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Z³a to rzecz zazdrociæ drugiemu,
gdy pomaga z serca innym.
Joanna Gajewska
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Cena 1,50 z³

29 czerwca 2010 r.

Mistrzostwa Polski Dziennikarzy

WARTO PRZECZYTAÆ

(K29113)

SKUP METALI

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

(V30403)

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

ZPHU IMPULS

Fot. Józef Kunicki
49. mistrzostwa kraju, z udzia³em
blisko 50 przedstawicieli mediów, rozegrano na kortach MOSiR w Olecku.
Tytu³y mistrzów Polski dziennikarzy w tenisie wywalczyli: Katarzyna B³aszczyk (TVN), Grzegorz wiêcicki (sportall.pl),
Janusz Chorzêpa (Tygodnik Podhalañski), Hubert Kwinta (TVP)
i Miros³aw Popczyk (Tenis). W
deblu z³ote medale przypad³y
przedstawicielom miesiêcznika
Tenis Tomaszowi Barañskiemu i Grzegorzowi Czelejowi.
Organizacjê turnieju, w trakcie którego dziennikarze mieli
te¿ mo¿noæ poznaæ walory turystyczne regionu i zwiedziæ
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b

(V31202)

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

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

ród³o: http://swiatsportu.pl/

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

stoczniê jachtow¹ Delphia, wspar³y w³adze
samorz¹dowe Olecka oraz Totalizator
Sportowy.

POSEZONOWA WYPRZEDA¯ KOSIAREK
NA WSZYSTKIE MODELE RABAT
NAWET DO -10%
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V30501)

* Apel Starosty Oleckiego o konserwacjê urz¹dzeñ melioracyjnych
* D¹b Pamiêci, Prawdy i Patriotyzmu
* JAN Z OLECKA (3)
* KIDS4KIDS - Poka¿ siê!  2010
* Mistrzostwa Polski M³odzie¿y 
br¹z Daniela Olszewskiego.
* OPEN YOUR EYES AND SEE
W PRADZE  CZYLI LADAMI WIELKIEGO KINA
* Otwarty Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Judzikach
* REFERENDUM! Najwy¿szy szczebel dojrza³oci lokalnej demokracji!
* Tydzieñ ekologiczny
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

REFERENDUM!

Listy
do redakcji

Najwy¿szy szczebel dojrza³oci lokalnej demokracji!
W poniedzia³ek, 28 czerwca 2010 r., wystêpuj¹c jako
pe³nomocnik Powiatowej Organizacji Partyjnej RACJI P.L.
z³o¿y³em na rêce Burmistrza Miasta i Gminy Olecko Wac³awa Olszewskiego zawiadomienie o zamiarze wszczêcia przez
ww. strukturê partyjn¹ procedury referendalnej.
Przyczyn¹ inicjacji procedury referendum gminnego jest
niespodziewanie og³oszona przed tygodniem kontrowersyjna
decyzja Burmistrza Wac³awa Olszewskiego o przed³o¿eniu
Radzie Miasta i Gminy Olecko na najbli¿sz¹ sesjê w dniu
30.06.2010 r. opracowanej bez jakichkolwiek konsultacji, w
tajemnicy przed spo³eczeñstwem, propozycji uchwa³y zmieniaj¹cej plan zagospodarowania przestrzennego Olecka w czêci
miasta po³o¿onej w okolicy tzw. Szyjki w taki sposób, by
na powrót zespoliæ wyznaczone ju¿ dzia³ki budowlane, na
które jakoby nie ma chêtnych nabywców, i teren o areale ok.
0,7 ha (70 arów! 7000 m2!) przekazaæ rzymskokatolickim
parafiom Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego w Olecku i Wniebowziêcia NMP w Os. Lesk z przeznaczeniem na budowê
kocio³a i orodka charytatywno-owiatowego.
Zarz¹d Powiatowej Organizacji Partyjnej RACJI P.L. w Olecku uwa¿a, ¿e zapotrzebowanie wród ludnoci na obiekty sakralne w Miecie i Gminie Olecko jest w
pe³ni zaspokojone przez istniej¹ce wi¹tynie.
Ponadto uwa¿amy, ¿e naszej gminy nie staæ na
de facto rozdawnictwo dla Krk dzia³ek budowlanych za bezcen (formalnie sprzeda¿, ale ze zwyczajow¹, usankcjonowa-

n¹ chorym prawem nawet 98-99% bonifikat¹!)! Szczególnie
za w sytuacji, kiedy brakuje nam pieniêdzy na wszystko, a
zapotrzebowanie na dzia³ki budowlane - zw³aszcza w tak
atrakcyjnym miejscu - jest z pewnoci¹ du¿e, a co za tym
idzie  ³atwa ich sprzeda¿ za przyzwoite pieni¹dze mo¿e
spowodowaæ znacz¹cy dop³yw pieniêdzy do kasy miejskiej.
Teraz lub za parê miesiêcy.
Pozwalamy sobie nie dawaæ wiary twierdzeniu
p. Burmistrza Wac³awa Olszewskiego oraz w pe³ni zale¿nej
od niego Kierowniczki Wydzia³u Budownictwa, Inwestycji i
Planowania UM. p. Alicji Sza³kowskiej, ¿e zainteresowanie
dzia³kami jest zerowe. Raczej podejrzewamy, i¿ cena za nie
wyznaczona zosta³a sztucznie zawy¿ona, z wyrachowaniem
ustalona na tak zaporowym poziomie, by przeciêtnym inwestorom nie op³aca³o siê ich kupowaæ i ¿eby stworzyæ sobie
pretekst do przeprowadzenia uknutej wczeniej operacji, której
fina³u w³anie jestemy wiadkami.
Celem zainicjowanego w³anie z naszej inicjatywy referendum jest trwa³e powstrzymanie bezzasadnego rozdawnictwa mienia gminnego przez Burmistrza Wac³awa Olszewskiego oraz umo¿liwienie mieszkañcom bezporedniego wp³yniêcia swoimi g³osami na bieg tej istotnej, nas wszystkich
dotycz¹cej, sprawy wypowiedzenia swojego zdania na kontrowersyjny temat poprzez tajne i bezporednie g³osowanie.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatowej Organizacji
Partyjnej RACJI Polskiej Lewicy

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:

Rys. Jakub Matwiejczyk

Zbigniew Kaczmarek

 Leon Bartnicki
 Józefina D¹bek
 Micha³ Kalicki
 Wojciech Karbowski
 Mariusz Markowski
 Magdalena Okoñska
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

DY¯URY APTEK

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

*
*
*
*
*
*
*
*

29.06.2010 r.  ul. Go³dapska 1
30.06.2010 r.  ul. Zielona 35
1.07.2010 r.  ul. Sk³adowa 6
2.07.2010 r.  ul. Zielona 37
3.07.2010 r.  ul. Kolejowa 15
4.07.2010r. - ul. Kolejowa 15
5.07.2010 r.  pl. Wolnoci 25
6.07.2010 r.  pl. Wolnoci 7B

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

!
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OLECKI TERMINARZ

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

(V31302)

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

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

(V30303)

GRÜNLAND

(V23308)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L23608)

29 czerwca (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
30 czerwca (roda)
17.00  projekcja filmu promuj¹cego nasze miasto. Wstêp
wolny, sala kina Mazur
1 lipca (czwartek)
* w Przychodni Rejonowej rozpoczyna pracê specjalista chirurgii
naczyniowej dr M. Giaro
8,30  11.00  akcja poboru krwi, Starostwo powiatowe, ul.
Kolejowa 32
3 lipca (sobota)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
6 lipca (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
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
(B902)

PORCELANA

(V20610)

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

(V23408)

NAJTANIEJ W MIECIE

(powy¿ej 1000 litrów)

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

Rys. Waldemar Ruksc.

"
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Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XLI Sesji
Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê w dniu 30 czerwca 2010 r. (roda)
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji
Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Przegl¹d procedur przetargowych przy
realizacji inwestycji gminnych - referat Komisji Rewizyjnej.
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wnioski radnych i Komisji Rady.
8. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce
projektów uchwa³.
9. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoci Lenarty na lata 2010-2017,
b) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej w. Antoniego Padewskiego w
G¹skach dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
c) przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany czêci miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wyznaczonych czêci miasta Olecko, obejmuj¹cych tereny po³o¿one w s¹siedztwie torów kolejowych pomiêdzy drogami wyjazdowymi do wiêt¹jna i
Gi¿ycka, tereny przyleg³e do drogi
wyjazdowej w kierunku E³ku, teren
przy ul. Wojska Polskiego, teren miêdzy
ulicami Kasprowicza, Rzenick¹,
Kociuszki i targowic¹, teren przy
skrzy¿owaniu ulic Al. Zwyciêstwa i
Kociuszki, tereny przyleg³e do ulic
Wiejskiej i Lenej, teren po³o¿ony w
s¹siedztwie osiedla mieszkaniowego
Lesk oraz tereny w s¹siedztwie jeziora Oleckie Wielkie uchwalonym Uchwa³¹ Nr XLVII/379/06 Rady Miejskiej
w Olecku z dnia 31 sierpnia 2006 r.,
d) przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany czêci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci
miasta Olecka - Szyjka dla terenów
po³o¿onych przy ulicy Kociuszki,
e) wniesienia skargi na rozstrzygniêcie
nadzorcze,
f) zmiany uchwa³y nr XXXIX/367/10 z
dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizacjê zadañ
w zakresie drogownictwa,
g) wyra¿enia zgody na realizacjê projektu po nazw¹ Chcê byæ przedszkolakiem w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Apel Starosty Oleckiego o konserwacjê
urz¹dzeñ melioracyjnych
W zwi¹zku wystêpuj¹cymi w tym roku
gwa³townymi, intensywnymi opadami
deszczu powoduj¹cymi zalewania i lokalne podtopienia, przypominam i apelujê do wszystkich w³acicieli, u¿ytkowników i zarz¹dców gruntów i nieruchomoci, na których usytuowane s¹ urz¹dzenia melioracji wodnych szczegó³owych, o wykonywanie obowi¹zku konserwacji i bie¿¹ce utrzymanie w stanie
umo¿liwiaj¹cym swobodny przep³yw wód.
Obowi¹zek utrzymywania we w³aciwym stanie rowów melioracyjnych,
drenowañ i przepustów drogowych dotyczy w³acicieli i u¿ytkowników gruntów, na których te urz¹dzenia siê znajduj¹. Do urz¹dzeñ melioracji wodnych
szczegó³owych zalicza siê rowy melioracyjne o szerokoci dna przy ujciu mniejszej ni¿ 1,5 m oraz ruroci¹gi drenarskie
o rednicy mniejszej ni¿ 60 cm. Obo-

wi¹zek utrzymywania urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych wynika
wprost z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca
2001r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2005r.
Nr 239, poz. 2019 z pón. zm.). Ustawa ta zmieni³a stan prawny obowi¹zuj¹cy przed rokiem 2001. Poprzednio
obowi¹zek konserwacji ustalany by³
corocznie w drodze decyzji.
Decyzje zobowi¹zuj¹c¹ do wykonania konserwacji wydaje Starosta w sytuacji niewywi¹zywania siê w³acicieli
gruntów z obowi¹zków okrelonych
ustaw¹. Wa¿nym jest, aby konserwacja
urz¹dzeñ melioracyjnych dokonywana by³a
na ca³ej d³ugoci. Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego po³o¿onego wy¿ej
nie spowoduje sp³ywu wód w sytuacji,
gdy dolny odcinek nie bêdzie zapewnia³ odp³ywu. Szczególnie istotnym jest
zapewnienie w³aciwego utrzymania (funk-

2007-2013,
h) zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr XXVII/246/
09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia
27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia
sieci przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych oraz
innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko,
i) utworzenia Zespo³u Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej z
Oddzia³ami Integracyjnymi im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w G¹skach,
j) utworzenia Zespo³u Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w
Judzikach,
k) utworzenia Zespo³u Wychowania
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich,
l) zmiany uchwa³y w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i
trybu kontroli wykorzystania dotacji
udzielonej dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego oraz szkó³
podstawowych i gimnazjów zak³adanych i prowadzonych na terenie Gminy
Olecko przez inne podmioty ni¿ jednostka samorz¹du terytorialnego
³) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu gminy za I
pó³rocze oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorz¹dowej instytucji kultury,
m) zmiany bud¿etu gminy na 2010 rok.
10. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
11. Zamkniêcie obrad sesji.

cjonowania) dolnych (koñcowych) odcinków rowów i ruroci¹gów drenarskich.
Stwierdzenie niewykonywania konserwacji mo¿e byæ podstaw¹ do wszczêcia postêpowania egzekucyjnego,
stosownie do ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z 2005 nr 229,
poz. 1954 j.t.), poprzez na³o¿enie grzywny,
w celu przymuszenia do wykonania
obowi¹zku lub podejmuje decyzjê o
zastêpczym wykonaniu obowi¹zku na
koszt zobowi¹zanego w³aciciela gruntów, na których znajduj¹ siê urz¹dzenia
melioracji wodnych szczegó³owych.
Ponadto brak konserwacji urz¹dzeñ
melioracyjnych mo¿e byæ podstaw¹ do
cofniêcia dop³at bezporednich ze rodków
Unii Europejskiej. Mo¿e te¿ byæ podstaw¹ do roszczeñ odszkodowawczych
ze strony osób dotkniêtych szkodami
spowodowanymi niew³aciwym utrzymaniem urz¹dzeñ melioracyjnych.
Starosta Olecki
Stanis³aw Lucjan Ramotowski

#
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LOKOMOTYWA

KOMUNIKAT

Stoi na stacji
lokomotywa nie
do koñca na stacji, ale nieopodal
w parku miejskim
przy dworcu PKP.
Piêkna, kolorowa lokomotywa
w¹skotorowa zosta³a przekazana
gminie Olecko
przez pana Zdzis³awa Bereniewicza. Pracownicy PEC dokonali renowacji lokomotywy w¹skotorowej i od 16 czerwca br. sta³a siê atrakcj¹ turystyczn¹
miasta.
Historia Oleckiej Kolei Dojazdowej (tzw. w¹skotorówki)
siêga pierwszych lat XX wieku, kiedy to w³adze powiatu oleckiego
zadecydowa³y o wybudowaniu w¹skotorowej linii kolejowej.
Jej g³ównym zadaniem mia³o byæ wywo¿enie drewna.
Trasa w¹skotorówki przebiega³a z miejscowoci Garbas
przez Olecko, gdzie zlokalizowano stacjê g³ówn¹, do wiêtajna. Stacja w Olecku by³a równie¿ stacj¹ styczn¹ z kolej¹
normalnotorow¹. Na jej terenie zbudowano rampy prze³adunkowe, siedzibê zarz¹du kolei i ca³e zaplecze techniczne linii.
15 grudnia 1909 roku podpisano akt erekcyjny, a ju¿ dwa
lata póniej oddano do u¿ytku ca³¹ 43-kilometrow¹ liniê kolei w¹skotorowej.
Po ciê¿kich latach 1914-1915 przyst¹piono do odbudowy
zniszczonej infrastruktury i w 1916 roku kolej wznowi³a
przewozy.
II Wojna wiatowa okaza³a siê definitywnym koñcem kolei
w¹skotorowej w Olecku. W latach 1944-1945 zniszczeniu
uleg³a prawie ca³a infrastruktura linii oraz eksploatowany tabor. W terenie obecne s¹ jednak lady potwierdzaj¹ce jej
istnienie. Zachowa³y siê nasypy na niemal ca³ej d³ugoci linii. W wielu miejscach odnaleæ mo¿na przepusty, wiadukty
oraz mosty.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
(B707)

(B1101)

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.5

lipca

godz.

1600

tel. 520-23-36

Koniec roku szkolnego jest por¹ wyjazdów, biwaków, kolonii a wiêc i okazj¹ do
czêstszych kontaktów ze zwierzêtami. W zwi¹zku
z tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku apeluje o rozwagê i ostro¿noæ w obcowaniu ze zwierzêtami. Pamiêtajmy o nara¿eniu na zaka¿enie wcieklizn¹. Wcieklizna jest niebezpieczn¹ dla ¿ycia
cz³owieka zakan¹ chorob¹ wirusow¹. Nosicielem wirusa s¹
dzikie i domowe zwierzêta. Wirus wcieklizny przenosi siê
zwykle poprzez ugryzienie ze zwierzêcia na inne zwierzê lub
ze zwierzêcia na cz³owieka. Nie leczone na czas zaka¿enie
tym wirusem zwykle koñczy siê zgonem. Musimy wiedzieæ,
¿e dzikie zwierzêta wykazuj¹ wrodzon¹ bojaliwoæ w stosunku do ludzi, je¿eli wiêc zauwa¿ymy zwierzê sprawiaj¹ce
wra¿enie oswojonego, zachowajmy ostro¿noæ,
gdy¿
najprawdopodobniej jest ono chore. B¹dmy równie¿ ostro¿ni w kontaktach z obcymi zwierzêtami domowymi.
Zwracajmy uwagê na to, by dzieci nie g³aska³y i nie
ca³owa³y obcych zwierz¹t. To byæ mo¿e zaoszczêdzi im
bólu zwi¹zanego z pogryzieniem lub ze szczepieniem.
Pamiêtajmy! Przyjazne nie znaczy bezpieczne.
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
(V31901)
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Tydzieñ ekologiczny

SZKO£A PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI

Jak co roku w naszej szkole trwa³o celebrowanie zdrowego trybu ¿ycia  wiadomego, przyjaznego rodowisku.
W tym celu przez piêæ dni klasy 0-III uczestniczy³y w wycieczkach do miejsc, w których cz³owiek znajdzie chwilê na
relaks (las, Wiewiórcza cie¿ka) i bez których utonêlibymy w ciekach i odpadach (Oczyszczalnia cieków, Skup
Z³omu i Surowców Wtórnych w Olecku).

wykona³y swoje zadanie i spotka³y siê na Szyjce, aby przy
ognisku podzieliæ siê swoimi informacjami. To spotkanie
uatrakcyjni³o spotkanie z patrolem Policji i pokazem Stra¿aków, którzy demonstrowali wodny sprzêt wodny ratunkowy i
mówili o niebezpieczeñstwie czyhaj¹cym nad wod¹.
Dziêki uprzejmoci Nadlenictwa Olecko, nasi uczniowie
gocili w lesie, gdzie wspaniale zaopiekowa³ siê nimi administrator SILP, pan P. Wydra. Nie tylko pokaza³ ciekawe
roliny, ale te¿ bardzo interesuj¹co opowiada³ o zwierzêtach,
budowie lasu, pracy leniczego. Zorganizowa³ równie¿ ognisko, przy którym dzieci upiek³y kie³baski. Do lasu najm³odsze dzieci  kl. 0  przyjecha³y autokarem, natomiast klasy
pierwsze, drugie i trzecie doæ d³ugi odcinek dziel¹cy las od
szko³y pokona³y samodzielnie!

Wszystkim podoba³ siê pokaz, jak równie¿ ca³a wycieczka.
Tydzieñ ekologiczny zakoñczylimy degustacj¹ sa³atek i
surówek przygotowanych przez uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum.
Uczniowie wraz w wychowawczyniami kl. 0III SP 4
bardzo dziêkuj¹ wszystkim osobom zaanga¿owanym w pomoc przy organizacji i przebiegu wycieczek.
AS. KF
Szczególnie wytrwa³a okaza³a siê kl. I b. Nastêpnego
dnia uczniowie wybrali siê pieszo do Oczyszczalni cieków
w Olecku, gdzie czeka³ na nas kierownik zak³adu, pan W.
Klaus. W bardzo mi³ej atmosferze oprowadzi³ nas po zak³adzie, omówi³ dzia³anie najwa¿niejszych urz¹dzeñ, nak³ania³
do zapobiegania zanieczyszczeniom wód przy wykonywaniu
codziennych czynnoci. Nastêpnie udalimy siê do Skupu
Z³omu i Surowców Wtórnych w Olecku. W³aciciel, pan J.
Matwiejczyk, przybli¿y³ dzieciom pojêcia: odpad, recykling.
Wskaza³ równie¿ sposoby zagospodarowania odpadów, wymieni³ skutki dzia³ania poszczególnych odpadów na elementy rodowiska geograficznego.
13 maja o godzinie 8.00 klasy 0-III wyruszy³y na kolejn¹
wycieczkê. Tym razem mia³y za zadanie zaobserwowaæ rolinnoæ porastaj¹c¹ brzegi naszego jeziora. Wszystkie klasy
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KIDS4KIDS
- Poka¿ siê!
 2010
W dniu 17 czerwca 2010r. o godz.12.00 odby³a siê kolejna, czwarta edycja Festynu Integracyjnego KIDS4KIDSPoka¿ siê! Organizatorem spotkania by³a Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku.
G³ównym przes³aniem spotkania by³o przeciwdzia³anie
wykluczeniu i integracja rodowiskowa dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i osób niepe³nosprawnych, propagowanie ciekawych i bezpiecznych sposobów spêdzania wolnego
czasu, promocja osi¹gniêæ i talentów tych ma³ych i tych
wiêkszych, a przede wszystkim wspólna zabawa.

Tym razem pogoda dopisa³a, a zabawa by³a przednia.
Uczestniczy³y dzieci z Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku i uczniowie Szko³y Podstawowej nr1 im.
Henryka Sienkiewicza w Olecku, Szko³y Podstawowej nr 3
im. Jana Paw³a II w Olecku, Zespo³u Szkó³ z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Olecku, Orodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci G³uchych Olecku, Centrum Edukacji przy rodo-

wiskowym Domu Samopomocy w Olecku, Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Olecku, podopieczni Warsztatu
Terapii Zajêciowej w Olecku. Ka¿dy móg³ wzi¹æ udzia³ w
konkursach zgodnie z jego gustem i stosownie do jego mo¿liwoci: Próba smaków, Zgaduj-zgadula Olecko moje miasto, Puzzle, Konkurs na rymowankê o wodzie, Konkurs ortograficzny  Magiczny rzut, Konkurs rysowania na chodniku - Olecko - Ósmy kolor têczy, konkursy sprawnociowe.
Nie oby³o siê bez Loterii Fantowej. Przez ca³y ten czas na
scenie odbywa³y siê ciekawe prezentacje, wystêpy dzieci i

m³odzie¿y uczestnicz¹cej w festynie, wokalistki Olgi Grzêda,
m³odzie¿y z projektu Stop Klatka FEST, Grupy Fotograficznej, Kabaretu TIRAMISU. Swój cenny udzia³ w imprezie
zaznaczy³a Powiatowa Pañstwowa Stra¿ Po¿arna pokazem pomocy
przedmedycznej. Na zakoñczenie rozdane zosta³y nagrody
specjalne w postaci MP-4, dwóch MP-3, atrakcyjnych gier i
zabaw planszowych. Nastêpne takie spotkanie za rok.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku serdecznie
dziêkuje wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania i uatrakcyjnienia Festynu Integracyjnego KIDS4KIDS-Poka¿
siê!, a m³odzie¿y oleckich gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych za pomoc w przygotowaniach i prowadzeniu zabaw
m³odszym dzieciom. Bo warto pamiêtaæ, ¿eRadoæ, któr¹
niesiemy innym, zawsze do nas wróci (Zenta Maurina Raudive)
Organizator
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku sk³ada podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do organizacji
KIDS4KIDS - Poka¿ siê! 17 czerwca 2010r.
- Starostwo Powiatowe w Olecku,
- Przedsiêbiorstwo Projektowo-Budowlane ARKADA Marek
Chotkiewicz w Suwa³kach,
- Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Maliszewski,
- Sklep D@rkomp Przemys³aw Atkielski w Olecku,
- MJM MUSIC Sklep Muzyczny w Suwa³kach,
- DJ COLLAGE Marcin Czekay www.czekay.pl,
- Sklep Spo¿ywczy SAM Makowski & Milewski w Olecku,
- Odzie¿ z Importu Karol Talipski w Olecku,
- Centrum Handlowe IMPULS Teresa i Miros³aw Popko,
- Studio Reklamy BiS Zbigniew Burba,
- Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych Zamek,
- Urz¹d Miejski w Olecku,
- Powiatowa Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w Olecku,
- Grupa M³odzi-Aktywni
Szczególne podziêkowania m³odzie¿y z Grupy M³odzi Aktywni dla: Olgi Grzêda, Grupy filmowej STOP KLATKA FEST,
Grupy Kabaretowej TIRAMISU, Grupy Fotograficznej Ocaliæ
od zapomnienia i wszystkich, którzy wyst¹pili na scenie podczas
Festynu.
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OPEN YOUR EYES AND SEE W PRADZE
 CZYLI LADAMI WIELKIEGO KINA (V31401)
Dobiega ju¿ koñca projekt Powiatu
Oleckiego Open Your Eyes and See Debating Film Club, finansowany w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego a realizowany w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kochanowskiego
w Olecku.
W dniach od 3-10 czerwca m³odzie¿
naszego liceum mia³a mo¿liwoæ wziêcia udzia³u w wyjedzie studyjnym do
Pragi i Studia Filmowego Barrandov.
Tydzieñ naszego pobytu spêdzilimy
bardzo intensywnie ucz¹c siê krêciæ filmy
dokumentalne i zwiedzaj¹c przepiêkn¹
stolicê Republiki Czeskiej. Nasz¹ podró¿ zaczêlimy w nocy 3 czerwca i po
17 godzinach jazdy dotarlimy do Pragi. Nastêpnego dnia zaczê³y siê nasze
zajêcia i zwiedzanie, które prowadzi³
pan Piotr Gawliñski, absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego,
pasjonat filmu i licencjonowany przewodnik po Pradze.
Pierwszy dzieñ up³yn¹³ pod znakiem
filmu czeskiego  szlimy tropem bohaterów filmu Samotni Na Pohoøelec, zwiedzilimy klasztor na Strahovie,
w którym mieci siê te¿ maj¹ca ponad
800-letni¹ tradycjê Biblioteka Starahovska. Pierwotny ksiêgozbiór zniszczy³
po¿ar w 1258 roku, drugi uleg³ zniszczeniu podczas wojen husyckich, a trzeci
wywieli z Pragi Szwedzi, jednak i dzi
widok starych ksiêgozbiorów robi wra¿enie na ka¿dym zwiedzaj¹cym, nastêpnie
zeszlimy na Hrad przez Hradèanske
namesti, obejrzelimy zamek, w którym
obecnie mieci siê siedziba najwy¿szych
w³adz pañstwowych, a nastêpnie przeszlimy tzw. Ma³¹ Tras¹ Praskiego Zamku.
Hradczany to historyczna budowla reprezentacyjna Pragi, mieszcz¹ca siê w
dzielnicy Hradczany. Wg ksiêgi rekordów Guinessa jest najwiêkszym zamkiem na wiecie jeli chodzi o zajmowan¹ powierzchniê, gdy¿ ulokowany
wokó³ trzech dziedziñców, zajmuje ³¹cznie
45 hektarów. Dla Czechów jest tym
samym, a mo¿e nawet i czym wa¿niejszym, czym dla Polaków jest Kraków.
Tu znajduje siê tak¿e Katedra w.
Wita, Wac³awa i Wojciecha siedziba
arcybiskupstwa budowana w latach 1344
-1929. Usytuowana jest w kompleksie
Zamku na Hradczanach. Jest przyk³adem typowej mieszanki stylów architektonicznych, w sk³ad której wchodz¹
elementy gotyku, renesansu i baroku,
przy czym dominuj¹cym jest póna
odmiana tego pierwszego. Jest duchowym symbolem Czech i jednym z najcenniejszych zabytków miasta Pragi.
wi¹tynia liczy sobie 124 metry d³ugoci,
60 szerokoci i 34 wysokoci. Wie¿a

g³ówna, z której roztacza siê niesamowity widok na Pragê, wzbija siê w niebo na wysokoæ niemal 100 metrów. W
wi¹tyni zgromadzono setki dzie³ sztuki, miêdzy innymi czeskie klejnoty koronacyjne, na które sk³adaj¹ siê: pochodz¹ca z czasów Przemylidów, jedenasto- i trzynastowieczna korona, przerobiona póniej na zlecenie Karola IV na
tzw. koronê w. Wac³awa. Wykonano
j¹ z 21 karatowego z³ota i ozdobiono
drogocennymi kamieniami. Obecnie wa¿y
ona 2499 gramów. Oprócz korony jest
tu tak¿e jab³ko koronacyjne Rudolfa II,
miecz w. Wac³awa z 1356 roku i krzy¿
z czerwonego z³ota, najprawdopodobniej z roku 1354. W prezbiterium, po
prawej stronie o³tarza g³ównego, znajduje siê nagrobek w. Jana Nepomucena, zamordowanego przez stronników
Wac³awa IV. Natomiast przed schodami o³tarzowymi, praktycznie na rodku
prezbiterium znajduje siê mauzoleum cesarskie. Trzy spoczywaj¹ce w nim postacie to Ferdynand I Habsburg, jego
¿ona Anna Jagiellonka oraz ich syn, niedosz³y król Polski i ojciec cesarza Rudolfa II, Maksymilian II.
W sobotê zwiedzalimy Nowe Miasto. Na Placu Wac³awa us³yszelimy krótki
wyk³ad na temat najnowszej historii Czech,
widzielimy najwa¿niejsze zabytki architektoniczne okalaj¹ce plac na chwilê
weszlimy do na moment do pa³acu Lucerna a nastêpnie przez Mùstek i Na
Pøikope przeszlimy na plac Republiki i
obejrzelimy s³ynny Dom Miejski i Prochow¹ bramê.
Wieczorem udalimy siê do Black
Light Theater Metro na Narodni tøide,

¿eby obejrzeæ przedstawienie ivot je
fajn, w którym równie¿ nasza m³odzie¿
mia³a okazjê spróbowaæ swoich si³ w
aktorstwie. Po spektaklu poszlimy przez
most Karola na Mal¹ Stranê i Velkopøevorske namesti . By³ to spacer tropem Amadeusza M. Formana i Olivera Twista Polañskiego. By³o to niezapomniane prze¿ycie, gdy¿ szlimy tymi
samymi uliczkami, które ogl¹dalimy w
filmach.
Niedzielê spêdzilimy w Kutnej Horze
 jednym z najwa¿niejszych centrów
wydobycia srebra w redniowiecznej
Europie. Zwiedzilimy przepiêkny koció³ w. Barbary, katedrê p.w. Wniebowziêcia Panny Marii w s³ynnej dzielnicy
Sedlec oraz szokuj¹c¹ kaplicê Czaszek.
Nastêpnie obejrzelimy historyczn¹ Starówkê, której wszystkie obiekty znajduj¹ siê na licie wiatowego dziedzictwa kultury UNESCO. Wieczorem, po
powrocie do Pragi, udalimy siê na
Køiíkove fontanny, gdzie mielimy okazjê
obejrzeæ wyj¹tkowy spektakl z³o¿ony z
muzyki, wiate³, filmu i tryskaj¹cej z
fontanny wody. Po koncercie niektórzy
odwa¿ni ogl¹dali nocn¹ panoramê Pragi z wysokoci diabelskiego m³ynu.
Poniedzia³ek sta³ pod znakiem studia filmowego Barrandov. Barrandov
Studios to centrum produkcji czeskiej i
miêdzynarodowej. Studia filmowe powsta³y z pomys³u in¿yniera Vaclava Havla,
dziadka by³ego prezydenta republiki.
Prêdkoæ, z jak¹ zosta³o wybudowane
studio, by³a niesamowita. W dniu 23
listopada 1931 roku wmurowano kamieñ
wêgielny a pierwsze zdjêcia zaplanowane na 25 stycznia 1933.
Mielimy okazjê obejrzeæ film o
historii studia, a nastêpnie zwiedzalimy laboratoria, ateliery i plany filmowe. Zobaczylimy jak wygl¹da tworze-
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nie i przetwarzania filmów (zarówno bia³o
 czarnych, kolor, w 16 mm oraz 35mm),
transfery Telecine do ró¿nych formatów i mediów optycznych, efektów specjalnych i edycji filmów przez ca³¹ drogê
a¿ do dystrybutora. Mielimy wyj¹tkow¹ okazjê rozmawiaæ z ludmi, którzy
wspó³tworzyli w ostatnich latach wiele
wiatowych produkcji, takich jak: Opowieci z Narnii: Ksi¹¿ê Kaspian, Wanted,Hostel II, Red Baron, DOOM,
Oliver Twist, Obcy kontra Predator,
Van Helsing, Hellboy, Liga niezwyk³ych d¿entelmenów i Blade II.
Barrandov to tak¿e olbrzymie zaplecze
kostiumów i rekwizytów. Kolekcja nale¿y do najwiêkszych w Europie. Oferuje wyj¹tkowy wybór ponad 260.000
kostiumów, peruk i akcesoriów, pocz¹wszy od czasów prehistorycznych po dzieñ
dzisiejszy. W warsztatach tworzone s¹
stroje znane w szczególnoci z tego, ¿e
szczegó³owo odtwarzaj¹ historyczne rysy
odzie¿y i obuwia. Mo¿na tu znaleæ meble
ze wszystkich epok (10.000 sztuk), dywany i tkaniny dekoracyjne (20.000 sztuk),
rekwizyty (65.000 sztuk), powozy i
autobusy (200 pozycji), siod³a i uprzê¿e (2.500 sztuk), historyczn¹ broñ, rekwizyty (7000 pozycji), a tak¿e historyczne pojazdy wojskowe i cywilne (100
pozycji).
Mielimy mo¿liwoæ obejrzenia jak
buduje siê plan filmowy a tak¿e zobaczyæ atelier z lat 30. i 40., ale równie¿
jeden z najnowoczeniejszych, oddany
w grudniu 2006 Max  ogromny nowy
gmach maj¹cy na celu przyci¹gniêcie
wiêkszych produkcji. Wed³ug przedstawicieli studia pod wzglêdem wielkoci
nowy obiekt jest obecnie najwiêkszym
w Europie  ma ponad 4000 metrów
kwadratowych. Max ma prawie 14
metrów wysokoci, co oznacza, ¿e powinien zapewniæ miejsce nawet najbardziej wymagaj¹cym produkcjom.
Pónym popo³udniem udalimy siê
na rejs po We³tawie i podziwialimy
panoramê miasta od strony rzeki. Wieczorem udalimy siê tramwajem na
Vyehrad. Obejrzelimy najwiêksze
zabytki architektonicznego kubizmu
(domy w ulicy Neklanowej, Kovaøovicov¹ willê). Potem przeszlimy na wzgórze, by podziwiaæ stary cmentarz przy
bazylice Piotra i Paw³a. Cmentarz Wyszehradzki jest tym samym dla Czechów,
czym Pow¹zki dla Polaków. Pochowano tu najwybitniejszych synów czeskiej
ziemi. Pisarzy, malarzy, muzyków i innych artystów. Na nekropoliê wchodzi
siê przez bramê tu¿ obok kocio³a Piotra i Paw³a, a tu¿ za ni¹ znajduje siê
plan z zaznaczonymi grobami najs³ynniejszych pochowanych tu ludzi.
Jeli dok³adnie przyjrzymy siê nagrobkom i znamy choæ trochê historiê
kultury czeskiej, bez trudu odnajdzie-

my miejsce wiecznego spoczynku takich
osobistoci, jak: Bedrich Smetana, Antoni
Dworzak (kompozytorzy), Karel Capek,
Bo¿ena Nemcova, Jan
Neruda (pisarze), Mikolas Ales (malarz).
Nad ca³ym cmentarzem góruje pomnik
Slavin, bêd¹cy ostatnim miejscem spoczynku wielu artystów,
wród których znaleli
siê miêdzy innymi: Josef Myslbek (rzebiarz), Alfons Mucha
(malarz), Jan Kubelik (muzyk) i inni.
Nas szczególnie interesowa³ grób króla komików, aktora Vlasty Buriana zwanego czeskim Charlim Chaplinem.
8 czerwca zwiedzalimy zamek Karltejn, najwa¿niejsz¹ po Pradze rezydencjê Karola IV. G³ówn¹ atrakcj¹ turystyczn¹
i najcenniejsz¹ czêci¹ zamku jest kaplica wiêtego Krzy¿a znajduj¹ca siê w
Wielkiej Wie¿y, z bogatym, przypominaj¹cym bizantyjskie, wystrojem wnêtrza (zdobi je ok. 2200 szlifowanych
kamieni oraz 129 (pocz¹tkowo 130)
obrazów tablicowych Mistrza Teodoryka, nadwornego malarza Karola IV. Zamek,
ze wzglêdu na swoje urokliwe po³o¿enie i doskona³y stan, by³ równie¿ miejscem, gdzie krêcono sceny wielu filmów
historycznych.
Ostatni dzieñ naszego pobytu spêdzilimy na Josefovie. ¯ydowskie Miasto, Josefov jest miejscem, gdzie dos³ownie
zabytek stoi na zabytku. Aby je wszystkie dok³adnie obejrzeæ, trzeba powiêciæ praktycznie ca³y dzieñ. Nasz¹ podró¿ ladami judaizmu w filmie zaczêlimy od mieszcz¹cego siê przy ulicy Siroka starego cmentarza ¿ydowskiego.
Najstarszy zachowany na nim grób pochodzi z 1439 roku i nale¿y do Avigdora Karo, poety i autora historii o pogromie ¯ydów w 1389 roku. Zmar³ych chowano tu przez prawie trzysta lat, a ostatnim
by³, zmar³y w 1787 roku, Mosze Beck.Na
tym niewielkim obszarze znajduje siê
oko³o 12 tysiêcy nagrobków, zlokalizowanych na 12 poziomach. Na przestrzeni
czasu pochowano tu ponad 100 tysiêcy
zmar³ych, tak wiêc zachowane 12 tysiêcy nagrobków to tylko oko³o 12% wszystkich pochowanych. S¹siaduj¹c¹ od po³udnia ze starym cmentarzem ¿ydowskim
Synagogê Pinkasa ufundowa³a u schy³ku XV wieku rodzina Horowitzów, jedna z najbogatszych rodzin w historii ¯ydowskiego Miasta. Po II wojnie wiatowej na cianach synagogi umieszczono

nazwiska 77.297 czeskich ¯ydów zamordowanych przez hitlerowców. Oprócz
tego mo¿na w niej zobaczyæ kolekcjê
rysunków dzieci ¿ydowskich wiêzionych
w obozie koncentracyjnym w Terezinie.
Na rogu ulic Maiselovej i Cervenej
mieci siê najstarsza w Europie czynna
synagoga, której najstarsza czêæ powsta³a
w 1270 roku, a obecnie jest jednym z
najstarszych zabytków gotyckich miasta. Synagoga Staronova jest mroczna
wewn¹trz, pomimo bia³ych cian ozdobionych hebrajskimi inskrypcjami. Jej
nazwa do dzisiaj nie zosta³a jednoznacznie
wyjaniona.
S¹siaduj¹c¹ z kocio³em Ducha
wiêtego, co ukazuje tolerancjê mieszkañców ówczesnej Pragi, Synagogê Hiszpañsk¹ wybudowano w roku 1868 w stylu
pseudomauretañskim, dziêki czemu wyró¿nia siê ona bogat¹ ornamentyk¹. Podró¿nym, turystom i obie¿ywiatom przypomina hiszpañsk¹ Alhambrê, co podkrelaj¹ zdobi¹ce wnêtrze z³ocone stiuki. Na zwiedzaniu dzielnicy ¿ydowskiej
a nastêpnie rynku staromiejskiego, Teatru stanowego i Karolinum po¿egnalimy siê z Prag¹ i wrócilimy na nocleg
do hotelu, by nastêpnego dnia wczesnym
rankiem wyruszyæ w drogê powrotn¹ do
Olecka.
Nasz pobyt w Pradze i Barrandov
by³ dla ka¿dego uczestnika wyj¹tkowym
prze¿yciem. I oprócz zdobywania umiejêtnoci dokumentalisty filmowego by³
równie¿ ogromn¹ duchow¹ uczt¹ dla
ka¿dego humanisty. Wyjazd pozwoli³ nam
pod¹¿aæ ladami wielkiego kina i wielkich ludzi filmu i sztuki, a przebywanie
w tym magicznym miecie pokaza³o, ¿e
s¹ na wiecie miejsca, gdzie ka¿dy z
nas mo¿e byæ naprawdê sob¹.
Galeriê zdjêæ z wyjazdu oraz film
dokumentuj¹cy nasza wyprawê znajd¹
Pañstwo na stronie: http://filmy.lo.olecko.pl
Mariusz Piotr Bartnicki
kierownik projektu
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WPISANI W POWOJENN¥ HISTORIÊ

JAN Z OLECKA (3)
SPOTKANIE
PO LATACH
Trochê danych z ¿yciorysu. Jan
Wojciech Gasto³ek, syn Franciszka i
Bronis³awy, urodzi³ siê 10 kwietnia 1937
roku w miecie Równym Wo³yñskim
(obecnie terytorium Ukrainy). Rodzice
podówczas byli nauczycielami w Klesowie, wsi w powiecie sarneñskim. W
trzecim miesi¹cu wojny uda³o sie Gasto³kom przedostaæ do Mokrzyszowa w
powiecie tarnobrzeskim. St¹d przeprowadzili siê do Rudy w powiecie mieleckim, gdzie przetrwali okupacjê sowieck¹ i hitlerowsk¹. Po zakoñczeniu
wojny, w 1945 roku, rodzice znaleli
pracê w szkole podstawowej w Kaliskach, wsi w powiecie w³oc³awskim. Tu
Jan ukoñczy³ w 1950 roku podstawówkê, kontynuuj¹c naukê w Gimnazjum
Ziemi Kujawskiej we W³oc³awku. Nie
tam jednak zda³ maturê (w 1954 r.), lecz
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Solcu
Kujawskim, gdzie podówczas jego ojciec by³ dyrektorem.
Gasto³kowie w Solcu mieszkali przy
ulicy 23 Stycznia pod numerem 7. Otó¿
z tego miasteczka nad Wis³¹ wystartowa³ Jan na studia. Po zdanym egzaminie w 1954 roku zosta³ przyjêty na Wydzia³
Filologiczny, na kierunek filologii polskiej przy Uniwersytecie Jagielloñskim.
Jego rocznik, jako ostatni, szed³ kursem czteroletnim (nastêpne ju¿ piêcioletnim), koñcz¹cym siê w czerwcu 1959.
Jan studia ukoñczy³ w przepisanym czasie,
ale pracê magisterska obroni³ dopiero
rok póniej, w czerwcu 1960 roku. Nadto
podówczas studenci s³u¿bê wojskow¹
wype³niali na uniwersytecie w ramach
Studium Wojskowego, po ukoñczeniu
którego otrzymywali stopieñ chor¹¿ego. W nastêpnych latach uczestniczy³o
siê w trzechmiesiêcznych szkoleniach,
uzyskuj¹c ostatecznie stopieñ podporucznika. Taki te¿ przypad³ i Gasto³kowi.
Przez ostatnie swe wakacje 1960 roku
Jan szuka³ pracy. Znalaz³ j¹ na stanowisku nauczyciela jêzyka polskiego  i
rozpocz¹³ od 1 wrzenia tego¿ roku 
w Szkole Podstawowej w Kalinowie, wsi
gminnej, po³o¿onej w powiecie e³ckim.
Przepracowa³ tam równy rok szkolny.
Od 1 wrzenia 1961 zosta³ zatrudniony
jako polonista w Liceum Ogólnokszta³-

Stefan Maciejewski

c¹cym w Olecku, awansuj¹c w cztery
lata póniej na stanowisko dyrektora
szko³y. Zajmowal to stanowisko do 1973
roku. Nastêpnie ju¿ do emerytury uczy³
w tym¿e liceum jako polonista, odnosz¹c ze swymi uczniami wielokroæ sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich
olimpiadach wiedzy polonistycznej.
Sukcesem trwalszym i chyba wiêkszym
by³o jednak to, ¿e bêd¹c nauczycielem
wymagajacym, by³ swoim uczniom ¿yczliwy, st¹d powszechnie lubiany i szanowany, przechodz¹c z latami do legendy, jako postaæ dowcipna, ciêta w
jêzyku, sarkastyczna, w swym zawodzie
profesjonalna, potrafi¹ca nie tylko tym
najzdolniejszym, lecz i s³abszym uczniom,
zaszczepiæ mi³oæ do ojczystego jêzyka
i literatury.
Alici Jan Gasto³ek da³ siê poznaæ
nie tylko jako ceniony nauczyciel i
wychowawca, lecz nadto pasjonat krajoznawczych sp³ywów kajakowych. Szczególnie lubi³ samotne w³óczêgi kajakowe po wodach Mazur i Suwalszczyzny.
Ale mia³ w tym zakresie tak¿e poczucie s³u¿by, by nie rzec misji: zaszczepiania tej formy sportu i wypoczynku
m³odzie¿y. Przek³ada³o siê to na organizowane przez niego obozy wodnieckie i sp³ywy kajakowe. Istotê tej jego
pracy wyrazi³ wybitny dzi znawca pradziejów Pomorza Wschodniego, archeolog Jerzy Siemiaszko, niegdy uczeñ
Gasto³ka. Jemu mianowicie zadedykowa³ artyku³ w Jaæwie¿y (1999, nr 7)
s³owami: Pamiêci Jana Gasto³ka, który pierwszy zabra³ mnie w podró¿ dolinami rzek. W tym¿e numerze Jaæwie¿y

Jan Gasto³ek
znlaz³ siê krótki nekrolog: Jan Gasto³ek (10.04.1937  7.11. 1999)  znany
i lubiany nauczyciel z Olecka, absolwent polonistyki UJ. By³ organizatorem
wakacyjnych sp³ywów kajakowych wród
m³odzie¿y licealnej. Przyjani³ sie z
wieloma krajoznawcami. W gronie tych
zaprzyjanionych krajoznawców by³em
i ja, autor przewodników takich jak: W
krainie Biebrzy, Po ziemi suwalskiej,
Szlakami pó³nocnej Suwalszczyzny.
Z Janem nie widzialem siê od 1964
roku (jako absolwent UJ uczestniczy³
w obchodach 600-lecia tej uczelni, wtedy
siê z nim spotka³em). Odwiedzi³em go
dopiero (jako mieszkaniec Suwalszczyzny) w 1992 roku, przez przypadek w
dniu, kiedy naszli go wie¿o upieczeni
maturzyci. Wrêczyli mu tyle ró¿, ilu
by³o absolwentów z klasy, której by³
wychowawc¹.

Sp³yw kajakowy Wigry-Czarna Hañcza w 1988 r. Fot. pod jednym z pomników
Polski Walcz¹cej. Jan Gasto³ek  trzeci od lewej. ród³o: Kronika LO w Olecku.
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Po¿egnanie maturzystów w 1989 r. Jan Gasto³ek  pierwszy z prawej.
ród³o: Kronika LO w Olecku.
Do okaza³ego bukietu do³¹czona by³a
okaza³a butla szlachetnego trunku, którym po odejciu m³odzie¿y raczylimy
siê do póna, wspominaj¹c studenckie
lata i oczywicie nasz¹ wspóln¹ w³óczêgê w 1956 roku po Borach Tucholskich, zgodnie stwierdzaj¹c, ¿e ona by³a
praimpulsem naszego póniejszego zami³owania do krajoznawczo-wodniackiego
wycieczkowania. Jan zas³u¿y³ siê w tej
dzia³alnoci, co zosta³o docenione dyplomami, nagrodami, odznaczeniami pañstwowymi (m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Br¹zowym medalem za zas³ugi
dla obronnoci kraju) i resortowymi, by
wspomnieæ Z³ot¹ Honorow¹ Odznakê
PTTK, odznakê Za zas³ugi dla województwa suwalskiego, z³ot¹ odznak¹ Zas³u¿onego w pracy PTTK wród m³odzie¿y. Alici Jan by³ od m³odoci tak¿e harcerzem i pozosta³ w harcerstwie
do koñca. Posiada³ odznakê komendanta
obozu, a w 1980 roku otrzyma³ nominacjê na podharcmistrza. Ju¿ poprzez
te odznaczenia widaæ, ¿e olecczanin by³
cz³owiekiem spo³ecznie bardzo czynnym,
a przez to po¿ytecznym w pracy dydaktycznej i wychowawczej wród m³odzie¿y.
Przez swoje suwalskie lata odwiedza³em Jana najmniej dwa razy do roku,
spêdzaj¹c z nim czas albo w jego dzia³kowym ogródku, albo nad jeziorem oleckim. Podczas ka¿dego z tych spotkañ
obiecywalimy sobie sp³yw kajakowy,
a ju¿ zw³aszcza op³yniêcie jeziora Wigry lub Jeziora Nidzkiego. Oba te akweny
uznawalimy za najpiêkniejsze w mazursko-suwalskim regionie.
Niestety, nic z tych planów nie wysz³o. We wrzeniu 1997 roku pojechalimy rowerami nad jezioro Oleckie

Wielkie w pobli¿e orodka wypoczynkowego Dworek Mazurski. Na cypelku
rozpalilimy ma³e ognisko, aby upiec
kie³baski. Przy okazji Jan wypróbowywa³ sk³adan¹ wêdkê, któr¹ otrzyma³ w
prezencie od ziêcia. Zim¹ tego¿ roku
przes³a³ mi kopertê za swoimi limerykami i dowcipnymi mini-opowiadaniami. Kilka z tych utworów wydrukowa³y
Krajobrazy. Reszta gdzie mi siê zapodzia³a. Wiosn¹ chcia³em go odwiedziæ. Zadzwoni³em. Powiedzia³, ¿eby
spotkanie od³o¿yæ, bo ma k³opoty ze
zdrowiem. Po pewnym czasie próba
równie¿ siê nie powiod³a. By³ po operacji jêzyka. Mia³ k³opoty z wyran¹
wymow¹. Mija³y miesi¹ce. Jeszcze jedna i jeszcze jedna operacja Tak mija³ rok 1999. Pewnego razu, chyba z
pocz¹tku grudnia, zadzwoni³em. Telefon odebra³a ¿ona. Zapyta³em, jak siê
Jan czujê. Us³ysza³em w s³uchawce:
- Janek od miesi¹ca nie ¿yje
Stefan Maciejewski

Padziernik 1987 r. - piêciodniowa wycieczka Kraków-Owiêcim-BaranówOblêgorek-Czêstochowa-Warszawa. Jan Gasto³ek  drugi od lewej.
ród³o: Kronika LO w Olecku.
Stefan Maciejewski (ur. 1936)  krakowski pisarz, dziennikarz, redaktor, krajoznawca.
Pracowa³ m.in. w ¯yciu Literackim, Gazecie Krakowskiej, Gazecie Bia³ostockiej.
By³ pierwszym redaktorem naczelnym Studenta. W 1980 r. organizator pierwszego
w kraju, niezale¿nego od w³adz, ogólnopolskiego stowarzyszenia proekologicznego - Polskiego Klubu Ekologicznego. W
1981 inicjator reaktywowania Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego. W stanie wojennym,
w nastêpstwie odmowy weryfikacji, usuniêty
z dziennikarstwa bez prawa wykonywania
zawodu. Podj¹³ pracê w Muzeum Tatrzañskim. W latach 1991-2002 mieszka³ w
Suwa³kach. Nale¿a³ do grona za³o¿ycieli kwartalnika Jaæwie¿. Po powrocie do
Krakowa, od 2007 r., redaktor naczelny Pamiêtnika PTT  rocznika Polskiego
Towarzystwa Tatrzañskiego. Jest autorem ponad dwudziestu ksi¹¿ek i licznych artyku³ów w prasie ogólnopolskiej powiêconych ochronie przyrody, krajoznawstwu i
kulturze. Prze¿y³ i zapisa³ Romans z Suwalszczyzn¹.
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D¹b Pamiêci, Prawdy
i Patriotyzmu

Dzieñ 17 czerwca 2010 roku na trwa³e wpisa³ siê w historiê Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Olecku. W
tym dniu w naszej szkole odby³a siê uroczystoæ posadzenia
Dêbu Pamiêci w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Katyñ ocaliæ od zapomnienia. Program zak³ada, i¿
w 70. rocznicê zbrodni katyñskiej zostanie posadzonych 21473
dêbów symbolizuj¹cych bestialsko zamordowanych w stalinowskich miejscach zag³ady polskich obywateli. Szko³y uczestnicz¹ce w projekcie zobowi¹zuj¹ siê do opieki nad drzewem
oraz do kszta³towania wiadomoci historycznej m³odego
pokolenia. D¹b posadzony w naszym gimnazjum powiêcony
jest postaci majora Boles³awa Deszerta. Dla niego wolna Ojczyzna by³a dobrem
najwy¿szym, za której wolnoæ zap³aci³
najwy¿sz¹ cenê. (czytaj ¿yciorys)
Uczestnicy uroczystoci obejrzeli
monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu
m³odzie¿y gimnazjalnej pt. Katyñ... 1940
pamiêtamy. Wziêli
równie¿ udzia³ w
otwarciu wystawy katyñskiej przygotowanej przez Instytut Pamiêci Narodowej w
Bia³ymstoku.
Wojciech
Jegliñski

Uroczystoæ posadzenia
Dêbu Pamiêci

przy Gimnazjum nr 2 im Miko³aja Kopernika
w Olecku  17 czerwca 2010 r.
- przemówienie dyrektora

Obchody jubileuszu katyñskiego sta³y siê w tym roku bolesnym dowiadczeniem narodowym, a dla najbardziej dotkniêtych  niewyobra¿aln¹ tragedi¹ utraty bliskich i niewypowiedzianym ludzkim ¿alem.
Ale te¿ te obchody  jak nigdy dot¹d  sta³y siê wo³aniem
o prawdê i pamiêæ, które tym razem rozbrzmia³o w ca³ym
wiecie  szukaj¹c wra¿liwych serc, zdolnych do g³êbokiej i
uczciwej refleksji.
Prawda i pamiêæ to fundamenty narodowej to¿samoci, a
tym samym obywatelskiego i patriotycznego wychowania. Doskonale rozumia³ to inicjator programu Katyñ ocaliæ od zapomnienia  tragicznie zmar³y pod Smoleñskiem Ojciec Józef
Joniec, prezes Stowarzyszenia Parafiada i wszyscy, którzy tê
piêkn¹ ideê postanowili wcieliæ w ¿ycie.
Stajemy wiêc w szeregu tych, którzy poszukuj¹ prawdy i na
niej chc¹ budowaæ swoj¹ przysz³oæ, podnosz¹c z pietyzmem 
oszlifowane:
prac¹,
nauk¹
i
przelan¹
krwi¹
z mi³oci do Ojczyzny  diamenty minionych wieków i chlubne
przyk³ady, które jako spo³ecznoæ szkolna chcemy naladowaæ.
Drodzy uczniowie  ta uroczystoæ jest dla was! To wy 
zgromadzeni dzisiaj przed swoj¹ szko³¹  jestecie adresatami
przes³ania sprzed siedemdziesiêciu lat. Przes³ania pielêgnowa-

nego w trudnych czasach przez ludzi wewnêtrznie wolnych i
odwa¿nych. Przes³ania przypieczêtowanego tragiczn¹ mierci¹
Prezydenta Rzeczypospolitej, a wraz z nim wielu wartociowych i oddanych Ojczynie ludzi.
Treci¹ tego przes³ania jest utwierdzenie was w przekonaniu, ¿e Ojczyznê warto kochaæ, ¿e s¹ wartoci wa¿niejsze od
komercyjnego i konsumpcyjnego dowiadczenia, ¿e tylko ludzie zakorzenieni w tradycjê potrafi¹ przysz³oæ uczyniæ m¹dr¹
dowiadczeniem pokoleñ, ¿e Ojczyzna jest dobrem, ale i naszym wspólnym obowi¹zkiem.
Popatrzcie, s¹ tu dzisiaj z wami i dla was przedstawiciele
rodziców oraz wa¿nych instytucji samorz¹dowych i rz¹dowych,
przedstawiciele Kocio³a i s³u¿b publicznych, dyrektorzy szkó³
i nauczyciele. Wszyscy po to, aby przes³anie Katynia sta³o siê
jeszcze bardziej wiarygodne i wa¿ne dla codziennych decyzji.
Jakich decyzji? Odpowied jest oczywista: dobrego ¿ycia i gorliwej nauki!
Mam te¿ nadziejê, ¿e chêtnie i troskliwie bêdziecie siê tym
dêbem opiekowali.
Pragnê za tê piêkn¹ lekcjê historii podziêkowaæ tu obecnym
przewietnym pocztom sztandarowymi ich opiekunom:
- Zwi¹zku Sybiraków  Ko³a Terenowego w Olecku,
- Komendy Powiatowej Policji w Olecku,
- Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku,
- Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Warmiñsko-Mazurska Hufiec w Olecku,
- Wszechnicy Mazurskiej w Olecku,
- Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci G³uchych im.
w. Filipa Smaldone w Olecku,
- Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku,
- Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku,
- Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku,
- Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku,
- Szko³y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w Olecku,
- Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach,
- Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Olecku.
Ponadto, w imieniu ca³ej spo³ecznoci szkolnej szczególne
wyrazy podziêkowania, za udzia³ i wsparcie tego wyj¹tkowego
programu patriotycznego, kierujê do:
- ks. Infu³ata  dodatkowo dziêkuj¹c, za odprawion¹ Mszê wiêt¹,
za modlitwê i s³owo do nas,
- do Pana Edwarda Adamczyka, wiceprzewodnicz¹cego woj.
Warmiñsko-Mazurskiego,
- Pani Anny Cieluk, dyrektora Delegatury Kuratorium Owiaty
w E³ku,
- Pana Stanis³awa Ramotowskiego Starosty Oleckiego,
- do Naszego Burmistrza Pana Wac³awa Olszewskiego,
- Pana Karola Sobczaka, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w
Olecku i wszystkich szanownych radnych,
- Pani El¿biety Rêkawek , Kierownika Wydzia³u Edukacji Kultury i Sportu,
- Dziêkujê Panu Józefowi Krajewskiemu Rektorowi Wszechnicy Mazurskiej w Olecku,
- Panu Andrzejowi Muczyñskiemu, przedstawicielowi IPN,
- Pani Janinie Maciukiewicz, Prezes Ko³a Terenowego Zwi¹zku Sybiraków w Olecku,
- Dziêkujê przedstawicielom Policji Pañstwowej, Stra¿y Po¿arnej, Nadlenictwa w osobach: Pana Rafa³a Klauzy, P. Jana
Mroza, P. Zbigniewa Poniatowskiego
- Dyrektorom i przedstawicielom jednostek organizacyjnych
administracji powiatowej i miejskiej, lokalnym mediom.
Na koniec pragnê podziêkowaæ rodzicom, nauczycielom
pracownikom administracji i obs³ugi, przyjacio³om szko³y i m³odzie¿y
za czas i serce w³o¿one w przygotowanie dzisiejszego wiêta.
Wyrazy uznania kierujê do pana T. Guta, p. Stefana Taraszkiewicza i p. Zdzis³awa Sadowskiego.
Dziêkuje bardzo za obecnoæ i wk³ad w tê donios³¹ dla
naszego gimnazjum uroczystoæ.

!
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MAJOR KAWALERII BOLES£AW DESZERT
Opracowa³ mgr Konrad Winiewski,
nauczyciel historii

Boles³aw Deszert (1901-1940)
Urodzi³ siê 31 marca 1901 r. w Du¿ych Cieplewiczach na Wo³yniu (dzisiaj
Ukraina). Pocz¹tkowo uczêszcza³ do gimnazjum w Cudnowie, a nastêpnie uczy³
siê w Humaniu, gdzie w roku 1919 zda³
maturê. W tym samym roku wst¹pi³ do
Wojska Polskiego, s³u¿¹c w 14 Pu³ku U³anów. Aktywnie uczestniczy³ w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920,
za co odznaczony zosta³ Krzy¿em Walecznych. Po wojnie
ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Kawalerii w Grudzi¹dzu. W
sierpniu 1921 otrzyma³ stopieñ podchor¹¿ego kawalerii, wstêpuj¹c
do 21 Pu³ku U³anów Nadwilañskich z siedzib¹ garnizonu w
Równem. Z dniem 1 grudnia 1921 roku otrzyma³ stopieñ
podporucznika, a 1 sierpnia 1923 roku porucznika. Nale¿¹c
do 21 Pu³ku U³anów by³ m.in. dowódc¹ plutonu, a tak¿e
m³odszym oficerem szwadronu. S³u¿¹c w tej jednostce ukoñczy³ kurs na Ciê¿ki Karabin Maszynowy w Che³mnie, a tak¿e
kurs dla dowódców szwadronu w roku 1934. Z dniem 1
stycznia 1936 roku awansowany zosta³ do stopnia kapitana.
W latach 1936-1939 dowodzi³ 3 szwadronem 21 Pu³kiem
U³anów Nadwilañskich.
Oddzia³em tym, który wraz z wybuchem II wojny wiatowej wszed³ w sk³ad Wo³yñskiej Brygady Kawalerii kierowa³
tak¿e podczas walk kampanii wrzeniowej w 1939 roku.
Uczestniczy³ w bitwie pod Mokr¹ (1 wrzenia), pod Ostrowami (2 wrzenia) pod Kamieñskiem (3 wrzenia), pod Wol¹
Krzysztoporsk¹ (5 wrzenia), pod Wol¹ Cyrusow¹ (8 wrzenia).W dniu 12 wrzenia oddzia³ rotmistrza Boles³awa Deszerta po przejciu przez Puszczê Kampinosk¹ oraz Modlin
na prawy brzeg Wis³y, po³¹czy³ siê z Nowogródzk¹ Brygad¹
Kawalerii, Kresow¹ Brygad¹ Kawalerii oraz 1 Pu³kiem Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. Wszystkie te oddzia³y
wesz³y w skrad³ Grupy Operacyjnej Kawalerii, dowodzonej
przez gen. W³adys³awa Andersa, przysz³ego bohatera walk o
Monte Cassino. W dniu 13 wrzenia dosz³o do krwawej bitwy pod Miñskiem Mazowieckim. W momencie gdy by³o
pewne, i¿ nie uda siê zdobyæ miasto, gen. W³adys³aw Anders
rozkaza³ pu³kowi wycofaæ siê na wschód. Po bitwie straty 21
Pu³ku U³anów Nadwilañskich siêga³y 70%. W dniu 14 wrzenia
oddzia³ walczy³ nad rzek¹ wider pod Wólk¹ Ml¹dzk¹. Szczególne
krwawe by³y walki o most na tej rzece. Podczas staræ szwadron jego od³¹czy³ siê od pu³ku, ruszaj¹c ladami genera³a
W³adys³awa Andersa. W czasie kolejnych dni kampanii wrzeniowej szwadron rotmistrza Deszerta walczy³ na Lubelszczynie. Bra³ udzia³ w II Bitwie Tomaszowskiej (22-27 wrzenia).
W bitwie tej Boles³aw Deszert by³ dowódc¹ szwadronu zbior-

czego 21 Pu³ku U³anów Nadwilañskich. Dostosowuj¹c siê
do rozkazu Marszalka Polski Edwarda Rydza-mig³ego (unikanie
walki z Rosjanami i ewakuacja poza granice Rzeczpospolitej), pod koniec wrzenia 1939 roku próbowa³ wraz ze swoimi ¿o³nierzami przedostaæ siê do Wêgier. W czasie przebijania siê przez front, aresztowany zosta³ przez Sowietów i
uwiêziony w obozie jenieckim w Kozielsku. W kwietniu 1940
roku jako jeden z pierwszych rozstrzelany zosta³ przez funkcjonariuszy NKWD w lesie katyñskim. Zgin¹³ strza³em w ty³
g³owy.
Odznaczony zosta³ Krzy¿em Walecznym oraz Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi. Pomiertnie w padzierniku 2007 roku prezydent Lech Kaczyñski awansowa³ go do stopnia majora kawalerii.
Prywatnie, ¿onaty by³ z Józef¹ z domu Leszczyñskich
(urodzona w 1903 roku). Mia³ syna Zbigniewa (urodzony w
1927 roku). Rodzina w 1940 wywieziona zosta³a do ZSRR i
lad po niej zagin¹³. Nie uda³o siê jej wraz z jednostkami
gen. Andersa ewakuowaæ na Bliski Wschód. Potwierdza to
brak adnotacji w spisie osób, którym uda³o siê opuciæ ZSRR
i wyemigrowaæ do Iranu.

US£UGI

"
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AUTO-MOTO

(V32706)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K33302

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
V26905

* Artyku³y i us³ugi elektryczne, Grunwaldzka 6, tel. 87610-00-66
V29204
V25006

* 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
V33802
* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V23138
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K35002
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V26915
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V28913
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V20420
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V30423
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V23148
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V26925
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V23128
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V30413
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V23118
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V20430

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V21709
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-52049-48
B1002

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

00

V21619

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

(V21609)

PIZZA NA TELEFON

(V31701)

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-20-59
B406
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V30103
PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

L26803

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V26805
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863

L25806

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1325

L26304

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

L16731

* Fryzjerski zak³ad: koloryzacja, strzy¿enie, trwa³a stylizacja; Kolejowa 3, tel. (87) 520 10 93.
V30813
* FRYZJER- SAUNA-ZABIEGI REGENERACYJNE,
KAMIENNA 1A, LOKAL 4, TEL. 691 733 800 V30703
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V28804

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L27102
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15416
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V29104
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L25706
*

Kosmetyczny gabinet: zabiegi kosmetyczne twarzy
i cia³a, makija¿ permanentny, trwa³e przed³u¿anie
i zagêszczanie rzês. Kolejowa 3, tel. (87) 520 10 93. V30803
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70 L26902
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce,
wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze,
ziemia. ZAPRASZAMY
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509.

(V27205)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

L26504

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V29304
(V27105)

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. V27005
* 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.
V30202

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V31202)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K20410)

V28904

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V29004
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23418
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V19721
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284. V21509
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 724-993906, www.tocada.pl
V20630
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V31212

US£UGI
Sklep DOM s.c.

#
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Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2124
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V30433
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka
nad grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(K30909)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L26404
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K29213
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L27002

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V23108)

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

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

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V31601)

(V23208)

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)

INNE
* odst¹piê plac na cmentarzu przy Go³dapskiej, tel. 514976-985K34101

WYNAJEM
* lokal do wynajêcia, handlowy, biurowy, parter, tel. 512217-637
K33902
* lokal do wynajêcia, Targowa 12, tel. 508-945-732 K33103
* lokal do wynajêcia, 31 m.kw., centrum, tel. 885-441-703 K33203
* lokal u¿ytkowy 27m2 do wynajêcia, plac Wolnoci, tel.
(87) 520-36-94, kom. 695-602-891
K34301
* lokale do wynajêcia, tel. 609-738-148
V27305
* na dzia³alnoæ gospodarcz¹ do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 hektara, tel. 502-088-402
K31209

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

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756

SPRZEDAM c.d.
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V31009
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K31309
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, Babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V30603
* gara¿, Kolejowa, tel. 513-849-172
K34201
* Jaki, dzia³ki budowlane nad jeziorem, od 43.000 z³otych, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V30623
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
L26104
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V30613
* mieszkanie, osiedle Siejnik, 66 m.kw., trzy pokoje, parter,
dwie piwnice + gara¿, tel. 87-523-92-91, 663-793-905 K32903
* mieszkanie trzypokojowe, 61 m.kw., rodkowa, tel. 692141-426
V27225
* mieszkanie 78,31 m.kw., I pietro, centrum, Olecko, tel.
87-520-28-57, 603-757-409
K33502
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23428
* porcelana polska, du¿y wybór, plac Wolnoci 14, tel.
724-993-906, www.tocada.pl
V20620
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
L26204
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L26005
* SIATKA OGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V23318
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V23218
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2123
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V25416

L26603

SPRZEDAM

* pomieszczenia do wynajêcia na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
Kukowo, tel. 721-587-468
K32804

Hutawki ogrodowe, jedyne 300 z³otych,
K33402
tel. 514-868-876.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

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

* Choinki ciête ze wierka srebrnego,
(V30313)
GRÜNLAND
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V31222
* dom nad jeziorem, Olecko, tel. 508-597-554
K33003
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V27215
* DZIA£KÊ budowlan¹ 913 m2, wiêtajno, ty³y gminy, tel.
509-154-347
K33602
* DZIA£KÊ rekreacyjno-budowlan¹, Wieliczki-Olecko Ma³e,
950m2, media, tel. 509-154-347
K33702

(V24117)

 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

(V24107)

Fundacja Zdrowe Olecko
26 93390006 0000 0006 6992 0001

$
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(B807)

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.

(K31109)

(V31801)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Maseczka chroni¹ca
przed wysuszeniem cery

Robimy j¹ z plasterków pomarañczy. K³adziemy na umyt¹ twarz na 20 minut. Zmywamy letni¹ wod¹
oligoceñsk¹, mineraln¹ lub przegotowan¹ kranówk¹.

Napar z brzoskwiñ na uspokojenie

Bierzemy po ³y¿ce suszonych lici brzoskwini i dziurawca, zalewamy w wyparzonym termosie dwoma szklankami wrz¹tku. Zakrêciæ, odstawiæ. Wypiæ w trzech porcjach w ci¹gu dnia.

Nie lekcewa¿ wrastaj¹cego paznokcia

Je¿eli w porê nie udamy siê do pedikiurzystki lub do
lekarza, mo¿e dojæ do tego, ¿e w miejscu zaognienia utworzy
siê bol¹ca, pulsuj¹ca rana. Znaczn¹ ulgê sprawia wtedy
moczenie nóg w wodzie z mydlinami i kompresy z roztwo-

ru sody oczyszczonej lub kwasu bornego. Powtarzanie zabiegu kilka razy dziennie zlikwiduje stan zapalny. By paznokieæ na nowo nie wrasta³ w cia³o, nale¿y codziennie
pod lekko podwa¿ony jego brzeg wsuwaæ tamponiki z waty
nas¹czonej maci¹ tranow¹ lub jodyn¹. Radykalne usuniêcie dolegliwoci wymaga chirurgicznego usuniêcia p³ytki
paznokciowej.

Picie wa¿niejsze ni¿ jedzenie

Wystarczy, by na skutek d³ugotrwa³ych upa³ów i obfitego pocenia ciê¿ar cia³a zmniejszy³ siê o kilka kilogramów, a serce zaczyna szybciej biæ, przemiana materii zostaje spowolniona. Zmniejsza siê ogólna sprawnoæ fizyczna
i umys³owa. Ronie równie¿ niebezpieczeñstwo powstania
kamieni nerkowych, zaczynaj¹ dokuczaæ zaparcia. Je¿eli
zasoby wody nie zostan¹ szybko uzupe³nione, gruczo³y potowe
przestan¹ pracowaæ, a wiêc ustanie sch³adzanie organizmu
i co za tym idzie wzronie temperatura cia³a. Wtedy skóra
traci elastycznoæ, pojawiaj¹ siê bóle i zawroty g³owy, zak³ócenia w koncentracji i obiegu krwi, wiotczej¹ miênie.

%
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K a l e n d a rBenedykta,
z iBernarda,
m iBernardyna,
o n Judy,

29 czerwca
Benedykty, Benity, Emmy, Emy, Iwetty, Judyty, Salomei
Benedykta, Bertranda, Dalebora, Franciszka, Kasjusza, Paszkos³awa, Paw³a,
Piotra, Piotrumi³a, W³adys³awa, Wyszomira
30 czerwca
Emilii, Emiliany, Gertrudy, Lucyny
Arnolda, Bertrama, Cichos³awa, Cyryla, Emila, Emiliana, Ernesta, Marcjala,
Ottona, Rajmunda, Tybalda
1 lipca
Gertrudy, Haliny, Halszki, Kaliny, Klarysy, Kleopatry, Reginy
Aarona, Arona, Antoniego, Bogus³awa,
Bogusza, Gaw³a, Jaros³awa, Juliusza,
Kasjusza, Mariana, Oliwera, Ottona, Teobalda, Teodoryka
2 lipca
Benedykty, Benity, Jagody, Kariny, Marii,
Niegos³awy, Ojcumi³y, Serafiny

Mariana, Martyna, Martyniana, Ottona,
Piotra, Radowoja, Serafina, Urbana
3 lipca
Emnildy, Ildy, Miros³awy, Neli, Noeli,
Petroneli, Radochny
Alfreda, Anatola, Heliodora, Jacentego,
Jacka, Kornela, Leona, Mi³os³awa, Miros³awa, Ottona, Radomira, radosza, Tomasza
4 lipca
Aurelii, Berty, El¿biety, Halszki, Inocenty, Izabeli, Malwiny, Wielis³awy
Alfreda, Aureliana, Aureliusza, Innocentego, Inocentego, Józefa, Juliana, Odona, Sebastiana, Teodora, Wielis³awa, Zygfryda
5 lipca
Filomeny, Kaliny, Kariliany, Karoli,
Karoliny, Marii, Szarlotty, Telimeny
Anastazego, Antoniego, Atanazego,
Bart³omieja, Bartosza, Cyryla, Jakuba,
Micha³a, Przybywoja, Wilhelma

Nasz przepis

Powiedz,
jakim jeste ojcem

4 jajka, szklanka pszennej m¹ki, szklanka kwanej mietany, 2 ³y¿ki mas³a, p³aska
³y¿eczka siekanego szczypiorku, p³aska
³y¿eczka posiekanej natki pietruszki, p³aska
³y¿ka posiekanego lubczyku, szczypta soli,
szczypta pieprzu.
Do mietany dodajemy jajka i roztrzepujemy, nastêpnie dodajemy m¹kê i
dok³adnie mieszamy. Dodajemy posiekan¹ zieleninê oraz pieprz i sól. Ciasto
wyrabiamy do czasu a¿ nie bêdzie mia³o grudek i bêdzie gêste. Na patelni rozpuszczamy mas³o i sma¿ymy ciasto na
rumiano z obu stron. Podajemy polane
kwan¹ mietan¹.

Zupa ziemniaczana
ze mietan¹

1/2 kg ziemniaków, marchewka, pietruszka, pó³ ma³ego selera, 1/2 pora (albo
zielona albo bia³a czêæ), 1 cebula, 1
szklanka mietany, 1/2 ³y¿ki soli, natka
pietruszki i koperku, 1/2 ³y¿eczki soku z
cytryny.
Z jarzyn gotujemy wywar. Ziemniaki kroimy w drobn¹ kostkê i zalewamy
przecedzonym wywarem z jarzyn i gotujemy. Gdy ziemniaki bêd¹ ju¿ miêkkie, dolewamy mietany i solimy. Jarzyny z wywaru kroimy w paseczki i
wk³adamy do zupy. Podan¹ zupê posypujemy zielenin¹. Do ka¿dej porcji dla
zaostrzenia smaku dodajemy kilka kropel soku z cytryny.

 Ojciec kumpel gorliwiec: ci¹gle organizuje, planuje, urz¹dza  na ka¿d¹
godzinê i z rocznym wyprzedzeniem.
Od takiego ojca dzieci mog¹ odpocz¹æ, kiedy z³amie rêkê, bo grypa jest
dla niego ma³¹ przeszkod¹.
 Ojciec ofiarny: jest to odmiana czêsto
wystêpuj¹ca w rodzinach, gdzie matki rzadko bywaj¹ w domu. Wszystko
robi za dzieci, podtyka, podaje, wyrêcza.
 Ojciec pantoflarz: dzieci uwa¿aj¹ go
za dodatkowe dziecko w rodzinie i
nie traktuj¹ go powa¿nie.
 Ojciec pan i w³adca: który rozkazuje,
egzekwuje, drobiazgowo ledzi poczynania dzieci, grozi i tupie. Zwykle
rodzina boi siê go i nie lubi.



Grzybek po mazursku

F kupiê

Cytaty na ten tydzieñ
Ciep³y wieczór mi³a gra rozmarzonej ziemi.  Czasem w mylnym pêdzie
Æma otworzone okno tr¹ci ca³¹ si³¹
I z dr¿¹cej szyby szklane dwiêki
wydobêdzie.
Czasem lipy zaszumi¹ albo piew daleki,
Rozlej¹c siê, pop³ynie i w tysi¹czne
cieki
Srebrzystym deszczem lunie...
Cyprian Kamil Norwid

PRZYS£OWIA
 Lato ciep³e oraz d¿d¿yste, znaki plonu
oczywiste.
 Piotr i Pawe³ (29 czerwca), gdy siê
rozp³acz¹, to przez tydzieñ ludzie
s³oñca nie zobacz¹.
 Czerwiec sta³y  grudzieñ doskona³y.
 Halina (1 lipca), gdy ze s³oñcem
wstaje ciep³o i deszcz na zmianê
daje.
 Gdy Halina (1 lipca) ³¹ki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi.
 Nawiedzenie Matki Boskiej (2 lipca), wiêc siê chyl¹ przed ni¹ k³oski.
 Deszcz na Nawiedzenie Panny (2
lipca) potrwa pewno do Zuzanny
(11 sierpnia)
 Deszcze na lipca pierwszego, drugiego zapowiedzi¹ deszczu czterdziestodniowego.
 Jeli w Nawiedzenie (2 lipca) pada
ca³y miesi¹c deszcz nielada.
 Miód lipcowy, to lek zdrowy.
 Lipcowe deszcze dla ch³opa kleszcze, a jak pogoda, wiêksza swoboda.
 Gdy lipiec nie dopiecze, tego sierpieñ nie dosiecze.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:
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F x 2
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Taekwondo
Medale na eliminacji do Warszawskiej Olimpiady
M³odzie¿y w Taekwondo Olimpijskim
W dniu 12 czerwca 130 zawodników z klubów z województwa Mazowieckiego i Warmiñsko-Mazurskiego rywalizowa³o w Warszawie w Eliminacji do WOM. Olecko reprezentowa³o 5 zawodników z Uczniowskiego Klubu Sportowego HIDORI Olecko z Zespo³u Szkó³ na Siejniku, podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak.
Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach technik
specjalnych, poomse oraz kyorugi, czyli walki sportowej.
Zawodnicy z Olecka wypadli bardzo dobrze. G³ównym
celem wyjazdu by³a mo¿liwoæ stoczenia walk w nowym, od
obecnego roku obowi¹zuj¹cym, sprzêcie elektronicznym, który
podobnie jak w szermierce zalicza zdobyte przez zawodnika
punkty podczas walki. Dziêki temu wyeliminowano jakiekolwiek pomy³ki sêdziów.
Wyniki:
Zuzanna Murawska: 1 z³oty, 1 srebrny medal
Karolina Barszczewska: 1 z³oty, dwa br¹zowe medale
Justyna Miszczak: dwa z³ote i dwa br¹zowe medale,
Maurycy Miszczak: trzy srebrne medale
Karolina Barszczewska: dwa pi¹te miejsca

Og³oszenie o przetargu

Mistrzostwa Polski M³odzie¿y
£ód 2010  br¹z Daniela Olszewskiego, 5. miejsce
Micha³a Snarskiego.
AZS £ód by³ gospodarzem w dniach 19-20.06.2010 fina³ów Mistrzostw Polski M³odzie¿y. W fina³owych ósemkach w poszczególnych kategoriach wagowych znaleli siê
dwaj zawodnicy z HIDORI Olecko.
Najlepiej wypad³ Daniel Olszewski w kat. +87 kg, który
zdoby³ br¹zowy medal. Jest to czwarty z rzêdu br¹zowy medal z Mistrzostw Polski Daniela.
Nasz zawodnik wygra³ pierwsz¹ walkê z zawodnikiem z
Pisza. Nastêpnie po remisie z zawodnikiem gospodarzy musia³ stoczyæ z nim dogrywkê do pierwszego trafienia, któr¹
przegra³. By³ to pó³fina³. W repasa¿u o br¹zowy medal wygra³ z zawodnikiem z Opola.
Drugim zawodnikiem by³ Micha³ Snarski w kat. 58 kg.
Micha³ uleg³ w pierwszej walce nieznacznie póniejszemu
finalicie z Bydgoszczy. Nastêpnie wygra³ walkê repasa¿ow¹
i w bezporednim starciu o br¹zowy medal uleg³ zawodnikowi z Koñskich.
Gratulujemy

nieograniczonym
Dyrektor Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Olecku podaje do
publicznej wiadomoci, ¿e og³asza II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzeda¿ :
- ³odzi motorowej marki BAYLINER ,, COBRA" rok produkcji
1987 numer rejestracyjny NY 7863, nr fabryczny BVLA48KD F788
.
- cena wywolawcza - 3750,00z³
- post¹pienie - 100,00z³
- wadium 150,00 z³
Przetarg odbêdzie siê w dniu 15.07.2010 r. o godz. 11:00 w Biurze
Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1.
Wadium nale¿y wnieæ na konto PKO BP S.A. Olecko 06 1020 4724
0000 3702 00286070.
Szczegó³owej informacji o ³odzi bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿na
uzyskaæ w biurze Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park
1, lub telefonicznie -87 5202048 lub 87 5202788 w godzinach 7.00-15.00
Dyrektor MOSiR w Olecku

UWAGA

Wakacyjna zmiana godzin pracy
Warmiñsko  Mazurskiej Biblioteki
Pedagogicznej w Olecku
Informujemy, ¿e w okresie wakacyjnym, tj.
od 28 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. Biblioteka
Pedagogiczna w Olecku bêdzie czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800 - 1500, w soboty
nieczynna.
Od 26 lipca do 20 sierpnia Biblioteka bêdzie
zamkniêta (inwentaryzacja zbiorów). Wiêcej informacji na stronie www.wmbp.olsztyn.pl
Za utrudnienia przepraszamy !
El¿bieta Rowiñska
Kierownik Filii WMBP w Olecku

'
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Szachy
W dniu 19.06.2010 r. w Zespole Szkó³
w Judzikach odby³ siê Otwarty Turniej
Szachowy Juniorów o Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Judzikach. Turniej
rozgrywany by³ na dystansie siedmiu rund
z czasem gry 15 minut na zawodnika.
W klasyfikacji generalnej (open) pierwsze
miejsce zaj¹³ Konrad Konewko, który
wyprzedzi³ Patryka K³eczka (obaj SP
nr 4) i Patryka Sitkowskiego (Gimn. nr
2). W ramach turnieju prowadzone by³y
równie¿ dodatkowe klasyfikacje. W
kategorii gimnazjum pierwsze miejsce
zaj¹³ Patryk Sitkowski, drugie Jakub
Mrozowski, a trzecie Weronika Kisielewska (wszyscy Gimn. nr 2). W kategorii kl. IV-VI szkó³ podstawowych
zwyciê¿y³ Konrad Konewko przed Patrykiem K³eczkiem i Dominik¹ K³eczek
(wszyscy SP nr 4). W kategorii dziewcz¹t klas 0-III SP pierwsze miejsce zdoby³a
Gabriela Jegliñska, drugie Klaudia Winiewska, a trzecie Aleksandra Dwilewska (wszystkie SP nr 3). Piotr Turowski zwyciê¿y³ w kategorii ch³opców
klas 0-III SP. Drugie miejsce zaj¹³ Nataniel Zaniewski, a trzecie Piotr Modzelewski (wszyscy SP nr 3). Najlepszym zawodnikiem (zawodniczk¹) Zespo³u Szkó³ w Judzikach okaza³a siê

Marietta Makarewicz, a najm³odszymi
uczestnikami: Klaudia Winiewska i
Mateusz Kondracki.
W przerwie turnieju zaplanowane by³o
ognisko. Pogoda nam jednak nie dopisa³a i kie³baski zosta³y upieczone w
piekarniku. Nadw¹tlone si³y uzupe³ni³a
tak¿e zupa fasolowa.
Serdeczne podziêkowanie sk³adam
gronie osób, dziêki którym mo¿liwe by³o
przeprowadzenia turnieju. S¹ to: dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Judzikach Pan Andrzej
Malinowski, inicjator turnieju i funda-

Pi³ka no¿na
W dniach 18-20.06.2010 r., na stadionie MOSiR w Olecku
rozegrano Turniej Pi³ki No¿nej ¯aków o Puchar Prezesa PZPN.
Sêdzi¹ g³ównym turnieju, który zorganizowali MOSiR, MLKS
Czarni Olecko, OTSS oraz PZPN by³ Dariusz Karniej.
Do turnieju przyst¹pi³y nastêpuj¹ce dru¿yny: Kybartu (Litwa),
Polonia Raczki, Czarni Olecko, Silute (Litwa), Rona 03 E³k.
Dru¿yny te rozegra³y turniej systemem ka¿dy z ka¿dym. O
miejscu w tabeli mia³a decydowaæ w pierwszej kolejnoci
liczba zdobytych punktów, a w przypadku tej samej iloci
punktów  bezporedni mecz pomiêdzy zainteresowanymi
dru¿ynami.
WYNIKI:
Polonia Raczki - Kybartu (Litwa)
6:1
(4:0)
Silute (Litwa) - Czarni Olecko
1:0
(0:0)
Rona 03 E³k
- Kybartu (Litwa)
8:1
(2:1)
Polonia Raczki - Silute (Litwa)
2:0
(1:0)
Rona 03 E³k
- Czarni Olecko
2:1
(0:0)
Czarni Olecko - Kybartu (Litwa)
7:0
(3:0)
Rona 03 E³k
- Polonia Raczki
1:0
(0:0)
Silute (Litwa) - Kybartu (Litwa)
10:0
(4:0)
Czarni Olecko - Polonia Raczki
0:0
(0:0)
Silute (Litwa) - Roma 03 E³k
2:0
(1:0)
KOÑCOWA KOLEJNOÆ:
1. Silute (Litwa) - Opiekun: Rimas Celiauskas 9 pkt 13:2

tor pucharów i medali Burmistrz Olecka Pan Wac³aw Olszewski, za udostêpnienie autokaru na potrzeby dowozu dzieci
do Judzik, Pani Halina Jaroc, która sprawowa³a opiekê nad dzieæmi oraz Pani
Jolanta Makowska za ufundowanie drobnych upominków uczestnikom turnieju.
Dziêkujê równie¿ G³ównemu Sêdziemu,
Panu Leopoldowi Dudanowiczowi. Na
kolejne zawody zapraszam po wakacjach.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

2.
3.
4.
5.

Rona 03 E³k  Opiekun: Jakub Golak
9 pkt 11:4
Polonia Raczki - Opiekun: Jan Topolski
7 pkt 8:2
Czarni Olecko  Opiekun: Tomasz Karniej 4 pkt 8:3
Kybartu (Litwa)  Opiekun: Rimas Kanopa 0 pkt 2:31
Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy oraz
puchary ufundowane przez PZPN i MOSiR Olecko. Uhonorowano równie¿ dyplomami i statuetkami najlepszego bramkarza (£ukasz Malinowski  Czarni Olecko), najlepszego pi³karza
(Linas Megelaitis  Silute Litwa) oraz najlepszego strzelca
(Kacper Zieliñski  Rona 03 E³k). Ogó³em w turnieju uczestniczy³o 70 zawodników.
Dariusz Karniej

Pi³ka no¿na

Koñcowa tabela III ligi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sokó³ ..................... 71
Huragan ................. 53
Czarni ...................51
Olimpia .................. 50
Concordia .............. 48
Warmia .................. 46
Motor ..................... 42
Start ....................... 40

9. Pogoñ ..................... 39
10. Mr¹govia ............. 39
11. Promieñ ............... 38
12. Mazur .................. 34
13. Vêgoria ................ 34
14. Orze³ .................... 28
15. Mielnik ................ 28
16. Tur ....................... 22

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 (26)

Za po¿yczone
pieni¹dze

Waldemara Rukcia

Lato tego roku daje nam pe³n¹ gamê
doznañ: od prawie mrozu po upa³y, od
ciep³ego deszczyku po gwa³towne burze, od ulewy po gradobicia. Jedno jest
tylko pewne  kalendarz. W nim jest
napisane, ¿e przysz³o, ¿e jest, choæ czasami, wygl¹daj¹c przez okno, nawet tego
nie jestem pewien.
I jeszcze jedna wa¿na wiadomoæ:
zaczê³y siê wakacje, wiêc to ju¿ na pewno
lato. Pla¿e, gdy przez ostatnie kilka dni
s³oñce ogrzewa³o piasek i wodê  zape³ni³y
siê. Olecczanie i turyci zaopatrzeni w
torby z kocami, rêcznikami itp. przedmiotami s³u¿¹cymi wypoczynkowi ci¹gn¹ w kierunku jeziora.
W ka¿dym b¹d razie szko³y zamknê³y
swoje podwoje.
Pamiêtam jak moja nauczycielka matematyki naukê obliczania procentów
rozpoczê³a od przypowieci o Greku, który
z³o¿y³ w banku jedn¹ drachmê. Po la-

tach jego prawnuki mia³y ju¿ w banku
ca³kiem pokan¹ sumê.
Dzi przypowieæ o jednej wp³aconej do banku drachmie straci³a swoj¹
aktualnoæ. Dzisiaj banki nie doæ, ¿e
obracaj¹ na prawo i lewo twoj¹ jedn¹
drachm¹, to jeszcze ka¿¹ sobie za to
p³aciæ. Czasami takie trzymanie jednej
drachmy mo¿e kosztowaæ i sto drachm
miesiêcznie. Teraz Archimedes, Sokrates
czy inny obywatel wiata staro¿ytnego
umieciwszy w banku drobny pieni¹¿ek puci³by swoj¹ rodzinê z torbami.
Tak sobie mylê, ¿e banki to my
mielimy w staro¿ytnoci, no, mo¿e jeszcze w redniowieczu. O ich istnieniu w
XIX wieku bym polemizowa³ z historykami bankowoci. Po XI wieku przecie¿ procent na jaki nam po¿yczaj¹
pieni¹dze, gwa³townie ronie. Realny
koszt odsetek od po¿yczonych od bankierów pieniêdzy wynosi 24% w górê.
To jak to nazwaæ? Teraz jest to po prostu
lichwa!
Najlepiej wiêc nie po¿yczaæ jeli nie
trzeba? Tak siê nie da i po¿yczamy, bo
musimy. I w ten sposób wspomagamy
tych, którzy w górnolotnej frazeologii
maj¹ nam pomagaæ. I w³aciwie pomagaj¹, ci¹gn¹c od nas drachmy. Daj¹c
nam kasê wysysaj¹ j¹ od nas jednoczenie, po to, by nabraæ innych na tê sam¹
wêdkê i to jest jak kwadratura ko³a.
Ostatnie inwestycje bez pomocy banków zdarza³y siê w redniowieczu i to
nie powszechnie. Zamki i pa³ace budowano z pieniêdzy zdobytych na wojnach, w wyniku zagarniêæ i ma³¿eñskich
mezaliansów. Teraz wiat siê ucywili-

zowa³. Gotówkê maj¹ bankierzy, a ka¿d¹ nawet najmniejsz¹ transakcjê musimy bankowi p³aciæ. Nawet nasze ciê¿ko zapracowane emerytury s¹ przez banki
dodatkowo opodatkowane. Koszty obs³ugi ich przez tê instytucjê s¹ skrupulatnie od nich odliczone.
Pamiêtacie Pañstwo jakie wojny toczy³y miêdzy sob¹ banki o to kto bêdzie wyp³aca³ emerytury? Chodzi³o przecie¿ o op³atê bankow¹ za przelanie na
konto i o odsetki jakie mo¿na uzyskaæ
za trzymanie milionów emerytur przez
jeden dzieñ na swoim koncie.
Ale, Proszê Pañstwa, banki s¹ uczciwe.
To trzeba przyznaæ. Chocia¿ ... w rzeczywistoci nie by³o na wiecie takiej
si³y, która nie pozwoli³aby bankom na
oszustwa, jeli tylko zechc¹ oszukiwaæ.1
B. Marek Borawski
___________________________

Terry Pratchett, wiat finansjery, Prószyñski i S-ka, Warszawa 2009,
s. 129
1

