
w w¹skim korycie strugi; trzeba by³o
co chwilê wspieraæ wios³a o brzegi. Po
kwadransie otworzy³o siê nam pierwsze jezioro na szlaku  p³ytkie, zarastaj¹ce. Nastêpne (jezioro Skrzynka) by³o
ju¿ g³êbokie i rzeczywicie z krynicznie przejrzyst¹ wod¹ i dnie piaszczystym, tote¿ wykorzystalimy je do k¹pieli. Za tym jeziorem kilkaset metrów
p³ynê³imy nurtem rzeczki opalikowanej ko³kami. Wnet wp³ynêlimy na w¹skie i d³ugie lene jezioro P³êsno. Za
nim by³o p³ytkie rozlewisko zaros³e
szuwarami, za którym znajdowa³o siê
jezioro G³ówka. A potem by³y kolejne,
a wszystkie w otoce lenej, o brzegach
na ogó³ wysokich, przy niespotykanej
czystoci wód  nanizane na nitkê strugi,
d³ugie, typowo rynnowe, czêsciowo
zarastaj¹ce, eutroficzne Wokó³ pusto,
bezludzie, oderwanie siê od wiata. Ostatnie
jezioro szlaku o nazwie Ostrowite jest
te¿ najwiêkszym, o brzegach wysokich,
wodach g³êbokich, o du¿ej przejrzystosci. Na jego krañcu, po prawie 15 kilometrach kajakowania, natrafilimy na
zagrodê ryback¹, gdzie gospodyni podkarmi³a nas zsiad³ym mlekiem z pajd¹
chleba w³asnego wypieku.
Czeka³a nas droga powrotna. Nieprzyzwyczajeni do d³u¿szego wios³owania,
z trudem wlelimy do kajaka. Do Funki dop³ynêlimy wieczorem totalnie
wyczerpani. Aby nie pokazywaæ po sobie
zmêczenia, zdalimy kajak, po czym
szybko po¿egnalimy siê z kierownictwem obozu i ruszylimy przed siebie.
Po kilometrze znalelimy zaciszny skrawek ³¹czki z piaszczyt¹ pla¿¹. Bez stawiania namiotu, zaleglimy okryci kocami i zasnêlimy jak sus³y. W nocy
pokropi³ nas deszczyk. Zmarzniêci, otuleni
w pa³atki, wsparci o pnie drzew dotrwalimy do rana, a¿ nas wschodz¹ce s³oñce ogrza³o.
Poniewa¿ bylimy obolali, miejsce
za pod biwak pe³ne uroku, wiêc postanowilimy spêdziæ tu dzieñ dla pe³nego
odpoczynku. Postawilimy z pa³atek
namiot, rozpalilimy ognisko, zabralimy siê za niadanie Nastêpnego dnia
oko³o po³udnia doszlimy do malutkiej
(wówczas) osady kaszubskiej Ma³e
Swornegacie, po³o¿onej na w¹skim przesmyku rozdzielaj¹cym jeziora D³ugie i
Karsiñskie od Charzykowskiego. Przesmyk ten przeciêty jest krótkim odcinkiem Brdy. Przy drodze przed domem

sta³a starsza kobieta. Zapytalimy, czy
u niej lub u s¹siadów mo¿na kupiæ mleko i jajka. Zaprowadzi³a nas do wnêtrza drewnianego domu. W piecu pali³
siê ogieñ. Wiêc poprosilimy, aby nam
mleko przegotowa³a i usma¿y³a jajecznicê. Smakowa³a wybornie, na s³oninie.
Podjedlimy do syta. Wzbrania³a siê
przyj¹æ pieni¹dze, ale Jan j¹ przekona³,
¿e dzi siê nikomu nie przelewa, wiêc
jak daj¹, to trzeba braæ.
Po spotkaniu u harcerzy i jajecznicy z kilkunastu jajek w Swornegaciach,
wydawa³o siê nam, ¿e wêdrowanie po
ojczystej ziemi jest pod wzglêdem wy¿ywienia ³atwe. Nie wdaj¹c siê po tylu
latach w szczegó³y, doæ rzec, ¿e wêdruj¹c po Borach Tucholskich na zasadzie marszu przed siebie, niekiedy b³adz¹c, szybko wyzbylimy siê jedzenia
z ma³ymi szansami na napotkanie gocinnej zagrody. Trzeba by³o sobie radziæ Liczy³em na swoje umiejêtnoci
wêdkarskie (haczyki i ¿y³kê mia³em ze
sob¹, a o prêt leszczynowy na wêdzisko nie by³o trudno), ale totalnie ryba
nie bra³a. W ci¹gu dwu tygodni z³apa³em zaledwie jednego lina. Trzymalimy siê biegu Brdy. Nad ni¹ biwakuj¹c, ratowa³em nasz¹ kuchniê rakami (a
tych by³o ca³kiem du¿o), szczawiem,
szczawikiem zajêczym i k³¹czami wodnych rolin, które nadawa³y siê do jedzenia. Grzybów by³o jak na lekarstwo,
niemniej to one g³ównie zaspokaja³y nasze
¿o³¹dki. Deserem by³y laskowe orzechy,
czarne jagody, maliny, dziki agrest i dzikie
porzeczki. Da³o siê przetrwaæ
Po trzech tygodniach wêdrowania
borem lasem  nad rzek¹ Zbrzyc¹,
potem z biegiem Brdy z biwakami czasem i dwudniowymi, k¹pielami i opalaniem siê  dotarlimy do cywilizacji:
mianowicie do du¿ej wsi, dzi miasteczka,
o nazwie Brusy, sk¹d lenymi duktami
dowêdrowalimy do Chojnic. Stamt¹d
autobusem dojechalimy do Bydgoszczy i dalej poci¹giem do Solca Kujawskiego.
Dlaczego wyakcentowa³em tê w³óczêgê? Bo chyba ona, a ju¿ zw³aszcza
wspomnienie kajakowej wycieczki na
Osiem jezior Lenych, zadecydowa³y
o Jana i moich póniejszych  trwaj¹cych przez kilka dziesi¹tków lat  pasjach wodniacko-kajakowych.
Jesieni¹ tego¿ 1956 roku bra³em z
Janem udzia³ w studenckiej kampanii
wykopkowej buraków cukrowych w
jakim pegeerze na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Opowiadalimy kolegom o
naszej w³óczêdzie bez kompasu, zapewniaj¹c, ¿e w nastêpnym roku przep³yniemy kajakami ca³y ci¹g jezior le-

¿¹cych na szlaku Brdy.
Pewnego dnia, w po³owie wykopkowej pracy, spêdzono nas z pól, za³adowano w samochody, potem w wagony. Po niemal dobie podró¿y wyl¹dowalimy w Krakowie, gdzie ju¿ od paru
dni trwa³a padziernikowa rewolucja,
w której studenci grali pierwsze skrzypce:
organizuj¹c marsze uliczne, strajki, wiece,
rozwi¹zuj¹c ZMP (Zwi¹zek M³odzie¿y
Polskiej), rozrzucaj¹c ulotki, atakuj¹c
partyjnych aparatczyków, domagaj¹c siê
wolnoci s³owa, zniesienia cenzury itp.
Jednym s³owem trwa³ polski padziernik. Nie pamiêtam, czy w tych wiecach i strajkach bra³ udzia³ Jan. Nie
mieszka³em wtedy z nim w akademiku. Nic te¿ nam nie wysz³o z planów
kajakowych w nastêpnym roku  ba, w
nastêpnych latach. Co wiêcej: nigdy!
Obronilimy prace magisterskie i ka¿dy z nas ruszy³ w swoj¹ przysz³oæ. Jan
wybra³ Mazury, mnie rzuci³o do Szczecina, póniej w Karkonosze.
Po wielu, wielu latach, w 1992 roku,
zrz¹dzeniem losu zamieszka³em na d³u¿ej
w Suwa³kach  oddalonych godzinê drogi
samochodem od Olecka, miasta, w którym od trzydziestu lat profesorowa³ mgr
Jan Gasto³ek  tyle¿ wziêty, ceniony i
lubiany nauczyciel polonista, co i wielce zas³u¿ony popularyzator kajakarstwa
wród m³odzie¿y
Byli uczniowie Gasto³a  tak go
powszechnie nazywano  zapamiêtali go
jako eleganckiego, zadbanego pana w
nienagannym stroju: garnitur, koszula
zawsze pod krawatem, spodnie odprasowane, buty wyczyszczone. Nawet jak
siê ubiera³ na sportowo i jecha³ z m³odzie¿¹ na wycieczkê, to do flanelowej
koszuli w zielono-czarn¹ kratê zawi¹zywa³ krawat. Jego nieodzownym atrybutem by³ d³ugi, z r¹czk¹ parasol, noszony niezale¿nie od pogody. Niektórzy polonici z Olecka nazywali go gramatykiem. Rzeczywicie gnêbi³ uczniów
gramatyk¹, co wysz³o im chyba na dobre. Przy koñcu lekcji pada³o zawsze
sakramentalne: A na nastêpnej lekcji
zajmiemy siê , za przy rozpoczêciu:
O czym dzi bêdziemy rozmawiaæ? 
i bra³ po kolei delikwentów do odpowiedzi. S³ucha³ i ocenia³:  Siadaj, znonie, bardzo dobry lub pod wypracowaniem na przyk³ad: Brak cytatów,
dobry Niejednego czêsto instruowa³:
Naucz siê u¿ywaæ cytatów. Te jego
lekcje mia³y charakter poniek¹d seminaryjny. Niew¹tpliwie Gasto³ek by³ nieprzeciêtnym nauczycielem Mia³ trzy
mi³oci: kajakowanie, bryd¿ i ogródek
dzia³kowy.
C.d.n.
Stefan Maciejewski
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Cz³owiek  najlepsza inwestycja
Projekt Gospodarstwo przyjazne naturze

Ju¿ w lutym 2010 r. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej rozpoczê³a realizacjê projektu Gospodarstwo przyjazne naturze. rodki finansowe w wysokoci 50000 z³ pozyskano z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego z Dzia³ania
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Zasad dba³oci o
przyrodê w swoich gospodarstwach do czerwca 2010 roku
uczy siê 15 osób z bran¿y agroturystycznej z powiatu oleckiego.

Zgodnie z za³o¿eniami w projekcie bierze udzia³ 10 kobiet oraz 5 mê¿czyzn. Celem realizowanych zadañ jest przede
wszystkim przekazanie im praktycznej wiedzy z zakresu
edukacji ekologicznej, promowanie postawy odpowiedzialnoci za rodowisko naturalne oraz wypracowanie wspólnej
marki Gospodarstwo przyjazne naturze.

W gospodarstwach agroturystycznych odby³y
siê szkolenia i
warsztaty obejmuj¹ce nastêpuj¹c¹
tematykê: Recykling w agroturystyce, Ekoturystyka szans¹ na sukces, warsztaty
przyrodnicze
Gospodarstwo
przyjazne naturze i ekokulinarne Mistrz kuchni. W ramach tych
dzia³añ uczestnicy
projektu nie tylko
wzbogacili swoj¹
wiedzê i umiejêtnoci, ale tak¿e
otrzymali sadzonki krzewów i bylin, budki dla ptaków, torby ekologiczne.
Poznali tak¿e tajniki regionalnej kuchni oraz zdobyli umiejêtnoci dekoracji potraw i sto³ów.
W maju 2010 r. zorganizowano wyjazd studyjny Szlakiem Ekoturysty. Uczestnicy odwiedzili tajemnicz¹ Republikê ciborsk¹ i osadê ekologiczn¹ Biegn¹cy Wilk, wziêli
udzia³ w bezkrwawym safari w Gospodarstwie Ekologicznym Rodziny Rudziewiczów ko³o Go³dapi, a w Puszczy Rominckiej odwiedzili S³awê Tarasiewicz prowadz¹c¹ gospodarstwo agroturystyczne Trzy wierki.
25 czerwca 2010 r. w Hotelu Olecko odbêdzie siê konferencja podsumowuj¹ca realizacjê projektu, której g³ównym celem jest promocja dzia³añ proekologicznych w rodowisku lokalnym. Wezm¹ w niej udzia³ przedstawiciele bran¿y turystycznej i oko³oturystycznej
z subregionu EGO. Na zakoñczenie projektu odbêdzie siê konferencja
promuj¹ca dzia³ania proekologiczne w rodowisku lokalnym. Uczestnikom i Uczestniczkom projektu zostan¹ uroczycie wrêczone certyfikaty z pami¹tkow¹ tablic¹ "Gospodarstwo przyjazne naturze" informuj¹c¹ o tym, ¿e w danym obiekcie szanuje siê prawa przyrody.
Projekt cieszy siê du¿ym zainteresowaniem, dlatego w ramach PO
FIO 2010 przewidziano jego kontynuacjê.
Wiêcej informacji o projekcie
znajduje siê na stronie www.lot.
olecko.pl w zak³adce Projekty z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Halina Bogdañska,
www.lot.olecko.pl

(V32101)

Projekt Gospodarstwo przyjazne naturze wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

!

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 25 (649)

Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa!
30 czerwca 2010 r. koñczy siê realizacja projektu pt. Drugi jêzyk to
pierwszorzêdna sprawa! wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt realizowany by³ przez
Powiat Olecki w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych, Zespole Szkó³ Technicznych oraz Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci G³uchych im. w.
Filipa Smaldone w Olecku.
Celem projektu by³o wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe z Powiatu
Oleckiego poprzez organizacjê dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój znajomoci jêzyków obcych. Pozyskane rodki przeznaczono na dodatkowe zajêcia pozalekcyjne z jêzyka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego. Zajêcia odbywa³y siê w godzinach popo³udniowych zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, tj. ZSLiZ i ZST zajêcia
pozalekcyjne dwa razy w tygodniu w
bloku dwugodzinnym, a w OSW godzina tygodniowo. Dodatkowo w dwóch
grupach z jêzyka angielskiego w ZST
przeprowadzone zosta³y specjalistyczne zajêcia Metod¹ Callana.
Od marca 2009 r. do maja 2010 r.
ogó³em w wymienionych szko³ach zrealizowano 2 301 godzin zajêæ z jêzyków obcych (936 godzin w ZSLiZ, 1
248 godzin w ZST i 117 w OSW). Ponadto 35 uczniom spoza Olecka w dniu
zajêæ zosta³ zapewniony nocleg wraz z
wy¿ywieniem w internatach szkolnych.
Z kolei szko³y, w których realizowany by³ projekt, zosta³y doposa¿one
w specjalistyczny sprzêt oraz pomoce
dydaktyczne. Do ZSLiZ i ZST zakupiono profesjonalne pracownie jêzykowe Lektor 16, a do OSW projektor multimedialny, ekran oraz sprzêt nag³aniaj¹cy.
Poprzez uczestnictwo w projekcie
m³odzie¿ mia³a okazjê uzupe³niæ braki

programowe ze znajomoci jêzyków
obcych, a tak¿e dobrze przygotowaæ siê
do matury. Dziêki pozyskaniu dofinansowania udzia³ w zajêciach by³ bezp³atny. W okresie marzec 2009  maj 2010
na zajêcia z projektu uczêszcza³o 354

kiewicz, Barbarze Gorlo, Halinie Klaus
- Grabowskiej, Jolancie Góryñskiej,
Agnieszce Truchan, Marcie Gogacz,
Katarzynie Jurewicz - Ward, Katarzynie Kaczor oraz Emilii Pawe³ko za wspó³pracê i prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych z jêzyków obcych w ramach projektu. M³odzie¿y dziêkujê za uczestnictwo
w zajêciach. ¯yczê dalszych sukcesów
w nauce i w ¿yciu prywatnym.
D. Chalecka
Kierowniczka Projektu
www.powiat.olecko.pl
Projekt Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa! wspó³finansowany ze
rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

uczniów. Na ostatnich majowych zajêciach wszystkim uczestnikom wrêczono pami¹tkowe dyplomy.
Na zakoñczenie serdecznie dziêkujê
Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Licealnych
i Zawodowych - Beacie Stypu³kowskiej,
Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Technicznych - Markowi Góryñskiemu, Dyrektorowi Orodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci G³uchych im. w. Filipa
Smaldone - Arturowi Sobolewskiemu za
pomoc i zaanga¿owanie przy realizacji

(V32001)

Sala widowiskowo-sportowa z p³ywalni¹
Bie¿nia 60 m zakoñczona bêdzie piaskownic¹ do skoku w dal, ciana wspinaczkowa o wysokoci 15 metrów, o
szerokoci podstawy 20 metrów i o przewieszeniu 3 metrów, widownia sta³a na
412 miejsc oraz trybuny sk³adane na
200 miejsc siedz¹cych. Bêd¹ te¿ miejsca dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich, sala fitness o powierzchni u¿ytkowej oko³o 200 m2, sala
ta bêdzie równie¿ dostosowana do wyst¹pieñ estradowych, odrêbna sala do
gry w skwosha o powierzchni 60,5 m2,
si³ownia z pomostami do podnoszenia
ciê¿arów powierzchni 111 m2, hala z

projektu.
Ponadto sk³adam podziêkowania
Kadrze Pedagogicznej: Katarzynie Wasilewskiej, Justynie Tyczkowskiej, El¿biecie Ramotowskiej, Urszuli Zaborowskiej, Ma³gorzacie Renkiewicz, Julii
Klejmont, Waldemarowi Wasilewskiemu, Anecie Gabru, Magdalenie Ant-

basenem 800 m , basen g³ówny o powierzchni 25 na 16 metrów, 6 torów po
2,5 metra g³êbokoci od 1,8 do 1,35
metra, basen rekreacyjny o d³ugoci 16
metrów i o zró¿nicowanej szerokoci od
4,5 do 6 metra, g³êbokoæ od 1,2 do
0,9 metra, pla¿a przy basenie 308 m2,
widownia basenu bêdzie liczy³a 156 miejsc
siedz¹cych, zespó³ spa o powierzchni
200 m2. W jego sk³ad bêdzie wchodzi³a
m.in. sauna sucha i mokra, ³ania solna,
grota lodowa, kabina infra-red, ³ania
parowa, masa¿.
Obiekt bêdzie posiada³ odrêbny budynek kot³owni z zespo³em szatniowo-

Dokoñczenie ze s. 4.

2

sanitarnym o kubaturze 521 metrów oraz
zabudowie 200 m2.
Parking przy hali bêdzie posiada³
miejsca dla 120 samochodów osobowych, w tym 12 stanowisk dla osób
niepe³nosprawnych oraz stanowiska dla
8 autobusów. Chodniki i dojcia bêd¹
mia³y powierzchniê ponad 2 tysi¹ce
m2, ulice i dojazdy 4 tysi¹ce m 2, zieleñ 3 tysi¹ce m 2.
Jednoczenie bez kolidowania bêdzie
mo¿na w hali uprawiaæ 12 dyscyplin
sportowych.
Opracowa³ B. Marek Borawski

US£UGI
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AUTO-MOTO

(V32705)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K33301

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
V26904

* Artyku³y i us³ugi elektryczne, Grunwaldzka 6, tel. 87610-00-66
V29203
V25005

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

Krupin 14A

tel. 503 804 741; 512 217 654

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Audi B4, 420 z³, tel. 885-723-071
V33801
* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V23137
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K29910
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V26914
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V28913
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V20419
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V30422
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V23147
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V26924
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V23127
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V30412
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V23117
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V20429

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V21708
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-52049-48
B1001

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

00

V21618

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

(V21608)

PIZZA NA TELEFON

(V19710)

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-20-59
B406
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V30102
PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

L25805

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1324

L26802

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V26804
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L26303

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

L16730

* Fryzjerski zak³ad: koloryzacja, strzy¿enie, trwa³a stylizacja; Kolejowa 3, tel. (87) 520 10 93.
V30812
* Fryzjer  salon damski, mêski, Kamienna 1A, pokój 4,
tel. 691-733-800.
V30702
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V28803

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L27101
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15415
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V29103
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L25705
*

Kosmetyczny gabinet: zabiegi kosmetyczne twarzy
i cia³a, makija¿ permanentny, trwa³e przed³u¿anie
i zagêszczanie rzês. Kolejowa 3, tel. (87) 520 10 93. V30802
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70 L26901
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce,
wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze,
ziemia. ZAPRASZAMY
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509.

(V27204)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

L26503

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V29303
(V27104)

SERWIS OGUMIENIA

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

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V27004
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V23507
* Nagrobki, Zak³ad Kamieniarski, Ryszard Topolski, Wieliczki,
ul. Spokojna 1; tel. 501-611-547.
V30202

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V31201)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K20409)

V28903

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V29003
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23417
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V19720

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

(V19910)

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.
V21508

US£UGI

#
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* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 724-993906, www.tocada.pl
V20629
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V31211

Sklep DOM

Pl. Wolnoci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2123
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V30432

* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka
nad grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(K30908)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L26403
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K29212
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L27001

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V23107)

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

SPRZEDAM c.d.
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K31308
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, Babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V30602
* Jaki, dzia³ki budowlane nad jeziorem, od 43.000 z³otych, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V30622
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
L26103
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V30612
* mieszkanie, osiedle Siejnik, 66 m.kw., trzy pokoje, parter,
dwie piwnice + gara¿, tel. 87-523-92-91, 663-793-905 K32902
* mieszkanie trzypokojowe, 61 m.kw., rodkowa, tel. 692141-426
V27224
* mieszkanie, ul. Partyzantów, 28,5 m.kw., tel. 503-024747
K32605
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23427
* porcelana polska, du¿y wybór, plac Wolnoci 14, tel.
724-993-906, www.tocada.pl
V20619
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
L26203
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L26004
* SIATKA OGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V23317
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V23217
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2122
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V25415

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

WYNAJEM

 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

Pomieszczenia biurowe do wynajêcia.
Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053.

(V19610)

(V23207)

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)

* dom wolnostoj¹cy w Olecku do wynajêcia na dzia³alnoæ
gospodarcz¹, tel. 603-170-046
K32902
* lokal do wynajêcia, handlowy, biurowy, parter, tel. 512217-637
K33901
* lokal do wynajêcia, Targowa 12, tel. 508-945-732 K33102
* lokal do wynajêcia, 31 m.kw., centrum, tel. 885-441-703 K33202
* lokale do wynajêcia, tel. 609-738-148
V27304
* na dzia³alnoæ gospodarcz¹ do wynajêcia domek z bu-

(V24116)

dynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 hektara, tel. 502-088-402
K31208
* pomieszczenia do wynajêcia na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
Kukowo, tel. 721-587-468
K32803

L26602

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

SPRZEDAM

Altanki ogrodowe, jedyne 300 z³otych,
K33401
tel. 514-868-876.

26 93390006 0000 0006 6992 0001

* BEZPOREDNIO TANIO mieszkanie trzypokojowe 45,5
m.kw. w Olecku na Zyndrama, tel. 606-625-416
K32406

* Choinki ciête ze wierka srebrnego,
(V30312)
GRÜNLAND
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V31221
* dom nad jeziorem, Olecko, tel. 508-597-554
K33002
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V27214
* DZIA£KÊ budowlan¹ 913m2, wiêtajno, ty³y gminy, tel.
509-154-347
K33601
* DZIA£KÊ rekreacyjno-budowlan¹, Wieliczki-Olecko Ma³e,
950m2, media, tel. 509-154-347
K33701
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V31008

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V24106)

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

$
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(B806)

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.

(K31108)

(V25105)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Jak kszta³towaæ sylwetkê?

Aby wysmukliæ taliê: po³o¿yæ siê na plecach,
rêce u³o¿yæ obok g³owy, wyci¹gn¹æ siê od g³owy do stóp, jakby siê chcia³o jeszcze trochê urosn¹æ, a
nastêpnie unieæ energicznie do pionu najpierw lew¹, a
potem praw¹ nogê, powtarzaj¹c to przynajmniej 15 razy.

Chorzy na smutek

Jeli ogarnia ciê czêsto uczucie beznadziejnoci i obezw³adnienia, je¿eli zastanawiasz siê, po co w ogóle ¿yjesz 
uwa¿aj! Byæ mo¿e do³¹czy³e do miliona ludzi chorych na
depresjê. Depresja kliniczna  wymagaj¹ca hospitalizacji,
charakteryzuje siê tym, ¿e chorzy nie wierz¹ we w³asne
si³y, s¹ bardzo krytycznie nastawieni do siebie, trac¹c apetyt, odczuwaj¹ ró¿ne bóle, przestaj¹ interesowaæ siê p³ci¹

odmienn¹. Mniej rozpowszechniona ni¿ melancholia jest
forma depresji, w której pacjenci jedz¹ du¿o wiêcej ni¿
zwykle i przesypiaj¹ prawie ca³¹ dobê. Istnieje te¿ tzw.
depresja zimowa, wystêpuj¹ca, gdy dni s¹ krótkie i ch³odne. Ustêpuje ona samoczynnie wraz z nadejciem wiosny.

Maseczka chroni¹ca przed wysuszeniem cery

Robimy j¹ z rozmro¿onych truskawek wymieszanych z
twaro¿kiem homogenizowanym w proporcji 1:1. K³adziemy j¹ na umyt¹ twarz na 20 minut. Zmywamy letnia wod¹
oligoceñsk¹, mineraln¹ lub przegotowan¹ kranówk¹.

Brzoskwinie

... na k³opoty z oddawaniem moczu: zjadaæ codziennie
przez 2 tygodnie po 2 surowe brzoskwinie. Umyæ, sparzyæ,
usun¹æ skórkê, pokroiæ na kawa³ki. Najlepiej zjadaæ rano i
wieczorem.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Mocna zupa na rozgrzewkê

25 dag czerwonej fasoli, 2 litry wywaru z warzyw, w³oszczyzna, cebula, 2
str¹ki zielonej papryki, 1 str¹k czerwonej papryki, puszka pomidorów w ca³oci, pó³ ostrej papryczki, czosnek, natka
pietruszki, 2 ³y¿ki oliwy, makaron.
Fasolê gotujemy i wrzucamy do wywaru. Cebulê i w³oszczyznê drobno kroimy
i podsma¿amy na oliwie, po czym wk³adamy pokrojone warzywa do garnka i
gotujemy oko³o pó³ godziny. Paprykê
kroimy w paski i wrzucamy do garnka
razem z czuszk¹ i czosnkiem. Na koniec wk³adamy pokrojone w kostkê pomidory. Zupê podajemy posypan¹ natk¹ pietruszki z makaronem.

Jag³y z serem

Szklanka kaszy jaglanej, 3 ³y¿ki mas³a,
25 dag twarogu, sól, kwana mietana,
natka pietruszki.
Kaszê jaglan¹ sparzamy trzykrotnie
ukropem. W ten sposób usuwamy gorycz. Gotujemy na sypko, dodaj¹c do
wody ³y¿kê mas³a. Po ostudzeniu dok³adnie mieszamy z twarogiem. Solimy
do smaku.
Ogniotrwa³¹ foremkê smarujemy
mas³em. Wk³adamy do niej kaszê i wstawiamy na 10 minut do gor¹cego piekarnika ¿eby siê dobrze zarumieni³a.
Podajemy nie wybieraj¹c z naczynia. Na wierzchu polewamy ³y¿k¹ stopionego mas³a i posypujemy natk¹ pietruszki. Mo¿emy te¿ polaæ kaszê kwan¹ mietan¹.

Albrechta, Emila, Emiliusza, Jana, Maksyma, Olbrachta, Prospera, Tolis³awa,
Wilama, Wilhelma, Wiliama, Witolda,
W³astymila
26 czerwca
Armandy, Beaty, Pauliny, Rudolfiny,
Tulis³awy
Dawida, Jana, Jeremiego, Jeremiasz,
Miromira, Paw³a, Rudolfa, Tulis³awa,
Wirgiliusza
27 czerwca
Emanueli, Franciszki, Heloizy, Magdaleny, Marii, Marii Magdaleny, Maryli,
Pelagii, Teresy, W³adys³awy
Cypriana, Cyryla, Jerzego, W³adys³awa,
W³odzimierza, W³odzis³awa
28 czerwca
Florentyny, Iry, Ligii, Olgi, Raisy, Raissy, Wincencji
Amosa, Benigny, Boles³awa, Hektora,
Ilona, Ireneusza, Józefa, Leona, Lubomira, Marcelego, Paw³a, Zbros³awa

Pierwszy rzut karny

... w mistrzostwach wiata podyktowa³
dla Chile w meczu z Francj¹ 19 lipca
1930 roku urugwajski sêdzia Tejeda w
30 minucie meczu.

Szkodz¹cy naszemu
zdrowi psychicznemu
... jest przes¹d, ¿e straszna katastrof¹
jest, je¿eli rzeczy i sprawy nie uk³adaj¹
siê tak, jak bymy tego sobie ¿yczyli.

Najd³u¿sza
lada barowa

... ma d³ugoæ 123,7 metra. Znajduje
siê w Beer Barrel Saloon w Put-im-Bay
w Ohion. Bar otwarty w 1989 roku ma
56 kranów z piwem.



22 czerwca
Innocenty, Pauliny, Sabiny, Saby
Agenora, Broniwoja, Eberharda, Euzebiusza, Flawiusza, Hilarego, Innocentego, Inocentego, Jana, Kiry³a, Paulina,
Tomasza
23 czerwca (Dzieñ Ojca) (Noc wiêtojañska)
Agrypiny, Albiny, Edeltrudy, Sydonii,
Trudy, Wandy, Zenobii
Albina, Arystoklesa, Bazylego, Dobrowies³awa, Józefa, Piotra, Prospera, Sydoniusza, Zenona
24 czerwca
Danuty, Dany, Dorydy, Emilii, Giny, Janiny
Bart³omieja, Bartosza, Benigny, Fausta,
Jana, Janis³awa, Mierogniewa, Wilhelma, Wiliama
25 czerwca
Doris, Doroty, Dory, Lucji, £ucji, Tolis³awy, Wilhelminy

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

... w rzeczywistoci nie by³o na wiecie
takiej si³y, która nie pozwoli³aby bankom
na oszustwa, jeli tylko zechc¹ oszukiwaæ.
Terry Pratchett
**
Nawet jeli konsekwentnie pragniesz
gromadziæ w sercu mi³oæ, nie traæ
czasu próbuj¹c zawrzeæ przyjañ z wciek³ym psem.
Hans Selye

PRZYS£OWIA
 Gdy w Wandy (23 czerwiec) deszcz,
mg³a i wieje na dobre siano utraæ
nadziejê.
 Jak siê Jan (24 czerwiec) obwieci³,
takich bêdzie dni trzydzieci.
 Jak siê Jan (24 czerwiec) obwieci,
takich bêdzie dni czterdzieci.
 Gdy w. Jan (24 czerwiec) ³¹kê kosi
lada baba deszcz uprosi.
 Na w. Jana (24 czerwiec) z kos¹
do siana.
 wiêty Jan (24 czerwiec) przynosi
oleju dzban. (W koñcu czerwca t³oczono olej rzepakowy, st¹d to przys³owie).
 W pocz¹tku lata poranne grzmoty
s¹ zapowiedzi¹ rychliwej s³oty.
 Czerwiec siê czerwieni, bêdzie doæ
w kieszeni.
 Czerwiec nosi dnie goronce kosa
brzynczy ju¿ na ³once.
 W czerwcu pe³nia sprowadza burzê, a ostatnia kwadra deszcze du¿e.
 Gdy czerwiec z burzami, staw rybny, a las grzybny.
 Gdy na Paw³a (26 czerwca) jasno,
w stodole po ¿niwach ciasno.

Dla pocz¹tkuj¹cych
akwarystów

... dobr¹ zasad¹ jest przeznaczenie na
ka¿d¹ rybê o przeciêtnej d³ugoci 2,5
cm przynajmniej 5 litrów wody.

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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Akt erekcyjny najwiêkszej
oleckiej inwestycji zosta³ wmurowany

w¹ hali  od pomys³u po konsekwentn¹
realizacjê.
Po wyst¹pieniach zaproszonych goci burmistrz odczyta³ treæ aktu erekcyjnego, po czym zaprosi³ do z³o¿enia
podpisu pod tekstem aktu. Na zakoñczenie uroczystoci do tuby w³o¿ono podpisany dokument, pamiêæ przenon¹ z
kopi¹ projektu architektonicznego, kopi¹ wniosku o dofinansowanie, kopi¹
studium wykonalnoci w której zawarte
s¹ ogólne informacje na temat Olecka,
kopi¹ pozwolenia na budowê, zdjêcia
miasta oraz obowi¹zuj¹ce obecnie banknoty i monety. Po wmurowaniu aktu
erekcyjnego gocie udali siê na teren
innej sportowej inwestycji Olecka  modernizowanego stadionu miejskiego.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

18 czerwca br. w Olecku na placu
budowy hali widowiskowo-sportowej z
p³ywalni¹ odby³a siê uroczystoæ wmurowania aktu erekcyjnego.
Burmistrz Olecka, Wac³aw Olszewski, powita³ licznie zgromadzonych goci. Na uroczystoæ przybyli m.in. Zbigniew W³odkowski  podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marian Podziewski  Wojewoda
Warmiñsko-Mazurski, Jaros³aw S³oma 
cz³onek zarz¹du warmiñsko-mazurskiego,
starosta olecki, wójtowie powiatu oleckiego, radni, przedstawiciele g³ównego
wykonawcy, projektanci, kierownicy jednostek gminnych i powiatowych, sportowcy.
Burmistrz w krótkim przemówieniu
przypomnia³ historiê zwi¹zan¹ z budo-

Fot. Józef Kunicki

'
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Szachy
Dru¿yna sekcji szachowej MLKS
Czarni Olecko po udanych kwalifikacjach wojewódzkich wystartowa³a w Finale
52. Ogólnopolskiego Masowego Turnieju
Szachowego LZS o Z³ot¹ Wie¿ê. Zawody odby³y siê w Mielnie, woj. zachodniopomorskie, w dniach 9-12.06.2010.
Sk³ad dru¿yny z kwalifikacji wojewódzkich nieznacznie uleg³ zmianie  na
drugiej szachownicy Robert Niczyporuk zast¹pi³ Micha³a Bryndê, który z
przyczyn osobistych (egzaminy i zaliczenia) nie móg³ uczestniczyæ w turnieju. Na pierwszej szachownicy zagra³ Pawe³
¯ukowski, na trzeciej Kamil Gryglas, a
na czwartej Marta Gryglas. W zawodach wyst¹pi³o 29 dru¿yn. MLKS Czarni
Olecko z dorobkiem 7 pkt meczowych
(2 wygrane, 3 remisy, 4 przegrane) zajê³a 23. miejsce.
Znakomity rezultat osi¹gnê³a Marta
Gryglas, która zdobywaj¹c 6,5 pkt zajê³a szóste miejsce na czwartej szachownicy. Po 4,5 pkt zdobyli Robert Niczy-

Pi³ka no¿na
10.06.2010 r. na stadionie MOSiR
w Olecku rozegrano turniej pi³ki no¿nej o puchar Prezesa UKS ,,Trójka.
Organizatorem by³ UKS ,,Trójka, a zawody sêdziowa³ Dariusz Karniej. Do zawodów zg³osi³y reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: SP Judziki, SP Babki Oleckie, SP Kowale Oleckie, SP G¹ski, SP
1 Olecko i SP 3 Olecko. Wyniki:
Grupa ,,A:
SP 3 Olecko - SP Kowale Oleckie 4:0
SP 1 Olecko - SP Kowale Oleckie 3:1
SP 3 Olecko - SP 1 Olecko 3:0
Grupa ,,B:
SP G¹ski - SP Judziki 4:1
SP Judziki - SP Babki Oleckie 1:0
SP Babki Oleckie - SP G¹ski 2:1
Mecz o V miejsce:
SP Kowale Oleckie - SP Judziki 4:1
Pó³fina³y:
SP 3 Olecko - SP Babki Oleckie 5:1

poruk oraz Kamil Gryglas, co pozwoli³o obu zawodnikom zaj¹æ 15. miejsca
na swoich szachownicach. Pawe³ ¯ukowski, graj¹cy na pierwszej szachowSP 1 Olecko - SP G¹ski 6:3
Mecz o III miejsce:
SP G¹ski - SP Babki Oleckie 1:0
Fina³:
SP 3 Olecko - SP 1 Olecko 2:1
Koñcowa kolejnoæ:
1. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki)
2. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof
Dawidziuk)
3. SP G¹ski (opiekun Wies³aw Zalewski)
4. SP Babki Oleckie (opiekun Michal
Smokowski)
5. SP Kowale Oleckie (opiekun Miros³aw Mularczyk)
6. SP Judziki
Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy i puchary, ufundowane
przez UKS ,,Trójka. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 60 zawodników.
Dariusz Karniej

Zapowiedzi najbli¿szych imprez sportowych
W dniach 23-26 na kortach miejskich w Olecku odbêd¹ siê Mistrzostwa
Polski Dziennikarzy w tenisie ziemnym.
Dziennikarze  tenisici przyjechali do
Olecka ju¿ w niedzielê 20.06.2010r. i
bêd¹ przebywaæ w naszym miecie na
obozie sportowym.

**
27.06.2010r. na boisku MOSiR odbêdzie siê Otwarty Turniej Siatkówki
Pla¿owej o Puchar Dyrektora MOSiR
w Olecku. Pocz¹tek turnieju o godz. 11.00.
Wpisowe  20 z³ od pary.
D

nicy, zdoby³ 2,5 pkt i uplasowa³ siê na
24. miejscu na pierwszej szachownicy.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej

Pi³ka no¿na
Promieñ Moñki - Czarni Olecko 0-1
Zwyciestwem zakoñczyli Czarni sezon 2009/2010. W Moñkach pokonali
miejscowy Promieñ 1-0 po bramce Bogdanowicza w drugiej po³owie meczu.
Tabela III ligi
1. Sokó³ ................................. 71
2. Czarni ............................... 51
3. Huragan ............................. 50
4. Olimpia .............................. 49
5. Warmia .............................. 46
6. Concordia .......................... 45
7. Motor ................................. 41
8. Mr¹govia ........................... 39
9. Start ................................... 39
10. Pogoñ............................... 39
11. Promieñ ........................... 37
12. Mazur .............................. 34
13.Vêgoria ............................. 34
14. Orze³ ................................ 28
15. Mielnik ............................ 28
16. Tur ................................... 19
W sezonie 2010/2011 rozgrywki III
ligi bêdzie prowadziæ Podlaski Zwi¹zek
Pi³ki No¿nej. Na swej stronie poda³ terminy rozgrywek III ligi: 14-15.08, 2122.08, 28-29.08, 4-5.09, 8.09, 11-12.09,
18-19.09, 25-26.09, 2-3.10, 9-10.10, 1617.10, 23-24.10, 30-31.10, 6-7.11, 11.11,
13-14.11.
Tak wiêc pocz¹tek ligi 14 sierpnia.
W terminarzu uwzglêdniono równie¿ 2
kolejki rundy wiosennej, która obligatoryjnie zostanie rozegrana na jesieni.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (87) 520 02 30, tel kom. 601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200 -1700. 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 (25)
List do profesora W³adys³awa Bartoszewskiego

Waldemara Rukcia

Nic tak nie jednoczy jak obalanie
autorytetów. Prawda nie ma ¿adnego
znaczenia  napisa³ ksi¹dz Andrzej
Luter. To krótkie zdanie zdaje stawaæ
siê stwierdzeniem po tym, co dzieje siê
w Polsce. Profesor W³adys³aw Bartoszewski otrzyma³ ochronê BOR po otrzymaniu ponad stu listów z pogró¿kami
typu: Zgiñ, przepadnij, ty winio diabelska, ty ¯ydzie okropny, Zdrajco,
zdradzi³e w Owiêcimiu, zdradzasz
nadal, ¯yczê ci, ¿eby ci ko³kiem jêzyk stan¹³, ¿eby siê udusi³, Ty ¿ydzi
parchu, szkoda, ¿e ciê Hitler zostawi³,
Zdrajco Polski, Hitler ma³o ciê nauczy³,
ale my ci poka¿emy, Nied³ugo zdechniesz jak pies, Twoje dni s¹ policzone1.
Wokó³ nas, jak powód, wzbiera fala
nienawici. Powolutku pe³znie od stóp,
po kolana, a teraz zaczyna ju¿ d³awiæ.
Nigdy przez myl mi nie przesz³o, ¿e
do¿yjê chwili, gdy w demokratycznej,

katolickiej, tolerancyjnej Polsce, kraju, który wyda³ taki autorytet moralny
jakim jest papie¿ Jan Pawe³ II, Prawdziwi Polacy bêd¹ siali tak ohydn¹ kampaniê nienawici. ¯e bêdzie siê to dzia³o
w imiê patriotyzmu i w imiê wiary. To
przera¿aj¹ce i smutne! Jednoczenie dziwi,
¿e tak ma³o czasu trzeba, by z ludzi
wydobyæ najni¿sze instynkty.
Prawdziwi Polacy, Prawdziwi
Patrioci  tak najczêciej podpisane
s¹ anonimy, które otrzymuje profesor
Bartoszewski. Co dla tych ludzi oznacza prawdziwy patriotyzm? Czym dla
nich jest Polska? Te pytania zostawiam
Czytelnikom. Wymagaj¹ one g³êbokiego przemylenia. Bo, proszê Pañstwa,
to jak odpowiemy na te pytania, powie
te¿ du¿o o nas samych.
Chcia³bym jednoczenie przypomnieæ,

¿e profesor W³adys³aw Bartoszewski jest
obecnie sekretarzem stanu w kancelarii
premiera Donalda Tuska. Profesor w czasie
okupacji hitlerowskiej by³ oficerem Armii Krajowej, wiêniem Auschwitz, dzia³a³
w Radzie Pomocy ¯ydom ¯egota, walczy³
w Powstaniu Warszawskim, po wojnie
by³ przeladowany przez komunistów i
wiêziony, wspó³pracowa³ z parysk¹ Kultur¹ i z Radiem Wolna Europa. W kancelarii premiera zajmuje siê doradztwem
w sprawach dialogu polsko-niemieckiego i polsko-¿ydowskiego.
We wtorkowej wyborczej (15 czerwca)
Miros³aw Czech wezwa³ do pisania listów solidarnociowych do profesora:
Nich zobaczy inne oblicze Polski 
skomentowa³ swój felieton.
1)
Za Gazet¹ Wyborcz¹ nr 137.6955
s. 7.

Olecko, 20 czerwca 2010 roku

Szanowny Panie Profesorze

Wierzê, ¿e listów takich jak ten otrzyma Pan bardzo du¿o. Jednoczenie czujê, ¿e wszystkie pogró¿ki ma³o Pana obesz³y. Mylê, ¿e czytaj¹c
o Panu i znaj¹c Pana z telewizji i radia, to nie Pan, a inni musz¹ siê teraz
martwiæ o Pana bezpieczeñstwo.
Jest Pan dla mnie wielkim autorytetem. Autorytetem w wielu dziedzinach. Chylê czo³a przed Pana dokonaniami jako ¿o³nierza, podziwiam
determinacjê i zaanga¿owanie oraz konsekwencjê Pana jako polityka.
Jest Pan równie¿ dla mnie mentorem poprzez swe wypowiedzi. Dotycz¹
one spraw przeró¿nych, ale celnoæ, dosadnoæ, ich lakonicznoæ czyni¹
je pere³kami naszej polityki i ¿ycia towarzyskiego w ogóle.
¯yczê Panu zdrowia, szczêcia, du¿o ¿yczliwoci i zrozumienia
Z wyrazami szacunku
B. Marek Borawski

