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* 50 lat minê³o  s. 3.
* Radni przyznali medal  s. 3.
* System oznakowania
tras turystycznych Ziemi Oleckiej  s. 7.
* Wêdrówki muzyczne po wiecie  s. 13
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Manipulowaæ prawd¹ to jak m¹ciæ
wodê pitn¹, która wp³ywa do ka¿dego domu.

7 czerwca 2005 r.

Burmistrz w Pa³acu Prezydenckim
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaniewski zaprosi³ Burmistrza Wac³awa Olszewskiego oraz wiceburmistrza Henryka Trznadla na uroczyste
spotkanie z okazji piêtnastolecia dzia³alnoci samorz¹du terytorialnego w Polsce.
Spotkanie bêdzie mia³o miejsce w Pa³acu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieciu w Warszawie, we wtorek, 7 czerwca o godzinie 13.00.
O donios³oci tego zaproszenia wiadczyæ mo¿e fakt, ¿e na kilkanacie tysiêcy
jednostek administracyjnych samorz¹du zaproszono tylko kilkadziesi¹t najlepiej
dzia³aj¹cych.

Dni Olecka
S¹ takie miejsca w Europie
 spotkajmy siê na MazKH=?D^
(kamienna pó³rotunda w Parku
Sportu i Rekreacji w Olecku)

PROGRAM

10.06.2005 r. (pi¹tek)
17:00 - Scena Przedszkolaka  IV Miejsko-Gminny Przegl¹d Twórczoci
Dzieciêcej

10-12 czerwca 2005 r.
- wrêczenie nagród laureatom konkursu
literackiego Mistrz Pióra i prezentacja nagrodzonych utworów konkursu literackiego Mistrz Pióra
- wrêczenie nagród laureatom II Prze-

Cena 1,40 z³
Serdeczne gratulacje
Firmie Delphia Yachts S.A.
w Olecku
z okazji zdobycia presti¿owej
nagrody przedsiêbiorcy zas³uguj¹cego na miano ambasadora polskiego
biznesu na rynku europejskim

Huzar Europy 2005
w konkursie organizowanym przez
Puls Biznesu oraz Program III
Polskiego Radia
sk³adaj¹: dyrektor Marek Ga³¹zka
i pracownicy Regionalnego
Orodka Kultury w Olecku
Mazury Garbate

gl¹du Szkolnych Zespo³ów Teatralnych
Zielona Gê
ok. 19:00 - Studio wokalne Sukces 
koncert dzieciêco-m³odzie¿owej grupy folkowej z Mr¹gowa pod kierunkiem Agaty Dowhañ
Ci¹g dalszy na s. 4.

Od 24 maja Tygodnik Olecki ukazuje siê w ka¿dy wtorek!
GODZINY PRZYJMOWANIA
OG£OSZEÑ
Tygodnik Olecki,
ul. Zielona 37
tel./fax (0-87) 520 02 30
poniedzia³ek, wtorek
roda, pi¹tek
w godz. 1200-1700
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OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

 30 maja o 10.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej
w okolicach Kukowa.
 31 maja o 8.00 cztery zastêpy JRG
PSP wyci¹ga³y z wody w okolicach
Sedrank samochód osobowy.
 1 czerwca o 21.25 jeden zastêp JRG
PSP otwiera³ zatrzaniête drzwi mieszkania przy ul. Mazurskiej.
 2 czerwca o 8.40 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Kukowie pochylone nad
budynkiem mieszkalnym drzewo.
 2 czerwca o 14.04 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej
w okolicach Zalesia (gm. wiêtajno).
 3 czerwca o 5.00 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ w Ryniach (gm. Wieliczki) mê¿czyznê przygniecionego przewróconym ci¹gnikiem.
 3 czerwca o 12.20 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ skutki kolizji
drogowej w okolicach Daniel (gm.
Kowale Oleckie).
 4 czerwca o 19.05 jeden zastêp JRG PSP
oraz 2 OSP Kowale Oleckie gasi³y po¿ar samochodu w Kowalach Oleckich.
Informacji udzieli³ starszy
aspirant Dariusz Domin

Pijani kierowcy

gm. Olecko, ma we krwi 2,2 promila
alkoholu.
 1 czerwca oko³o godziny 23.55 zatrzymano w Borawskich poloneza, którego prowadzi³ trzydziestojednoletni
Zdzis³aw B. Kierowca mia³ we krwi
1,4 promila alkoholu.
 4 maja o 00.02 w Mo¿niach zatrzymano do kontroli audi. Kierowa³ nim
dwudziestoomioletni Mariusz M. Mia³
on we krwi 0,8 promila alkoholu.

Wypadek

noci i zjecha³ do przydro¿nego rowu.
Ci¹gnik przewróci³ siê i przygniót³ traktorzystê. Poszkodowany zosta³ umieszczony w szpitalu w Olecku. Przyczyny
wypadku bada policja.

Ustalono sprawcê

Policja ustali³a, ¿e sprawc¹ pobicia
jest nieletni mieszkaniec Olecka Dawid
S. Udzia³ w zdarzeniu trzech innych
m³odych mê¿czyzn bêd¹cych wiadkami pobicia jest w chwili obecnej badany.
Po zamkniêciu ledztwa przez policjê sprawa zostanie rozpatrzona przed
s¹dem dla nieletnich.

 27 maja zatrzymano w Wieliczkach
rowerzystê, który mia³ we krwi 2,8
promila alkoholu.
 28 maja oko³o 22.25 policjanci zatrzymali w Kiljanach siedemnastoletniego Paw³a Z. Jecha³ on rowerem
maj¹c we krwi 1,5 promila alkoholu.
 31 maja policja zatrzyma³a do kontroli Mitsubishi. Okaza³o siê, ¿e czterdziestodwuletni kierowca, mieszkaniec

3 czerwca z Ryniach (gm. Wieliczki) kieruj¹cy ci¹gnikiem rolniczym trzydziestoczteroletni Henryk K. (mieszkaniec gm. Wieliczki) nie zachowa³ ostro¿-

Policja ustali³a sprawcê pobicia, do
którego dosz³o 23 maja na ulicy W¹skiej.
Przypominamy, ¿e pobito tam nieletniego gimnazjalistê. Poszkodowany
znalaz³ siê na skutek tego w szpitalu z
ranami ciêtymi g³owy i pot³uczeniami.

POLICJA OSTRZEGA

Zarz¹dowi i pracownikom Firmy

Delphia Yachts

gratulecje oraz ¿yczenia dalszych
sukces na rynkach europejskich i
wiatowych z okazji zdobycia tytu³u

Huzar Europy 2005

sk³ada
redakcja Tygodnika Oleckiego

Nieustaj¹cy 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:
 Gra¿yna Jurewicz
 Janina Koz³owska
 Adam Malinowski
 Henryk Malinowski
 Mariusz Marciñczyk
 Teresa Stasiñska
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Czêæ upominków ufundowali: Urz¹d
Miejski w Olecku, Stacja Paliw (Al.
Lipowe 1a) oraz INFOLAND.

Przyczyna  nadmierna prêdkoæ na ³uku drogi. Jedna osoba ranna.

CLIVE HARRIS
w OLECKU
niedziela, 26
czerwca 2005

Dla osób pragn¹cych skorzystaæ
z pos³ugi Uzdrowiciela bezp³atne bilety bêd¹ wydawane od poniedzia³ku
13 czerwca w godz. 7:00-15:00 w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych,
ul. Go³dapska 29

HONOROWI
D AWCY KRW I

W Powiecie Oleckim organizowane bêd¹ w 2005 r. akcje poboru krwi od honorowych dawców
w nastêpuj¹cych terminach:
 4.08.2005r.
 6.10.2005r.  1.12.2005r.
Pobór bêdzie odbywa³ siê w
budynku Starostwa Powiatowego
w Olecku przy ul. Kolejowej 32.

!
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Uroczystoæ z okazji d³ugoletniego po¿ycia ma³¿eñskiego

50 lat minê³o

We wtorek 31 maja 2005 r., o godz.
10.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego odby³a siê kolejna uroczystoæ z okazji 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego piêciu par z terenu gminy Olecko. Dostojni jubilaci zostali odznaczeni
przez Burmistrza Olecka Medalem Za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP nadaje to
odznaczenie tym parom ma³¿eñskim, które
prze¿y³y w jednym, zgodnym i trwa³ym
zwi¹zku ma³¿eñskim co najmniej 50 lat.
Z okazji Z³otego Jubileuszu Ma³¿eñstwa
medal otrzymali pañstwo: Zofia i Szczepan
Bujnowscy, Eugenia i Micha³ £angow-

scy, Irena i Piotr Raczy³o, Eugenia i
Stanis³aw Retlowie, Marianna i Stanis³aw Rowiñscy. Ponadto Burmistrz z³o¿y³ jubilatom ¿yczenia oraz wrêczy³ li-

Radni przyznali medal
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Olecku radni jednog³onie podjêli uchwa³ê
o nadaniu medalu Zas³u¿ony dla Olecka Ryszardowi Dembemu w dowód
uznania za niepodwa¿alny wk³ad w rozwój wiedzy na temat Ziemi Oleckiej. Uroczyste wrêczenie medalu odbêdzie siê na
przysz³ej sesji Rady, tj. 23 czerwca br.
Przypomnijmy, ¿e Ryszard Demby
jest jedynym pasjonatem badaj¹cym historiê Mazur na terenie gminy Olecko,
a owocem jego wieloletniej pracy s¹ m.in.

publikacje: Olecko i okolice 1973,
Ziemia go³dapska 1976, Jan Karol
Sembrzycki 1985, Ziemia olecka w
pierwszych latach po II wojnie wiatowej 1994, W straduñskiej puszczy
1998, Olecko. Czasy, ludzie, zdarzenia 2000, Widoki znad Legi 2002.
Niew¹tpliwie dziêki pasji Ryszarda Dembego powsta³o bogate ród³o wiedzy na
temat historii naszego regionu.
Ma³gorzata Adameit
rzecznik prasowy UM w Olecku

Decyzje bêd¹ wydane

siê wymóg publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Warmiñsko-Mazurskiego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszka³ym na terenie gminy Olecko uchwalonego na marcowej
sesji Rady Miejskiej w Olecku.
Za opónienie w realizacji wniosków
bardzo przepraszamy.
M. Adameit

Burmistrz Olecka prosi o cierpliwoæ
i wyrozumia³oæ wszystkie osoby, które z³o¿y³y wnioski o stypendia szkolne.
Decyzje w tej sprawie bêd¹ wydawane
najprawdopodobniej na prze³omie czerwca
i lipca. Tak znaczne opónienie w realizacji wniosków jest spowodowane
wzglêdami proceduralnymi, na które sk³ada

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

Zmiany w op³atach
za przedszkole

Podjêta na ostatniej sesji uchwa³a w
sprawie ustalenia op³at za wiadczenia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminê Olecko wprowadza
pewne zmiany jeli chodzi o op³aty. Otó¿
od 1 wrzenia 2005 r. op³ata sta³a za
przedszkole bêdzie wynosiæ 146z³. Natomiast w miesi¹cu, w którym wystêpuje przerwa wakacyjna, rodzice wnosz¹
op³atê sta³¹ pomniejszon¹ proporcjonalnie
o op³atê za czas zawieszenia zajêæ w
przedszkolu. Ponadto z op³aty sta³ej
zwolnieni s¹ rodzice dzieci niepe³nosprawnych, uczêszczaj¹cych do przedszkola i
posiadaj¹cych orzeczenie publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym specjalistycznej, okrelaj¹ce rodzaj niepe³nosprawnoci dziecka.
Ma³gorzata Adameit
rzecznik prasowy UM w Olecku

Dy¿ury aptek
 7.06.2005r. - 10.06.2005r. CEFARM
Bia³ystok S.A., ul. Sk³adowa 6, 19400 Olecko
 11.06.2005r. - 14.06.2005r. Apteka
Prywatna M. Kuciun, ul. Kolejowa
15, 19-400 Olecko

Iloæ publikacji:
px1
p x2
p x3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

(V26002)
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Treæ: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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sty gratulacyjne. Nie zabrak³o tak¿e kwiatów i lampki szampana.
Fot i tekst: Ma³gorzata Adameit
rzecznik prasowy UM w Olecku
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Dni Olecka

Do lustracji, wyst¹p!

C.d. programu

11. 06.2005 r. (sobota)
16.30  Cudze chwalicie, oleckiego nie znacie...
- Spotkanie z Ryszardem Dembym, autorem ksi¹¿ek o historii Ziemi Oleckiej
- prezentacja Stowarzyszenia Przypisani Pó³nocy i Ko³a
Mi³oników Ziemi Oleckiej
- loteria fantowa Akademii M³odzie¿owych Inicjatyw Profilaktycznych
- wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajêciowej przy UM w Olecku
Prezentacja
17:00 - blok programowy:
- fina³ miêdzynarodowego projektu S¹ takie miejsca w
Europie  spotkajmy siê na Mazurach (prezentacje artystycznych grup m³odzie¿owych z Rosji, Litwy, Francji,
Niemiec i Polski)
- Zespó³ Instrumentów Dêtych pod kierunkiem Weroniki
Kordowskiej (PSM I st. w Olecku)
- Promenada  Sportowy Klub Tañca Towarzyskiego 
pokaz
- pokaz Oleckiej Sceny Breaka z Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate
- prezentacje artystyczne zespo³ów dzieciêcych Takt, Triola,
Bemol i Nutki (Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku i
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
21:00 - koncert rockowego zespo³u Animosus
22:00 - suita mazursk, S³awomir Sikora  koncert muzyki
elektronicznej  prezentacja  wiat³o i dwiêk. Udzia³
wemie równie¿ Teatr agt POI.
12. 06.2005 r. (niedziela)
10:00 - turniej tenisa ziemnego (korty)
12:00 - turniej siatkówki pla¿owej (boisko przy kortach)
16:00 - Gratka dla nastolatka  fina³ IX edycji piosenki
dzieciêcej i m³odzie¿owej
18:30 - pokaz par turniejowych polskich tañców w formie
towarzyskiej grupy z Siemiatycz
19:15 - pokaz w wykonaniu uczestników projektu S¹ takie
miejsca w Europie  spotkajmy siê na Mazurach
19:30 - og³oszenie wyników fina³u Gratki dla nastolatka i
koncert laureatów
20:00 - KASA  koncert
Zapraszamy

Olecko, ul. Go³dapska 22
tel./fax (087) 520 22 33
Kot³y, bojlery, armatura
sanitarna, pompy, przydomowe
oczyszczalnie cieków
SPRZEDA¯ NA RATY

Szanowny Panie Redaktorze

Z uwag¹ przeczyta³am artyku³ Kawa czy herbata w Olecku,
który ukaza³ siê w Tygodniku Oleckim w dniu 31.05.2005r.
Wszystko by³oby fajnie, gdyby nie fragment dotycz¹cy silnej ekipy kuchcików z Warsztatów Terapii Zajêciowej, którzy bronili honoru oleckich kucharzy. To siê zgadza w 100%.
Panie Redaktorze, jestem pewna, ¿e nie jad³ Pan naszych
 oczywicie wymienitych  pierogów, które nie by³y ani
ruskie, ani pod moj¹ dyrekcj¹. Pomys³, wykonanie oraz dyrygowanie to zas³uga Marty Romotowskiej, szefowej pracowni gospodarstwa domowego w WTZ. A pierogi by³y z
kapust¹ i grzybami, robione z ciasta dro¿d¿owego i pieczone
w piekarniku.
Dla cis³oci podajê przepis na ruskie. Farsz: 1 kg ziemniaków gotowanych, 2 kostki twarogu pó³t³ustego, 2 rednie
przysma¿ane cebule, sól, pieprz. Ciasto: 1 kg m¹ki, 1 jajko,
woda, szczypta soli.
¯yczê mi³ej pracy i smacznego
Bo¿ena Ga³¹zka

UWAGA

OKOLICZNOCIOWY TURNIEJ
PI£KI RÊCZNEJ

znaczy taniey !

(V23302)

KEY

Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwoci w Olecku
wyst¹pi³ do samorz¹dów gminnych z terenu powiatu oleckiego i Rady Powiatu w Olecku z apelem o poddanie siê autolustracji. Akcja PIS-u sprawi³a, ¿e samorz¹d naszego powiatu
zaprosi³ do Olecka na dy¿ur pracowników Oddzia³u Instytutu
Pamiêci Narodowej w Bia³ymstoku. 17 maja w godz. od 9. do
14. dwóch pracowników Oddzia³u IPN przyjmowa³o wnioski
o sprawdzenie danych mieszkañców Ziemi Oleckiej w zasobach IPN. Ka¿dy chêtny do z³o¿enia wniosku musia³ to uczyniæ osobicie i przedstawiæ dowód to¿samoci.
Chêtni do z³o¿enia wniosku o lustracjê czekali ju¿ przed
godz. 9. Jako jedni z pierwszych dokumenty takie z³o¿yli
radni powiatu oleckiego: starosta olecki Stanis³aw Ramotowski, jego zastêpca Alojzy Jurczak i radny Andrzej Wojczulewicz. Wnioski takie z³o¿yli tak¿e Burmistrz Olecka Wac³aw
Olszewski oraz jego zastêpca Henryk Trznadel.
Cz³onkowie Prawa i Sprawiedliwoci oraz Ligi Polskich
Rodzin s¹ do tego zobowi¹zani uchwa³ami w³adz krajowych.
Warto przypomnieæ, ¿e apel PIS-u zak³ada³ tak¿e, i¿ radni gminni jak i powiatowi z Ziemi Oleckiej oraz urzêdnicy
samorz¹dowi: burmistrz, jego zastêpca, wójtowie, sekretarze
i skarbnicy mogliby póniej zawiadomiæ opiniê publiczn¹ o
wynikach tej lustracji.
(jod)

20 lat temu (w roku 1985) uczniowie z ówczesnego Zespo³u Szkó³ Rolniczych na Mistrzostwach Polski Szkó³ Rolniczych zdobyli z³oty medal w pi³ce rêcznej. Aby uczciæ
pamiêæ o tym wydarzeniu w dniu 10 czerwca 2005 r. o godz.
13:00 w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych przy ul. Go³dapskiej odbêdzie siê turniej okolicznociowy, na który serdecznie zapraszamy kibiców i zwolenników pi³ki rêcznej.

#
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ZMIANA USTAWY O PODATKU
OD TOWARÓW I US£UG

Najnowsza nowelizacja ustawy zosta³a og³oszona w Dz. U. z 23 maja
2005 r. nr 90, poz. 756. Wiêkszoæ przepisów wesz³o w ¿ycie 1 czerwca br.
Najistotniejsze zmiany obowi¹zuj¹ce od 1.06.2005 r.:
- nowe uregulowania dot. eksportu:
· art. 2 pkt 8, art. 13 ust. 4 pkt 4, art.
19 ust 6, art. 41 ust.11 (zast¹piono
sformu³owanie urz¹d celny wyjcia
okreleniem urz¹d celny okrelony
w przepisach celnych).
· art. 87 ust. 2, 3, 3a  zmiany dotycz¹ce zwrotu ró¿nicy podatku.
· art. 41 ust. 9 (podatnik dokonuj¹c
eksportu towaru z uwagi na brak stosownych dokumentów zobowi¹zany jest
do opodatkowania dostawy wg stawki krajowej, póniejsze otrzymanie dokumentu celnego uprawniaæ go bêdzie
do dokonania stosownej korekty podatku nale¿nego w deklaracji sk³adanej za m-c, w którym podatnik otrzyma³ ten dokument).
- art. 2 pkt 20 - zmieniono definicjê
produktów rolnych (za produkty rolne uwa¿aæ siê bêdzie równie¿ towary
wytworzone przez rolnika rycza³towego
z produktów rolnych pochodz¹cych z
jego w³asnej dzia³alnoci rolniczej przy
u¿yciu rodków zwykle u¿ywanych
w gospodarstwie rolnym).
- art. 7 ust. 4 i ust. 7  zmieniono
definicjê prezentów ma³ej wartoci i
próbki.
- art. 15 ust. 3 i 3a  zmieniono zasady reguluj¹ce opodatkowanie prac na
zlecenie oraz us³ugi twórców i artystów.
- art. 19 ust. 6, ust. 12, ust. 15, ust.
16a, ust. 20  regulacje dotycz¹ce obowi¹zku podatkowego.
- art. 23 ust. 13, art. 24 ust. 10 pkt 1
 unormowania zwi¹zane z miejscem
wiadczenia przy dostawie towarów.
- art. 27 ust. 4 pkt 3 oraz art. 28 ust.
5 pkt 2  zmieniono przepisy dot.
miejsca wiadczenia us³ug.
- art. 29 ust. 1, ust. 17, art. 31 ust. 2
pkt 1  zmiany w zakresie okrelenia
podstawy opodatkowania.
Obrót zwiêksza siê o otrzymane dotacje, subwencje i inne dop³aty maj¹ce
bezporedni wp³yw na cenê ( kwotê nale¿n¹) towarów dostarczanych lub us³ug
wiadczonych przez podatnika pomniejszone o kwotê nale¿nego podatku. Ujednolicono zasady opodatkowania importu us³ug zwi¹zanych z wewn¹trzwspól-

notowym nabyciem towarów oraz importem towarów  gdy wartoæ us³ugi
importowej zosta³a wliczona do podstawy
opodatkowania towarów, nie opodatkowuje siê ponownie importu us³ug.
Zgodnie z nowym brzmieniem art.
31 ust. 2 pkt 1  podstawa opodatkowania w wewn¹trzwspólnotowym nabyciu towarów obejmuje podatki, c³a,
op³aty i inne nale¿noci o podobnym
charakterze zwi¹zane z nabyciem towarów.
Dodano z wyj¹tkiem podatku, oznacza to, ¿e obliczaj¹c podstawê opodatkowania w wewn¹trzwspólnotowym nabyciu towarów wlicza siê do niej wszystkie
zap³acone w zwi¹zku w tym podatki inne
ni¿ polski podatek od towarów i us³ug.
- art. 42 ust. 3 pkt 4  uchylono wymóg posiadania dokumentu potwierdzaj¹cego przyjêcie przez nabywcê
towaru na terytorium pañstwa cz³onkowskiego.
Nie oznacza to, ¿e dokument taki w
ogóle przestanie obowi¹zywaæ. Bêdzie
on nadal potrzebny w przypadku, gdy
wywóz towarów bêdzie dokonywany
przy pomocy w³asnego rodka transportu dostawcy lub nabywcy lub gdy
na podstawie innych posiadanych dokumentów nie bêdzie mo¿na uwiarygodniæ faktu przyjêcia towarów przez
nabywcê na terytorium pañstwa cz³onkowskiego innego ni¿ terytorium kraju  art. 42 ust. 11 pkt 4.
- art. 90  uchylono ust. 7, dodano ust.
11 stanowi¹cy delegacjê dla Min. Fin.
do okrelenia w formie rozporz¹dzenia innych metod obliczania proporcji.
- art. 91 ust. 2  uzupe³niono zapis
nakazuj¹cy dokonywanie piêcio- lub
dziesiêcioletniej korekty w stosunku
do gruntów oraz prawa wieczystego
u¿ytkowania gruntów.
- art. 93  zmieniono przepis dotycz¹cy zwrotu podatku naliczanego w formie
zaliczki przed dokonaniem sprzeda¿y opodatkowanej lub czynnoci wymienionych w art. 86 ust 8 pkt 1.
- art. 99 ust. 8 - sk³adanie deklaracji
podatkowych przez podatników zwolnionych od VAT dokonuj¹cych wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów.
- art. 109  prowadzenie ewidencji towarów przemieszczanych.
- art. 111 ust. 1  zmiana brzmienia
przepisu dotycz¹ca kas rejestruj¹cych
( obok osób fizycznych nie prowa-

dz¹cych dzia³alnoci gospodarczej
przepis wymienia tylko rolników rycza³towych).
- art. 127  zmiany w zakresie zwrotu
podatku podró¿nym.
W dziale IX ustawy dodano rozdzia³
1a  Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieci¹galnych wierzytelnoci, tzw.
ulga za z³e d³ugi.
Zgodnie z art. 89a podatnik mo¿e
skorygowaæ podatek nale¿ny z tyt. dostawy towarów lub wiadczenia us³ug
na terytorium kraju w przypadku wierzytelnoci odpisanych jako nieci¹galne, stanowi¹cych koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym.
Przepis stosuje siê w przypadku gdy
spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
- dostawa towarów lub wiadczenie us³ug
jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT
czynny, nie bêd¹cego w trakcie postêpowania upad³ociowego lub w trakcie likwidacji,
- wierzyciel i d³u¿nik na dzieñ dokonania korekty s¹ podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
- wierzytelnoci zosta³y uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek nale¿ny,
- wierzytelnoci nie zosta³y uregulowane w jakiejkolwiek formie ani nie zosta³y zbyte,
- od daty wystawienia faktury, bêd¹cej
podstaw¹ do odpisania wierzytelnoci nie up³ynê³o 5 lat, licz¹c od pocz¹tku roku, w którym wystawiona zosta³a faktura,
- wierzyciel zawiadomi³ d³u¿nika o odpisaniu wierzytelnoci jako nieci¹galnych, a d³u¿nik w ci¹gu 28 dni nie
uregulowa³ nale¿noci.
Prawo do zmniejszenia podatku nale¿nego po stronie dostawcy rodzi obowi¹zek po stronie d³u¿nika, który jest
obowi¹zany do dokonania stosownej
korekty in minus podatku naliczonego
wynikaj¹cego z nieuregulowanych faktur  art. 89b.
Przepisy art. 89a i 89b maj¹ zastosowanie do wierzytelnoci powsta³ych
od dnia 1 czerwca 2005r.
Z dniem 22 sierpnia 2005 r. wejd¹
w ¿ycie nowe regulacje dotycz¹ce zasad odliczania podatku naliczonego od
nabywanych samochodów oraz paliw
silnikowych, oleju napêdowego oraz gazu,
wykorzystywanych do napêdu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych  art. 86 oraz art. 88
ust. 1 pkt 3.
- artyku³y 2, 4, 5 znowelizowanej
ustawy.
Naczelnik Urzêdu Skarbowego
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Trzeba by³o wielu lat od zakoñczenia II wojny wiatowej, by wreszcie wolnoæ wilimy sobie po ma³ym kawa³ku chledotar³a do zniewolonej Polski  najpierw przez szeæ lat przez faszystowskie Niemcy, ba, a brat przyniós³ ma³y kawa³eczek
a póniej przez oko³o 45 lat przez ZSRR. Ale nie wszyscy pogodzili siê z chwil¹ op³atka, którym podzielilimy siê po
zakoñczenia wojny z takim stanem rzeczy. Rozpoczêli walkê zbrojn¹ z kolejnym modlitwie, sk³adaj¹c sobie ¿yczenia
przetrwania i powrotu do rodzin. By³y
okupantem, p³ac¹c za to jak¿e wysok¹ cenê, czêsto cenê ¿ycia.
Aby nie byæ go³os³ownym, przedstawiê wspomnienia by³ego partyzanta Armii wspomnienia o najbli¿szych i cichy piew
Krajowej Piotra Krysiuka, o którym pisa³em w TO nr 18(332) z dnia 28 kwiet- kolêd. Podobne wigilie i wiêta Wielkiej Nocy prze¿y³em cztery razy.
nia 2004 r.
Smutne to by³y czasy. Cz³owiek by³
Wspomnienia z s¹du PRL oraz transportu wiêniów z Bia³egostoku przez Warszawê do wiêzienia we Wronkach i pobyt w wiêzieniu do 18 czerwca 1950 roku poni¿any, wyzywany od bandytów,
wyszydzany  po prostu by³ nic nie
spisa³ Piotr Krysiuk w Olecku w dniu 30 marca 1993 r.
Jan Torebko znacz¹c¹ szmat¹, uwa¿any za wroga
ojczyzny i narodu. Oni natomiast byli
W roku 1949 otworzono dla najm³od- wszystkim. Przypominam sobie, jak koPo dwudziestu czterech godzinach
znów wyci¹gniêto mnie na przes³ucha- szych wiêniów szko³ê. Ja równie¿ sko- ledzy opowiadali o nieudanej ucieczce
nie i od nowa to samo. Trwa³o to przez rzysta³em z tej dobroci. £añcut wów- przed naszym przyjazdem w 1946 r. Za
trzy doby. Nadal nic nie podpisa³em. czas wyk³ada³ jêzyk polski i pracowa³ wiedz¹ kilku oddzia³owych szykowano
Odes³ano mnie na pojedynkê, gdzie przez w bibliotece.
ucieczkê z pomoc¹ partyzantów z zemiem twierdziæ, ¿e £añcut kapu- wn¹trz. W celach miano ju¿ nawet broñ.
63 dni przebywa³em w celi na 6 piêdzi
szerokiej i 16 piêdzi d³ugiej. Wstrzy- siem nie by³. wiadectwo ukoñczenia Niestety, przez nieostro¿noæ lekarza kapu
mano listy, paczki, spacery  po prostu szko³y otrzyma³em z Poznania. Chcia- wyda³ wszystko, gdy¿ pods³ucha³ lekazamkniêto do szafy. Jedzenie otrzymy- ³em jeszcze ukoñczyæ kurs czeladnika, rza, który dawa³ znaki kiedy to ma byæ.
wa³em takie samo jak wszyscy. Nie wiem lecz naczelnik nie zgodzi³ siê, abym móg³ Na zewn¹trz czekano na sygna³, który
jak d³ugo bym wytrzyma³, gdyniestety nie nast¹pi³. Zrobiono
by nie zmiana naczelnika. Nowy
rewizjê i wszystko wykryto.
naczelnik udzieli³ amnestii na
Wiêniów zamieszanych w
wszystkie wykroczenia wewnêtrzspisek odizolowano. Co sta³o
ne. Dopiero za kilka dni jesz(czêæ III)
siê z oddzia³owymi, tego nie
cze raz trafi³em do karca, gdy¿
Wspomnienia z s¹du PRL oraz transportu z Biawiem.
poprzedni naczelnik pozostawi³
³egostoku przez Warszawê do wiêzienia we WronWiosn¹ 1948 r. w okresie
raport, aby mnie ukaraæ. Zostakach i pobyt w wiêzieniu do 18 czerwca 1950 roku.
wielkanocnym by³em ju¿ przez
³em najpierw zaprowadzony do
Olecko, 30 marca 1993r.
kolegów spisany na straty. Jedlekarza aby stwierdzi³, czy mogê
nak Bóg pokierowa³ moim loiæ do karca i tak zakoñczy³a siê moja pozostaæ w wiêzieniu. Brakowa³o mie- sem inaczej. W tym czasie zacz¹³em
si¹ca czasu.
gehenna z naczelnikiem.
s³abn¹æ do tego stopnia, ¿e koledzy musieli
Przypominam sobie pierwsz¹ Wigi- pomagaæ mi wyjæ na spacer, gdy¿ o
Drug¹, chyba najgorsz¹, metod¹ by³o
przerzucanie z celi do celi grulików. liê Bo¿ego Narodzenia w 1946 r., kie- w³asnych si³ach nie by³o ju¿ mowy tego
Uwa¿am, ¿e by³o to celowe zara¿anie dy to poprosi³em oddzia³owego, by w zrobiæ. Szczególnie le by³o ze mn¹
wspó³wiêniów, aby jak najwiêcej wy- wieczór wigilijny pozwoli³ mi spotkaæ tydzieñ przed wiêtami  co zjad³em,
wieæ ich w trumnie  jednej dla wszyst- siê z bratem ciotecznym, który przeby- zaraz zwymiotowa³em, mog³em piæ tylkich, z dnem ruchomym  na cmentarz wa³ na tym samym oddziale. O dziwo, ko kawê i wodê. W pierwszy dzieñ wi¹t
wiêzienny. W roku 1946 by³o oko³o setki trafi³em na dobrego cz³owieka, gdy¿ nie wyszed³em ju¿ na spacer. Zobaczy³
grulików, a w roku 1949 by³o ju¿ ich przyprowadzi³ brata na noc do mojej to oddzia³owy i zapyta³ dlaczego nie
ponad 700. Tak stwierdzi³ wiêzienny celi. Wigilia by³a smutna. Paczek nie wychodzê na spacer.
lekarz. Najwiêcej z nich umiera³o wio- mielimy, jedynie ze niadania zostaC.d. za tydzieñ
sn¹ i jesieni¹  po kilka osób dziennie.
Dopiero w roku 1949 grulików odizolowano i przydzielono im inne wy¿ywienie.
Sta³o siê to g³ównie dziêki tym, którzy
wychodzili, gdy¿ opowiadali o wszystkim miêdzy innymi w radio Wolna Europa, które to przedstawia³o nieludzkie
warunki i metody stosowane we Wronkach.
Za te i inne sprawy nasi dygnitarze
powinni byli odpowiadaæ przed s¹dem.
W roku 1948 do Wronek zostali przywiezieni: pu³kownik £añcut  szef departamentu wiêziennictwa oraz jego zastêpca Fejgman, obaj ¯ydzi. Wszystkie
regulaminy wiêzienne we Wronkach by³y
podpisane przez £añcuta. By³o doæ zabawnie, kiedy trzeba by³o przestrzegaæ
swego w³asnego regulaminu...

Gorzki smak wolnoci
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Podstawowe znaki szlaku turystycznego, które prowadz¹ nas po trasie
Znak pocz¹tku i koñca znakowanego szlaku.
Rozwidlenie dróg, odchylenie wskazuje kierunek poruszania
siê.

Trasa zdecydowanie zmienia swój kierunek. Za takim znakiem
skrêcamy w prawo lub w lewo, w pierwsz¹ napotkan¹ drogê lub
cie¿kê. Po skrêcie powinien byæ widoczny nastêpny znak
szlaku.
Strza³ka wskazuj¹ca kierunek poruszania siê. Nale¿y skrêciæ przed
strza³k¹.
Wykrzyknik, oznacza miejsca szczególnie trudne do oznakowania b¹d
zorientowania siê w terenie.

Dodatkowe oznakowanie dojæ do ciekawych miejsc.

Opracowane przez zespó³ pasjonatów, licz¹ce kilkaset kilometrów, trasy
turystyczne po Ziemi Oleckiej zosta³y
oznakowane wed³ug systemu znaków
podanych w za³¹czonej tabeli. Autorzy
do³o¿yli wielu starañ, aby oznakowanie
by³o jak najbardziej czytelne dla ka¿dego wêdrowca.
Warto wspomnieæ o tym, ¿e znaki
maj¹ specyficzn¹ formê z wkomponowan¹ lini¹ falist¹ kojarz¹c¹ siê z pagórkami i dolinami w krajobrazie Mazur
Garbatych. To taka licentia poetica zastosowana przez autorów tras turystycznych: Stefana Czajkowskiego i Zbigniewa Sienkiewicza. Mia³o to na celu
wyró¿nienie spójnego i zwartego systemu naszych oleckich szlaków od innych propozycji turystycznych.
Poza u¿yciem sinusoidy, system zna-

kowania jest zgodny z zasadami i standardami szlaków PTTK. Kolory znaków
nie oznaczaj¹ stopnia trudnoci szlaku.
Znaki czarne s³u¿¹ do oznaczenia skrótów na trasie.
Wszystkie trasy poprowadzono z myl¹
o turycie pieszym i rowerowym z przeciêtn¹ kondycj¹ i tak¹ te¿ orientacj¹ w
terenie. Szlaki maj¹ kszta³t pêtli, zaczynaj¹
siê przy Kamiennym Mostku nad jeziorem w Olecku i koñcz¹ w Olecku lub
miejscu, z którego ³atwo do Olecka trafiæ za znakami nastêpnego szlaku. Na
niektórych zapomnianych drogach, g³ównie z Szarejek do Cisowego Jaru i
Magicznego Jeziorka, trzeba bêdzie
miejscami rower prowadziæ. Jeli zgubimy szlak, nale¿y wróciæ do miejsca
gdzie widzielimy ostatni znak. Do dobrej orientacji w terenie przydatne s¹

mapy.
Znaki szlaków umieszczone zosta³y
na istniej¹cych w terenie: s³upach, drzewach, p³otach, budynkach, itp. Wielokrotne analizy i poprawki mia³y zapewniæ wysok¹ jakoæ oznakowania. Jeli
jednak stwierdzicie gdzie czêciowy brak
znaków znaczy to, ¿e w terenie nie ma
elementów, na których mo¿na by³oby
taki znak namalowaæ albo np. drzewo
zosta³o wyciête. Zdarzaj¹ siê tak¿e dewastacje oznakowania.
Oleckie trasy wymagaj¹ jeszcze uzupe³nieñ o tabliczki informacyjne w punktach wêz³owych i opisy ciekawych miejsc,
co mam nadziejê nast¹pi wkrótce. Sami
autorzy z pomoc¹ okolicznych mieszkañców i firm, czyni¹c te¿ uzgodnienia
z urzêdami, starali siê umieciæ na szlaku kamienie i s³upy, na których mo¿na
by³oby umieciæ znaki. I za to w tym
miejscu dziêkujemy wszystkim, którzy udzielili nam pomocy.
Szlaki wymagaj¹ corocznych odnowieñ, wiêc w miarê up³ywu czasu ich
oznakowanie i infrastruktura bêd¹ zapewne doskonalone i uzupe³niane.
Carpe diem! Ruszajmy na szlak!
Pomocne w wêdrówce bêd¹ foldery
p.t. Trasy turystyczne Ziemi Oleckiej
dostêpne w Punkcie Informacji Turystycznej mieszcz¹cym siê w oleckim
orodku kultury i ksiêgarniach. Zawieraj¹ one mapki z przebiegiem szlaków
i krótkie opisy krajoznawcze. Warto doceniæ to, ¿e opisy tras i mapy zosta³y
wzbogacone o zanikaj¹ce, b¹d wczeniej nieznane informacje i nazwy terenowe. Jest to wynik prowadzonych od
wielu lat poszukiwañ historycznych i badañ
toponimicznych autorów. Foldery mo¿na otrzymaæ tak¿e w wersji niemieckojêzycznej.
Podzielcie siê wra¿eniami i odkryciami z przebytych tras na adres e-mail:
zsienkiewicz@wp.pl
Do zobaczenia na szlaku!
Zbigniew Sienkiewicz

DROGERIA NATURA
ZAPRASZA
W czerwcu przy zakupach powy¿ej
40 z³otych otrzymasz 5% rabatu.
Dodatkowo mamy w ofercie:

Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374

(V26501)

System oznakowania
Tras Turystycznych Ziemi Oleckiej

- lakier TAFT ¿ó³ty - 9,99 z³
- FRUCTIS, szampony i od¿ywki - 5,99 z³
- TIMOTEY, szampony 500 ml+300ml - 10,99z³

Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520-11-03
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984
przyjació³ niemieckich tak¿e m³odzi
Robert
Rosjanie. Clarissa by³a córk¹ rosyjskiego
Hoffmann-Salpia
urzêdnika po tej stronie granicy.
Zmar³ 12 lipca 1983 roku w domu
opieki przy kociele Garnisch-Parten. Jego
¿ycie rozpoczê³o siê 26 sierpnia 1887
roku w maj¹tku Salpia w okrêgu Kêtrzyn.
Pomiêdzy tymi dwiema datami ci¹gnie siê d³uga droga ¿ycia, któr¹ razem
przeledzimy.
Matka Friederike Hoffmann pracowa³a w maj¹tku jako gospodyni. Jego
w³acicielem by³ Albert Dahms i by³
¿onaty. Obaj jego nielubni synowie
spêdzili swoje m³ode lata w obejmuj¹cym 600 mórg maj¹tku, pod czu³¹ opiek¹
matki, przyjanie traktowani przez ojca,
który mia³ jeszcze dwóch lubnych synów. Ojciec kocha³ naturê, malowa³,
zajmowa³ siê pszczo³ami i by³ bardziej
filozofem ni¿ rolnikiem.
Na pocz¹tku 1900 roku matka opuci³a maj¹tek i przeprowadzi³a siê z synem
do Królewca, gdzie uczêszcza³ do gimnazjum Löbenicht, by potem w latach
1904-1907 kszta³ciæ siê na nauczyciela
w seminarium nauczycielskim w Angerburg.
Swoj¹ pierwsz¹ posadê nauczyciela
dosta³ w 1907 roku w Plautzkehmen,
oddalonego od Go³dapi dwa kilometry.
Cztery lata szkolne przynios³y mu pierwsze
dowiadczenia w kontaktach z m³odymi ludmi. Wolny czas spo¿ytkowany
zosta³ na naukê kozackich tañców, przeja¿d¿ki konne i spotkania z m³odzie¿¹.
Do krêgu jego znajomych nale¿eli oprócz

Robert Hoffmann-Salpia
 Szko³a w Gordejkach.

Przeniesienie na drug¹ woln¹ posadê nauczyciela w Sedrankach w 1911
roku przynios³o nowe zadania, które nagle
skoñczy³y siê wraz z wybuchem pierwszej wojny wiatowej, w której Robert
Hoffmann dzia³a³ jako podoficer sanitarny na Wschodzie.
W latach 1916-1918 przej¹³ obowi¹zki

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
Przypisani Pó³nocy dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z Treuburger Heimatbrief nr 8.
lata m³odsz¹ od siebie Klar¹ Grau z
Coburg, która pracowa³a jako pielêgniarka.
Ma³¿eñstwo by³o bezdzietne. W 1917
roku przeniesiono go z Insterburga do

Robert Hoffmann-Salpia - Plac targowy w Treuburgu.
wojskowego nauczyciela szko³y
redniej na terenie Wilna; tworzono szko³y do nauki liczenia i czytania dla dzieci rolników. Opieraj¹ca siê pocz¹tkowo
ludnoæ wysy³a³a coraz czêciej
swoje dzieci do tych szkó³. Praca
nauczyciela by³a wyczerpuj¹ca i niebezpieczna, poniewa¿
po drodze do szko³y trzeba by³o
poruszaæ siê konno. Za ochronê personelu nauczycielskiego
odpowiedzialne by³o wojsko.
Panie z mieszczañstwa zatrudniane by³y jako nauczycielki.
Zap³at¹ za trud by³ telegram z
podziêkowaniami do v. Hindenburg, w którym ludnoæ
znacz¹co chwali³a Roberta Hoffmanna.
Po pobycie w lazarecie w
Insterburgu o¿eni³ siê on 15
wrzenia 1915 roku z cztery

Sedranek jako nauczyciela do tamtejszej szko³y, jednoczenie zachowa³ swoje
wojskowe zadania.
Spadek o wartoci 10000 z³otych
marek po mierci jego ojca Dahmsa i
koniec wojny umo¿liwi³y mu w 1919
roku rozpoczêcie studium malarstwa w
Królewcu, gdzie tak naprawdê zaczê³a
siê jego artystyczna przygoda. Bez przygotowania zda³ egzamin wstêpny na
Akademiê Sztuki. Na okres studiów
zwolniony zosta³ z obowi¹zków nauczyciela w Sedrankach. Na uczelni znalaz³
w profesorach doskona³ych nauczycieli
i przyjació³. Profesor Arthur Degener i
Eduard Bischoff pozostali jego przyjació³mi do pónego wieku.
Pierwsza wystawa jego malowide³ u
Riesemanna i Linthalera w 1922 roku
w Królewcu zosta³a skrytykowana w
gazetach, niemniej jednak ju¿ wtedy
pojawi³y siê pozytywne g³osy na temat
jego prac.
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W latach 1923-1945 Robert Hoffmann znowu prowadzi³ zajêcia w szkole w Sedrankach. Malowanie, jazda konna
i hodowla kap³onów by³y najwa¿niejszymi punktami w jego codziennym ¿yciu.
Do 1933 roku bra³ udzia³ ze swoimi
obrazami w wielu wystawach sztuki. Z
Sedranek zaopatrywa³ wystawy w Królewcu, Berlinie, Hamburgu i Hanowerze. Podczas studenckiej podró¿y do Francji wystawia³ nawet w Luwrze.
W Sedrankach zyska³ sobie szacunek mieszkañców wioski, wybudowa³ dom
nad jeziorem i spêdzi³ tu owocny artystycznie okres.
Pod koniec wojny wcielono Hoffmanna do szturmu narodowego. Wojenna
zawierucha pchnê³a go na Zachód, gdzie
dosta³ siê do niewoli Anglików. Wegetowa³ w straszliwych warunkach w obozie
ko³o Brukseli i tam w³anie zrodzi³a siê
w nim nienawiæ. Zrównowa¿ony, kochaj¹cy ¿ycie malarz nauczy³ siê nienawidziæ. Te jak¿e obce jemu usposobienie zanika³o stopniowo z pomoc¹ jego
¿ony. Potem nast¹pi³y ciê¿kie lata ¿ycia w ojczynie ¿ony w Coburg/Oberfranken. Kiedy w koñcu przeszed³ na
nauczycielsk¹ emeryturê, zbudowa³ w
1955/56 przestronny dom w Ottobrunn
ko³o Monachium. Na poddaszu urz¹dzi³
atelier malarskie. Jego posiad³oæ znajdowa³a siê blisko gêstego lasu, otoczona jod³ami. W tym piêknym otoczeniu
znalaz³ nareszcie konieczny spokój i
natchnienie, ¿eby malowaæ!
Wtedy te¿ rozpoczê³y siê jego bliskie kontakty z innymi artystami, które
utrzymywa³ do pónego wieku. Odby³o
siê wiele wystaw jego malarstwa w
Monachium, Padwie i Turynie. Ziom-

Robert Hoffmann-Salpia  Rosyjscy rolnicy.
kostwo przyzna³o mu w 1976 roku nagrodê kulturaln¹.
Pod koniec 1980 roku Elizabetn
Kersten zorganizowa³a w swoim obszernym zak³adzie w Brunnthal ko³o Monachium du¿¹ wystawê Hoffmanna-Salpii,
która odnios³a sukces. Jego obrazy, z
pocz¹tku konserwatywne w odbiorze,
potem widziane romantycznie, ukazywa³y w koñcu wkraczaj¹c¹ werwê i
witalnoæ Mauricea Vlamincka w jego
ostrych barwach i dramatycznym poci¹gniêciu pêdzla. Jednoczenie jednak maj¹
ca³kowicie samodzielny wydwiêk.
Oddzia³ywa³y na widza i ujawnia³y g³êbiê

Robert Hoffmann-Salpia i Prof. Eduard Bischoff 1964

jego czystego spojrzenia. Z wielu obrazów wyziera³a jego skryta mi³oæ do
Mazur. Z niezwyk³¹ si³¹ i sztuk¹ zakl¹³
mazurska naturê i duszê na p³ótnie. S¹
to na przyk³ad obrazy: Wie nad jeziorem, Nad mazurskim jeziorem wród
lasów czy Mazurski pejza¿ jezior.
Jego twórczoæ obejmuje oko³o 1500
malowide³.
Wiele z nich znajduje siê w zbiorach prywatnych, niektóre wisz¹ w budynkach u¿ytecznoci publicznej i przypominaj¹ o malarzu urodzonym na Mazurach 97 lat temu.
Literatura:
Tygodnik
Prus
Wschodnich,
26.8.72;8.9.73;5.6.76;3.9.77 miedzy innymi; Sztuka i piêkny dom 93-zeszyt Jg. 8,
strona 569ff.; Treuburger Zeitg.1955 Nr
9:1962 Nr 19; 1967 Nr 16; Treuburger Heimatbrief Nr 2 strona 49; Nr 6 strona 56.
Jeli kto chce nabyæ prace Roberta
Hoffmanna-Sa³pi, niech zwróci siê do Otto
Widholzera, Hochstand 5, 8011 Putzbrunn
ko³o Monachium.

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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GKE Gimnazjum nr 2 w Olecku
paradowa³ w Warszawie?
Ju¿ po raz koleiny w dniach 1516.05.2005 nasz Gimnazjalny Klub Europejski Gimnazjum nr 2 w Olecku uda³
siê do Warszawy by reprezentowaæ nasze miasteczko w XII Polskich Spotkaniach Europejskich organizowanych przez
Polsk¹ Fundacjê im. Roberta Schumana w Warszawie.
Nad sprawnym przebiegiem naszego wyjazdu czuwali nasi opiekunowie:
mer Ma³gorzata Kosiñska  nauczyciel
jêzyka angielskiego, mgr Gra¿yna Olszewska  nauczyciel geografii oraz mgr
Wojciech Jegliñski  nauczyciel jêzyka
francuskiego
Najwa¿niejsz¹ atrakcja ogólnopolskiego zlotu szkolnych klubów europejskich
jest jak zawsze kolorowy i radosny festyn europejski zwany powszechnie Parad¹
Schumana. W tym roku nasza grupa by³a
niewielka, ale wietnie zorganizowana
i bardzo aktywna Przygotowalimy kolorowe koszulki, transparent oraz niebiesko-¿ó³te pompony, które wyró¿nia³y siê sw¹ oryginalnoci¹ na tle wszystkich uczestników. Za pomoc¹ dononej
tr¹by oraz okrzyków zwracalimy na siebie
szczególn¹ uwagê. Udzielilimy licznych
wywiadów do ró¿nych stacji telewizyjnych i radiowych. Ku naszemu mi³emu
zaskoczeniu zdobylimy nagrodê dla najbardziej aktywnej grupy Parady Schumana 2005!!! Jestemy bardzo dumni z
otrzymanego tytu³u.
W trakcie imprezy spotkalimy Roberta Leszczyñskiego, który nas pozdrowi³
i obieca³, ¿e spotkamy siê w lipcu na
Przystanku Olecko.
Po paradzie udalimy siê do muzeum
Powstania Warszawskiego na wspania³¹ lekcjê historii. Nowoczesne muzeum
wywar³o na nas du¿e wra¿enie. Potem
pojechalimy do schroniska, zjedlimy
kolacjê. Nastêpnie zaczê³y siê telefony
do rodziców i znajomych, by podzieliæ
siê na gor¹co wra¿eniami.
Drugiego dnia mielimy wybraæ siê
do Pa³acu w Wilanowie. Niestety, ogromne
korki w stolicy spowodowane przejazdami oficjalnych delegacji obraduj¹cego Szczytu Rady Europy uniemo¿liwi³y nam dotarcie do Wilanowa. Zmienilimy plany. Jednog³onie wybralimy

ZOO! By³o cudownie  zrobilimy mnóstwo przepiêknych zdjêæ w tle fotogenicznych zwierz¹tek.
Ostatnim punktem naszej wycieczki
by³y zakupy w najwiêkszym centrum handlowym w Polsce  CH Arkadia.
Wrócilimy do domu z niezapomnia-

nymi wra¿eniami, torbami pe³nymi zakupów i pami¹tek.
Bawilimy siê wietnie! Wspomnienia te pozostan¹ w nas na d³ugi czas.
Warszawie mówimy Do zobaczenia za rok na kolejnej Paradzie Schumana.
Joanna Szymczyk
Gimnazjalny Klub Europejski
Gimnazjum nr 2 w Olecku
Zdjêcia wykona³
mgr Wojciech Jegliñski

Przedstawiciele Gimnazjum nr 2 z Olecka na paradzie.

Wywiad dla TVP2.
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Rozstrzygniêcie konkursu:
M³odoæ to czas rozwijania talentów
W miniony pi¹tek w Zespole Szkó³
Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego odby³o siê uroczyste wrêczenie dyplomów i nagród laureatom i uczestnikom konkursu powiêconego pamiêci
Papie¿a Jana Paw³a II.
W konkursie plastycznym w kategorii dzieci do lat 7 zwyciê¿y³a Kasia
Grzymkowska z Babek Oleckich. Drugie miejsce zajêli: Gabriela Bañkowska
z SP nr 1 w Olecku oraz Adrian Janczenia z Babek Oleckich. Trzecie miejsca: Kinga Jankowska z SP 1 w Olecku
oraz Mateusz Biszewski z klasy zerowej w przedszkolu w Olecku. Ponadto
jury wyró¿ni³o prace Magdaleny Mnich
i Natalii Przyborowskiej z przedszkola
w Olecku, Konrada Koz³owskiego z SP
nr 1.
W kategorii uczniów klas IIII pierwsze miejsce otrzyma³a praca wykonana
przez Oskara Trockiego i Sebastiana
Dra¿bê z SP nr 1. Drugie miejsce zajê³a Urszula Szusta ze szko³y w G¹skach,
trzecie miejsce: Adriana Piotrowska z
SP nr 1 oraz Rados³aw Jankowski z Babek
Oleckich.
Nagrodê specjaln¹ za wykonanie plakatu przewodniego do naszego konkursu otrzyma³ Bartosz Wróblewski ze Szko³y
Spo³ecznej.
Wyró¿nienia otrzymali: Konrad Warsiewicz, Anna Zieliñska, Barbara Pola-

kowska, Kasia Andruszkiewicz, Michalina
D¹browska, Kasia Kiejdo, Piotr Openchowski, Miko³aj Rekuæ, Jacek Suchocki,
Agnieszka Przekopska, Dominika Kowalczyk, Natalia Ostrowska i Klaudia
Nadolnik.
W konkursie literackim, w którym
uczniowie pisali listy do Jana Paw³a II,
w kategorii uczniów klas IVVI szkó³
podstawowych zwyciê¿yli: Mariola Urbanowicz z SP nr 4 oraz Piotr Matwiejczyk z SP nr 3. Drugie miejsce przyznano Patrycji Chlebus z SP na 4 oraz
Mateuszowi Iwanowskiemu ze Szko³y

Spo³ecznej. Trzecie miejsce otrzyma³ list
£ukasza Pawluczuka z SP nr 3. Wyró¿nienie otrzyma³ poetycki list Patryka
Krumrei z SP nr 4.
W kategorii uczniów gimnazjów pierwsze miejsce zajê³a Natalia Malinowska
z Gimnazjum nr 1 w Olecku. Nie przyznano miejsc drugiego i trzeciego.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim
uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom.
Za tydzieñ zapraszamy do lektury
szczegó³owego sprawozdania z przebiegu
konkursu.
K.W.

Przygotowania do Dni Olecka w Stowarzyszeniu Przypisani Pó³nocy
Dni Olecka w 10 -12 czerwca maj¹
odbywaæ siê pod has³em S¹ takie miejsca
w Europie  spotkajmy siê na Mazurach. Stowarzyszanie Kulturalne Przypisani Pó³nocy bêdzie mia³o okazjê
pokazaæ swoje osi¹gniêcia i przedstawiæ mieszkañcom naszego miasta kierunki swojej dzia³alnoci oraz kó³ i grup
dzia³aj¹cych w ramach stowarzyszania,
jak Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej lub
wspó³pracuj¹cych ze stowarzyszaniem.
Na zebraniu organizacyjnym na pocz¹tku
czerwca podjêto ostanie decyzje dotycz¹ce co ma znaleæ siê w prezentacji i
jakie cele maj¹ zostaæ osi¹gniête.
Efekty tej pracy bêd¹ mogli Pañstwo
obejrzeæ w czasie trwania Dni Olecka.
Tam gdzie bêd¹ przedstawiciele Stowarzyszania na pewno znajdzie siê wiele
atrakcji, ciekawych informacji oraz
mo¿liwoci odbycia ciekawych spotkañ
z ludmi o niecodziennymi pomys³ami.
Marek Pacyñski
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Konkurs plastyczny w Szkole Podstawowej nr 4

30 maja zosta³ rozstrzygniêty konkurs plastyczny Ja i moja rodzina. Zosta³o nades³anych 137 prac uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów z powiatu
oleckiego. Wszystkie prace by³y ciekawe, ale trzeba by³o wybraæ kilkanacie,
które zosta³y nagrodzone. Komisja w sk³adzie: El¿bieta Koncewicz, Maja Mejsak i Marek Pacyñski mia³a spory problem z wyborem najlepszych i najciekawszych prac.
Oto wyniki konkursu i nazwiska nagrodzonych i wyró¿nionych osób.
Grupa przedszkolna:
1. Adrian Janczenia  ZS w Babkach
Oleckich.
2. Dominika Pawluczuk  ZS w Judzikach.
3. Klaudia Koz³owska  SP nr 1 w
Olecku.
Wyró¿nienia: Krystian Dors  SP nr 1
w Olecku, Zuzanna lu¿yñska  ZS
w Babkach Oleckich, Aleksandra
Kuty³o  ZS w Babkach Oleckich, Janina Domañska  ZS w Judzikach,

Emanuela Góralczyk  SP nr 1 w Olecku.
Grupa klasy I-III:
1. Katarzyna Kiejdo  SP nr 4 w Olecku.
2. Diana Salaman  SP Sto¿ne.
3. Wioletta Zarzecka  SP Sto¿ne i
Angelika wierzbin  SP Sto¿ne.
Wyró¿nienia: Martyna Kempisty  SP
Sto¿ne, Monika Gnemacka  SP nr 4
w Olecku, Ja Ogórek  SSP w Olecku, Patryk Dwilewski  SP nr 4 w
Olecku.
Grupa klasy IV-VI:
1. Olga Grzêda  SP G¹ski.
2. Mateusz Królczyk  ZS w Babkach
Oleckich.

3. Dorota Kis³owska  SP G¹ski.
Wyró¿nienia: Arleta Zagacka  ZS w Babkach Oleckich, Mateusz ¯aranczuk  SP G¹ski.
Grupa klasy I-III gimnazjum:
1. Katarzyna Malinowska  Gimnazjum nr 1 w
Olecku.
2. Karolina Lisowska  Gimnazjum nr 1 w Olecku.
3. Wojciech Kiszycki  Gimnazjum nr 1 w Olecku.
Wyró¿nienia: Anna Zagórska  Gimnazjum nr 1
w Olecku, Agnieszka Iwanowska  Gimnazjum
nr 1 w Olecku.
Nagrody szczególne:
Emilka wirydowicz  SP nr 4 w Olecku, Mariusz Zaborowski  SP nr 4 w Olecku, Jacek
Suchocki  SP nr 4 w Olecku, Miko³aj Rekuæ 
SP nr 4 w Olecku.
Wszystkim uczestnikom konkursu sk³adamy
podziêkowania za udzia³ i zapraszamy do dalszych
konkusów.
M.P.

!
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Wêdrówki muzyczne po wiecie

Etap drugi  Kowno

3 czerwca 2005 roku Dzieciêca Orkiestra Kameralna P.S.M I st. w Olecku zbiera siê o 7.00 rano przed szko³¹
muzyczn¹ i wyrusza do Kowna, by
wspólnie z Litwinami zagraæ koncert w
ramach programu unijnego W Europie
razem, który jest powiêcony Ochronie Praw Dziecka.
Oprócz maestra, pana T. Gawroñskiego towarzyszy nam pani dyrektor El¿bieta Rzepecka, pani Katarzyna Krajewska-Openchowska, nasz ulubiony akompaniator pan Dariusz Micha³owski oraz dwoje rodziców.
Granicê przekraczamy w Budzisku.
Trochê inaczej ni¿ w Go³dapi, gdy wyruszalimy do Rosji... Tu odprawa odbywa siê bardzo sprawnie. Czujemy, ¿e
jestemy we wspólnej Europie.
Oko³o po³udnia docieramy do Kowna.
Miasto urzeka nas czystoci¹, przepiêkn¹
zieleni¹, urokliw¹ rzek¹ Niemen i odrestaurowanymi kamieniczkami.
Litwini przyjmuj¹ nas mi³o i serdecznie. Spo¿ywamy smaczny obiad w
sto³ówce gimnazjalnej i udajemy siê na
krótk¹ przechadzkê po miecie. Zwiedzamy dwa piêkne kocio³y oraz Starówkê. Robimy drobne zakupy, z których jestemy bardzo zadowoleni. Porównujemy ceny, zachwycamy siê osobliwymi pami¹tkami.
Nadchodzi czas koncertu. Na przebranie i drobne poprawki w wygl¹dzie
mamy 15 minut. Robimy to szybko i
sprawnie.

Z zaciekawieniem s³uchamy i ogl¹damy 30 minutowy koncert w wykonaniu Litwinów. Graj¹ ma³e zespo³y, du-

mach. Odczuwamy, ¿e nasz wystêp jest
wielkim i mi³ym zaskoczeniem dla zgromadzonej publicznoci. Otrzymujemy
gromkie brawa. Na bis prezentujemy weso³y utwór Raqtime Lody.
Oprócz nas okazjê do
popisu ma trzech solistów: Dominika Cielukowska, Monika Micha³owska i Piotr Ciszewski.
Koncert dobiega koñca.
Pani dyrektor Gimnazjum w
Kownie dziêkuje wykonawcom i pedagogom, przekazuje
pami¹tkowe dyplomy i udajemy siê do sto³ówki na s³odki
poczêstunek. Mamy sporo
czasu dla siebie, wiêc nawi¹zujemy nowe znajomoci.
Cieszymy siê, ¿e mo¿emy byæ
W Europie razem.
Podró¿ powrotna mija
wolno, a my choæ zaspani, ale
w dobrych humorach docieramy przed pó³noc¹ do Olecka
i czekamy na kolejny wyjazd.
W imieniu wszystkich
cz³onków orkiestry bardzo
dziêkujê naszym wspania³ym
rodzicom za pokrycie wszystkich kosztów zwi¹zanych z tym wyjazdem.
Karolina Sznurkowska

ety i solici. Podoba
nam siê ich wystêp,
a
szczególnie
brzmienie ludowych, litewskich instrumentów.
Nadchodzi czas
na nas. Wykonujemy przygotowany
program wzbogacony o nowy utwór
W cygañskich rytabsolwentka

"
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OLECKO, Armii Krajowej 6, tel. 520-37-20
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (ponad 6500 tytu³ów do Twojej dyspozycji),
 hity w kilku egzemplarzach, sprzeda¿ czystych kaset video,
 sta³ym klientom rabat  20% (rednio 5 wypo¿yczeñ miesiêcznie),
 sprzeda¿ kaset nagranych (równie¿ znane bajki W. Disneya),
 telefoniczna rezerwacja filmów, komputerowa obs³uga klientów.
HITY WYPO¯YCZALNI (DVD)  maj 2005
Lp.

Nr
kat.

Gatunek

Lp.

Nr
kat.

1

581

Wesele

kom.

16

596

Zatoichi

2

595

Komórka

thriller

17

606

Kl¹twa piercienia

3

574

Cz³owiek w ogniu

sens.

18

555

Terminal

kom.

4

594

Anakondy. Polowanie...

horror

19

604

Szpiedzy tacy jak oni

kom.

5

614

Skarb narodów

przyg.

20

532

Kroniki Riddicka

6

588

Lilia 4-Ever

obycz.

21

605

Wimbledon

kom.

7

563

Pan od muzyki

obycz.

22

587

W stronê s³oñca

sens.

8

607

New York Taxi

kom.sens.

23

598

Porz¹dek musi byæ

kom.

9

602

Mciciel

akcja

24

553

Osada

10

615

Ocean`s Tvelve

sens.

25

544

Dziewczyna z s¹siedztwa

11

593

Sky kapitan i wiat

s.f.

26

557

Zak³adnik

12

562

Obcy kontra Predator

s.f.

27

554

Rybki z ferajny

anim.

13

603

Dom z piasku i mg³y

dramat

28

545

W 80 dni dooko³a wiata

przyg.

14

531

50 pierwszych randek

kom.

29

612

Bestia

akcja

15

570

Sztuka rozstania

kom.

30

591

Pamiêtnik ksiê¿niczki 2

kom.

Tytu³

Tytu³

Gatunek
akcja
s.f.

s,f,

thriller
kom.
thriller

JU¯ W WYPO¯YCZALNI  DVD
Lp.

Nr kat.

Tytu³

1

613

Marzyciel

2

616

Lucky Lucke

3

611

Lawendowe wzgórze

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

obycz.

4

617

Criminal. Wielki przekrêt

kom.

5

618

Odnaleæ przeznaczenie

obycz.

6

609

Dziwka

sens.
dramat
obycz.

Niektóre premiery czerwca 2005 r.
2

Ray

Poznaj moich rodziców

Lemony Snicket

6

Vera. Drake

Misja w czasie

Dwaj bracia

9

Królowa sceny

16
27

Po zachodzie s³oñca
Most przeznaczenia

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900,

Tajemnica Golandeza
Wersja ostateczna
Gwiezdne jaja

niedziela  1200-1700

#
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Kalendarz imion

7 czerwca
Anny, Ariadny, Delfiny, Jaros³awy, Lukrecji, Roberty, Wies³awy
Ciechomierza, Ciechomira, Gustawa, Hieronima, Jaros³awa, Roberta, Wies³awa
8 czerwca
Adeli, Ady, Celestyny, Celi, Celiny
Celestyna, Maksyma, Maksymiliana, Medarda, Medora, Sewera, Seweryna, Wilhelma, Wyczes³awa, Wyszes³awa, Wyszos³awa
9 czerwca
Anny, Anny-Marii, Felicji, Pelagii, Tekli
Dominika, Efrema, Felicjana, Niemsta,
Pelagiusza, Ryszarda, S³awoja, Stanis³awa, Waltera
10 czerwca
Bogumi³y, Dany, Diany, Iwony, Ma³gorzaty, Rafaeli

Bogumi³a, Edgara, Henryka, Maksyma,
Nikity, Onufrego, Piotra, Zachariasza
11 czerwca
Adelajdy, Anastazji, Barbary, Flory, Ró¿y,
Teodozji
Anastazego, Barnaby, Benedykta, Daniela, Feliksa, Radomi³a, Radomira,
Rados³awa
12 czerwca
Alicji, Antoniny, Janiny, Leokadii, Leonii, Niny
Bazylego, Gwidona, Jana, Leona, Onufrego, Placyda, Wyszemira, Wyszomira
13 czerwca
Gracji, £ucji, Magdaleny, Marii, Marii
Magdaleny, Olgi, Olimpii
Antoniego, Chocimiera, Chocimierza, Chytomira, Fortunata, Gerarda, Grzegorza,
Hermana, Lucjana, Rolanda, Tobiasza

KOMARY
- JAK SIÊ BRONIÆ?

Podpuchniête oczy

 Skutki uk¹szeñ komarów ³agodzimy
przecieraj¹c piek¹ce miejsce rozcieñczonym octem lub przyk³adaj¹c doñ
pokrojon¹ cebulê. Nie wolno siê drapaæ!
 Komary odstrasza zapach godzików,
miêty i eukaliptusa.
 Siatki w oknach zapewni¹ nam wzglêdny
spokój, przynajmniej w domu.
 Strachem na komary mo¿e byæ elektroniczne urz¹dzenie emituj¹ce ultradwiêki
podobne do tych, które wydaj¹ poluj¹ce nietoperze. Nie liczmy jednak na
jego ca³kowit¹ skutecznoæ. Co mniej
lêkliwe komary tn¹ w najlepsze i ani
myl¹ chowaæ siê przed wrogiem.

To m.in. skutek choroby nerek czy
serca, zaburzeñ kr¹¿eniowych, hormonalnych, przemêczenia lub niew³aciwego
od¿ywiania. Sprawdmy wiêc, czy w tym,
co jemy, nie ma za du¿o soli. Kobiety
mog¹ byæ uczulone na krem pod oczy.
Najprostszym sposobem na podpuchniête oczy s¹ kompresy. Robimy je z
esencji herbacianej, ziela wietlika lekarskiego lub sza³wii.
£y¿eczkê zió³ zalewamy wrz¹tkiem
i trzymamy pod przykryciem 20 minut.
Odcedzamy i dzielimy na dwie czêci.
Jedn¹ studzimy, drug¹ lekko podgrzewamy. Dwa p³atki waty wk³adamy do
ciep³ego wywaru, dwa kolejne do zimnego. Przyk³adamy na zmianê przez 10
minut. Ostatni ok³ad musi byæ zimny.

UCZ SIÊ RAZEM Z NAMI

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego
w Olecku
ul. M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. (087) 520-24-18
og³asza zapisy na rok szkolny 2005/2006:
 do klasy I Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO,
 do klasy I Spo³ecznego Gimnazjum STO,
 dysponujemy wolnymi miejscami w innych klasach.
Gwarantujemy naszym uczniom:
- wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych,
- bezpieczeñstwo,
- ma³¹ liczebnoæ klas  indywidual-

-

ny kontakt ucznia z nauczycielem podczas wszystkich zajêæ  relacja mistrzuczeñ,
obowi¹zkowy jêzyk angielski od klasy I szko³y podstawowej,
od klasy IV do VI mo¿liwoæ nauki
drugiego jêzyka obcego (jêzyk niemiecki),
w gimnazjum obowi¹zkowe dwa jêzyki obce (j. angielski i j. niemiecki),
obowi¹zkowe przedmioty wed³ug autorskich programów (np. gry i rozryw-

Przys³owia
 Gdy siê Medard (8 czerwca) rozp³acze, a Ja (12 czerwca) nie utuli, pop³acze pewnie a¿ do Urszuli.
 Czerwiec i na kosê pierwiec.
 Czerwiec nosi dni gor¹ce, kosa brzêczy ju¿ na ³¹ce.
 Jaka bêdzie Ma³gorzatka (10 czerwiec),
takie i pó³ latka.
 Pe³nia czerwcowa  burza gotowa.
 Czerwiec temu siê zieleni, kto do pracy
siê nie leni.
 w. Antoni (13 czerwca) od zguby
broni.

Rzodkiewka
na nerkowy ¿wir

Ludowa medycyna zaleca³a wiosn¹
kuracjê sokiem z rzodkiewki z miodem
w celu oczyszczenia nerek z kamieni
lub ¿wiru. Bierze siê codziennie 2-4 razy
pe³n¹ ³y¿kê takiej mikstury. Soku powinno byæ oko³o 2-3 razy wiêcej ni¿
miodu. Pijaæ powoli, delektowaæ siê. Sok
mo¿na sporz¹dzaæ zarówno z samych
korzeni rzodkiewki jak i z lici i korzeni razem. Kuracja winna trwaæ co najmniej dwa, trzy tygodnie. Po tygodniowej przerwie powtórzyæ.
Kuracjê warto ponowiæ równie¿ jesieni¹, wtedy wykorzystujemy rzodkiewki
wysiewane do gruntu w sierpniu i wrzeniu.

Zwiêd³e ziemniaki...

Przed obraniem wk³adamy na1/2
godziny do zimnej wody; nabieraj¹ jêdrnoci dziêki czemu ³atwiej mo¿na je
obieraæ.

Miejsca...

gdzie tworz¹ siê plenie posmarowaæ
octem, a rozrost pleni bêdzie powstrzymany.
ki umys³owe),
- bogat¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych
(ko³a przedmiotowe, zainteresowañ,
gimnastykê korekcyjn¹ i inne),
- wyjazdy i wycieczki turystycznokrajoznawcze do teatrów, muzeów,
galerii, zielone szko³y, wyjazdy na
basen,
- przyjazne kontakty uczniów starszych
z m³odszymi,
- mi³¹, serdeczn¹, wrêcz domow¹ atmosferê sprzyjaj¹c¹ nauce,
- obni¿kê czesnego dla uczniów klasy I
gimnazjum posiadaj¹cych redni¹ powy¿ej 5,0.
Szczegó³owe informacje w kancelarii
szko³y (telefonicznie lub osobicie).
ZAPRASZAMY!

$
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OG£OSZENIA DROBNE

(V23002)

/ INNE
* zamieniê M4 na M2. Tel. (087) 520-21-63; 0-505-878268.
(K22802)
* zginê³a legitymacja studencka nr 137418 na nazwisko
Warakomska Aneta. Tel. (087) 523-43-71.
(V26201)
/ KUPIÊ
* mieszkanie, dwa pokoje, parter lub pierwsze piêtro.
Tel. (087) 520-47-51).
(K23601)
/ PRACA
* do prac budowlanych, kontakt Norwida 8 (po 18). (K23604)
/ SPRZEDAM
* blachê nierdzewn¹ matow¹, 4mm. Tel. (087) 520-24-92.

Tel. (087) 520-22-33.
Ceny najni¿sze w regionie.!
KEY, Go³dapska 22.

(V22403)

Spó³ka z o.o., E³cka 1
Olej opa³owy EKOTERM PLUS, olej napêdowy Pb95
OLEJE ROZLEWNE - SUPER CENY!

Tel. (0*87) 523-04-50; 0501-669-667

OLEJ OPA£OWY

KONKURENCYJNE CENY !!!

Tel. (0*87) 520-41-91

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

(K23501)

Jerzy Miliszewski

ow a

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

W rankingu szkó³ nauki jazdy w woj. warmiñskomazurskim nasza szko³a zajê³a II miejsce!!

OKULISTA lek. med. A. Gierczak B. Gierczak
Olecko, ul. Zielona 37
OPTYK Realizujemy
recepty z NFZ
Rabaty dla sta³ych klientów.

PPU Dobrzyñ

Poniedzia³ki i czwartki, godz. 16-18

Tel. 0-603-064-189
(V26101)

Olecko, Paderewskiego 9
Tel. (087) 520 44 81; 0-602-281-490

BILARD CLUB
(wejcie od ul. Sk³adowej, na piêtrze)

zaprasza
Tel. 0-889-612-639

(V26401)

ul. Sk³adowa 2

KAWIARNIA RARYTAS ZAPRASZA
* imprezy okolicznociowe, wesela
* dancing  sobota
Tel. (087) 520-47-55

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K17107)

PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

Nowo otwarty

Tel.
520-23-36

(K23801)

Meble na zamówienie
Meble do kuchni
Meble do biura
Meble do szko³y
Meble do sklepu
Okucia meblowe renomowanych firm
5 lat gwarancji

www.olecko.prawojazdy.com.pl

(V26301)









L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
zaprasza do korzystania z szybkiego
sta³ego ³¹cza internetowego (neostrada)
czynnego w godzinach pracy biblioteki
wtorek w godz. 1100-1800; sobota w godz. 8 00-1500
oraz osoby niedowidz¹ce i niewidome do korzystania
z punktu wypo¿yczeñ ksi¹¿ki mówionej
wtorek-pi¹tek w godz. 1100-1500

Miej sko- Pow
i at

(V21208)

* mieszkanie 51,7m 2, Lenarty. Tel. 0-501-703-381; (087)
520-49-84.
(K23302)
* TEMPRA, 1992, gaz, 124000km. Tel. 0-608-596-933.(K23901)
* wózek inwalidzki nowy, sk³adany. Tel. 0-503-019-414.(K24201)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L508)
/ WYNAJEM
* mieszkanie 45m 2, od wrzenia. Tel. 0-502-284-901.(K24101)
* poszukujê mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-606-412-954.

(k23307)

ARTYKU£Y INSTALACYJNE
5% zni¿ki dla ka¿dego

(V21109)

(K23202)

* dom piêtrowy. Tel. (087) 520-24-92.
(K23002)
* drzewo do kominka, d¹b, jesion. Tel. 0-887-144-335.(K23401)
* dzia³kê budowlan¹. Tel. (087) 520-24-92.
(K23102)
* dzia³kê us³ugowo-budowlan¹, Jeziorna. Tel. 0-602-407380
(K23701)
* Mercedes 240D, 1978, lub na czêci. Tel. (087) 523-43-58.

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1984/85 (c.d.)

To nie bal, tylko pokaz jazdy w wykonaniu nie¿ynek, 45-osobowego
zespo³u je¿d¿¹cego w piêknych czterokolorowych strojach w takt szeciu melodii przez 10 minut.
W dniu 14 marca 1985 r. sztafeta
hokejowa oraz B³êkitna Sztafeta dziewcz¹t wyjecha³y do Sokó³ki bia³ostockiej
na Mistrzostwa Polski. Do mistrzostw
zosta³o dopuszczonych 10 zespo³ów ch³opców i 10 dziewcz¹t z województwa bia³ostockiego. Przyjecha³y dru¿yny z Nowego Targu, Bytomia, Gi¿ycka i Dolska w woj. poznañskim.
W pierwszym dniu wszystkie dru¿yny przeprowadzi³y treningi na lodowisku Szko³y Podstawowej nr 1. Wieczorem, kiedy wszyscy opiekunowie
wyjechali na kominek, zorganizowany
przez sokólskich nauczycieli, a ja zosta³em w szkole, gdzie bylimy zakwaterowani i mia³em wyg³osiæ pogadankê
o swoim lodowisku w Olecku, ilustruj¹c j¹ zdjêciami przywiezionymi w tym
celu do Sokó³ki. Poniewa¿ organizatorzy nie dostarczyli rzutnika do zdjêæ,
pogadanki nie wyg³osi³em. Samochodem,
który przyjecha³ do Sokó³ki po brakuj¹cy towar (kie³baski do sma¿enia na
ro¿nie i napoje) przyjecha³em do miejscowoci po³o¿onej kilka kilometrów od
miasta. W domku specjalnie przystosowanym do tego celu p³onê³o ju¿ w kominku potê¿ne ognisko, nad którym

sma¿y³y siê szasz³yki. Bractwo, z³o¿one z nauczycielek i nauczycieli, porz¹dnie
ju¿ podchmielone, piewa³o rozmaite piosenki harcerskie, wojskowe i ludowe.
W pewnym momencie zabrak³o trunków,
wiêc po zebraniu pieniêdzy do kapelusza kierowca wraz z organizatorem zrzutki

(181)

uda³ siê do Sokó³ki. Ca³a impreza zakoñczy³a siê przed pó³noc¹. Autokarem
przybylimy do Sokó³ki na nocleg. Nazajutrz odby³y siê zawody. Wyniki zosta³y
one zamieszczone w wiecie M³odych:
Sensacje w Z³otym Kr¹¿ku
Ogromne emocje wzbudzi³a rywalizacja o Z³oty Kr¹¿ek wiata M³odych.
Tak siê sta³o, ¿e w Sokó³ce zjawili siê
wszyscy najlepsi, z mistrzem (Szko³a
Sportów Zimowych Nowy Targ) i wicemistrzem (Szko³a nr 36 Bytom) ubieg³ego roku na czele. Ma³o kto przypuszcza³, ¿e walka o g³ówne trofeum rozstrzygnie siê nie w gronie tych zespo³ów...
Ju¿ w pierwszej konkurencji zawodów (w jedzie z prowadzeniem kr¹¿ka) popularne Szarotki uzyskuj¹ zaledwie ósmy czas. Doskonale spisujê siê
ch³opcy z SP3 Sokó³ka i z Bytomia.
Obie te dru¿yny zdecydowanie wychodz¹ na prowadzenie. W drugiej konkurencji (jazda ty³em) fantastyczny rezultat
maj¹ bytomianie i umacniaj¹ siê na pozycji
lidera. Niezwykle szybko poruszaj¹ siê
te¿ ch³opcy z Olecka (SP2). Osi¹gaj¹
drugi czas. Sensacja wisi w powietrzu;
ubieg³oroczni mistrzowie (zespó³, który zwyciê¿a³ ostatnio piêciokrotnie) tym
razem nie mog¹ nawi¹zaæ równorzêdnej

rywalizacji z .czo³ówk¹.
Ale w slalomie jestemy wiadkami
jeszcze jednej niespodzianki. Bytomianom zdecydowanie nie udaje siê próba
i spadaj¹ a¿ na siódm¹ lokatê. Nie wiedzie siê te¿ trzeciej dru¿ynie ubieg³ego
roku, reprezentantom sokolskiej jedynki.
C.d.n.

w M.

&
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Czasami samo przygotowywanie wystawy jest sztuk¹. Pomys³ i jej aran¿acja staj¹ siê integraln¹ czêci¹ wystawianych prac. Tak tez sta³o siê z wystaw¹ uczestników Warsztatów Terapii Zajêciowej pt.

NOSY

A ty, co masz taki nos?  z filmu
Jeste z miasta Nosów? ¯ywot Briana

Nos, niuch, kulfon, nosek, noseczek,
truskawka, kartofel, kicha, tr¹ba  i jeszcze
pewnie tysi¹ce innych okreleñ, porównañ itp. skojarzeñ mo¿e okrelaæ to co
jest ozdob¹ naszej twarzy. Tym razem
sta³o siê równie¿ tematem twórczoci
plastycznej, tematem wra¿liwej komunikacji miêdzy twórc¹, a jego otoczeniem.
Zdawa³oby siê, ¿e temat jest niezwykle
realistyczny, wrêcz anatomiczny i dok³adny, a jednak sta³o siê inaczej. Czêæ
z przedstawionych prac taka jest w szczególnoci, ale te¿ niektóre ocieraj¹ siê o

abstrakcjê podobn¹ do rzeb Moora lub
s¹ dywagacj¹ daleko odbiegaj¹c¹ od
tematu przedstawiania tej czêci ludzkiej anatomii.
Niemniej wystawa urzeka. Czyni to
wspania³a aran¿acja, wykorzystanie przestrzeni oraz wprowadzenie do tej prezentacji bardzo intymnych fotograficznych portretów wystawiaj¹cych osób
autorstwa Zbigniewa Dardy.
Portrety te to bardzo wa¿ny element
tej wystawy. Okrelaj¹ one twórców,
tworz¹ nastrój. S¹ bardzo intymne, jak
ju¿ wspomnia³em, a piszê o tym po raz

drugi, bo bardzo rzadko udaje siê uzyskaæ taki efekt tworz¹c masywn¹, kolorow¹ fotografiê w scenerii plenerowej.
Na wystawie tej czêæ ekspozycji
stanowi¹ rysunki o³ówkiem i tuszem,
akwarele i oleje. Szczególnie akwarele
z farb¹ k³adzion¹ jak tempera urzekaj¹.
Prostota, brak zawi³oci, lekko podany
temat  to najwiêksze walory tych przedstawieñ.
Na uwagê zas³uguje katalog wystawy zaaran¿owany przez Zbigniewa Terepkê. Tam równie¿ zosta³y wykorzystane zdjêcia Z. Dardy.
Zapraszamy na wystawê do Galerii
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate w Olecku w godzinach
pracy orodka.

ò

Jacek Jurewicz  wielki amaò tor piwa,
uwielbia d³ugie, roman-

Ewa Adamczyk  melomanka, lubi zwierzêta

tyczne spacery, kolekcjoner k³ódek.

ò
ò

Andrzej Onufryjenko 
wyciszony filozof, z zami³owaniem przepisuje wszelkiego rodzaju notatki.

ò Hanna Milewska  hafciarka

krzy¿ykowa, witra¿ystka, lubi
ciszê i spokój.

ò

Ewa Snarska  bardzo
rozmowna, podejmuje
ka¿dy temat, jest niezwykle
dociekliwa.

ò

Hanna Kalinowska  uderzaj¹co podobna do scenicznej postaci znanego serialu rodzinnego, bardzo dobrze miesza kolory.

Pawe³ Onufryjenko  chodzi w³asnymi cie¿kami, z natury buntownik.

Katarzyna Renkiewicz 
ò
cicha myszka, oryginalna tancerka.

Magdalena Walulik  ³atwo nawi¹zuje kontakty, si³¹
perswazji zdobywa wiat.

ò

Dariusz Wysocki  wietny aktor o niezwykle dononym g³osie, filmomaniak.

ò

ò

Rafa³ Pa³êga  nasz rodzimy Rownn Atkinson, interesuje siê grafik¹ komputerow¹.

ò

Grzegorz Kmicic 
zwany Wujem, pasjonuje siê
elektronik¹ i grafik¹ komputerow¹

'
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SZACHY
Udane starty
oleckich szachistów

M³odzi szachici z klubu Czarni
Olecko nie pró¿nuj¹. W ramach przygotowañ do mistrzostw województwa grupa
juniorów wziê³a udzia³ w dwóch turniejach szachowych. W II. Turnieju Szachowym Juniorów o Puchar Burmistrza
Gi¿ycka, który zosta³ rozegrany 14-15
maja 2005 r., w kategorii open dziewcz¹t zwyciê¿y³a Marta Gryglas przed Katarzyn¹ Cielukowsk¹ (obie zawodniczki Czarnych Olecko). W kategorii
dziewcz¹t do lat 13 triumfowa³a tak¿e

OLDA
Olecka Liga Dru¿yn Amatorskich
1. The Bananes - Old Boys 1:3
(0:1); bramki: Marek Jasionowski (66)
dla Bananes  Tomasz Jegliñski (31),
Andrzej Sudnik (79) i Arkadiusz Cichocki (86). ¯ó³ta kartka: Andrzej Sudnik
(Old Boys).

WÊDKARSTWO
Krasnopiórkowe
mistrzostwa

Wêdkarze z ko³a Okoñ w dniu
29 maja 2005 r. rozgrywali na jez. Sedranki Wielkie Spiningowe Mistrzostwa
Ko³a. Zawody odby³y siê w dwóch czterogodzinnych turach. Ju¿ na porannej
zbiórce wszyscy pytali jak przetrwaæ
zapowiadane upa³y i co najwa¿niejsze
jak na tak¹ pogodê bêd¹ reagowa³y ryby.
Po krótkim czasie znalimy ju¿ odpowied. Przy upalnej pogodzie sporadyczne
brania. Wiêkszoæ z nas nastawi³a siê

olecczanka Joanna Grzyb. Ch³opcy tak¿e walczyli udanie - Kamil Gryglas (kat.
do lat 10) by³ trzeci, za Andrzej Grzyb
w kat. do 16 lat zaj¹³ 4. miejsce.
W dniach 28-29 maja w Suwa³kach
rozegrany zosta³ VIII Turniej Szachowy
Dzieci i M³odzie¿y Suwaliada 2005 w
silnej obsadzie miêdzynarodowej. I znowu olecczanie zanotowali sukcesy. Srebrne
medale za zajêcie 2. miejsc w swoich
kategoriach wiekowych zdobyli Kamil
Gryglas (kat. do 7 lat) i Pawe³ ¯ukowski
(kat. do 15 lat), za Andrzej Grzyb zaj¹³
5. miejsce w kat. do 15 lat. W turnieju
startowa³y tak¿e dwie nasze zawodniczki: Joanna Grzyb i Marta Gryglas, zajW przysz³¹ sobotê - 11 czerwca,
zagraj¹ dru¿yny The Bananes i TSV
Victory (ma³y stadion, godzina 17. 00).
Po zakoñczeniu meczu (ok. godziny 18.45)
odbêdzie siê uroczyste podsumowanie
Ligi.
Tabela Ligi:
1. Old Boys Olecko*
5 13 21:4
2. TSV Victory
4 5 9:15
na po³ów szczupaka wiadomo pocz¹tek sezonu, koniec maja powinny byæ
dobre brania. Nic bardziej z³udnego,
kompletny brak pobiæ.
Nieco lepiej mieli ci wêdkarze, którzy zdecydowali siê na po³ów okonia.
Oni mieli to  szczêcie i ³owili krótkie szczupaki jako przy³ów. Na drobne, okoniowe przynêty skusi³o siê kilka
sztuk, ale na tak delikatny sprzêt nie mo¿na
by³o ich wyholowaæ. Ostatecznie dominowa³ tylko okoñ i krasnopiórka. Mistrzem ko³a zosta³ Arnold Hoci³³o ³owi¹cy same z³ote rybki o wadze 2985g.;
II miejsce zaj¹³ Marian Wojsiat, a III

Fot. Od lewej: Jakub Sulima, Arnold Hoci³³o, Marian Wojsiat.

muj¹c 4. i 5. miejsce w grupie dziewcz¹t do lat 14. Zwyciê¿y³a wicemistrzyni Polski Anna Warakomska przed Dominik¹ Ostrowsk¹ (obie z Juveny Hañczy Suwa³ki).
W najbli¿szym czasie za rokuj¹cy
ogromne nadzieje siedmioletni Kamil
Gryglas wyst¹pi w fina³ach Mistrzostw
Polski Przedszkolaków, które odbêd¹ siê
11-12 czerwca 2005 r. w Suwa³kach.
Jak widaæ, metody treningowe trenera Czes³awa Spisaka i praca zawodników przynosz¹ efekty. Szkoda tylko, ¿e
z braku rodków finansowych zawodnicy nie mog¹ uczestniczyæ w turniejach
rozgrywanych poza obrêbem najbli¿szych
województw.
3. The Bananes Olecko 4 4
13:12
*Mistrzostwo OLDA.
W klasyfikacji na najlepszego strzelca
prowadz¹ Mariusz Bubrowski z The
Bananes i Leszek Sudnik (Old Boys),
którzy strzelili przeciwnikom po 5 bramek.
junior Jakub Sulima. Jakub z³owi³ równie¿ najwiêksz¹ rybê zawodów okonia
o wadze 615 g. Zwyciêzcy otrzymali
puchary, medale i dyplomy.
Tomasz Gawroñski

Szuwarkowe zawody

Dnia 17.04.2005 r. na rzece Mazurce odby³y siê Sp³awikowe Mistrzostwa
ko³a Okoñ, które mimo nie najlepszej pogody przebiega³y w rodzinnej
atmosferze. Wyniki te¿ by³y rodzinne.
Mistrzem ko³a na 2005 r. Zosta³ Grzegorz Makowski z wynikiem 9185 g, a
jego ojciec Józef zaj¹³ III miejsce ³owi¹c 6345 g. p³oci i uklei. Arnold Hoci³³o z³owi³ piêkne p³ocie o wadze
8675g,dziêki czemu zosta³ I vicemistrzem ko³a.
Zwyciêzcy zostali nagrodzeni medalami, pucharami i dyplomami. Ukoronowaniem zawodów by³ grill przygotowany przez Jakuba i Roberta. Nie zabrak³o równie¿ humorystycznych akcentów. Kolega, który do ostatniej chwili
wêdkowa³, bieg³ by zd¹¿yæ na czas zwa¿yæ
swoje ryby, niefortunnie potkn¹³ siê i
upad³ na rozlewiskach rzeki, z której
wynurzy³ siê niczm Szuwar  udekorowany trzcin¹ i trawami. Wszyscy wêdkarze przyjêli to za dobry znak na otwarcie
sezonu.
Mieczys³aw Gojlik

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
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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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 153

Ale te dni to szybko p³yn¹. Jeszcze
tydzieñ temu minê³o siedem dni, a tu
ju¿ za nami kolejna siódemka. Jak ten
czas szybko leci. Ale ten tydzieñ to same
dobre wiadomoci. Mamy ju¿ dziewiêciu potencjalnych prezydentów i prezydentowe. To dobra wiadomoæ. Przynajmniej bêdziemy mogli mieæ pewnoæ,
¿e ten sto³ek nie pozostanie vacatem.
Nale¿y zawsze patrzeæ na takie sprawy
pozytywnie. Co do kandydatów... có¿...
Mnie osobicie odpowiada jeden, no mo¿e
dwóch, a reszta jest poza granic¹ mego
zainteresowania. Niektórych nawet ucieszy³a wiadomoæ o powrocie i chêci g³osowania naszego cz³owieka z Peru, a
obecnie z Kanady. Ka¿dy ma takich
kandydatów na jakich sobie zas³u¿y³.
Inna dobra wiadomoæ, to wizja polskiego hydraulika! Tu ju¿ w wypowiedziach wielu polityków panuje opinia,
¿e referenda we Francji i Holandii siê
uda³y, ale troszkê inaczej. Przyznam siê
bez bicia, ¿e jestem przeciwnikiem tej
konstytucji w obecnym kszta³cie i treci. Jak zauwa¿yli jedni, ku rozpaczy
ludzi odpowiedzialnych za wdro¿enie tej
konstytucji i jeszcze walcz¹cych o ni¹
(przecie¿ im za to p³ac¹ i to wcale niema³e pieni¹dze, by bronili jej do ostatniej kropli potu) wiele artyku³ów tej konstytucji przypomina niepisany regulamin
szkolny i pracowniczy: 1. Nauczyciel
(szef) ma zawsze racjê, 2. W przypadku wszelkich w¹tpliwoci i nietypowych
sytuacji patrz punkt 1. I jeszcze ka¿¹
nam wzi¹æ udzia³ w referendum w g³osowaniu nad czym, czego nie przeczyta 99% Europejczyków! To jest chore.
Konstytucja USA jest spisana w kilkudziesiêciu jasno i doæ precyzyjnie sformowanych punktach, a przeczytanie jej
nie sprawia trudnoci nawet dzieciom.
Prawa cz³owieka i obywatela s¹ wypowiedziane precyzyjnie: wszyscy obywatele
s¹ równi wobec prawa, siebie itd. Konstytucja Europejska zawiera przynajmniej
kilkanacie punków, w których wyranie okrela siê ró¿nice ludzi zamieszkuj¹cych Stary Kontynent. Czyli co z
Folwarku zwierzêcego: s¹ zwierzêta
równe i równiejsze. Oprócz tego w konstytucji europejskiej w gordyjski sposób opisano system zarz¹dzania Uni¹.
Jeli co takiego ma byæ wynikiem kompromisu, to co by by³o gdyby zamiast
tego wypracowano wreszcie wspóln¹ politykê europejsk¹. Niestety ju¿ widaæ,
¿e jest to niemo¿liwe, choæby z tego
powodu, ¿e górê w polityce europejskiej bior¹ interesy Wielkich udzia³owców Europy: Francji i Niemiec i ich
ekonomia, która uznaje, ¿e mo¿na han-

dlowaæ i mieæ dobre stosunki nawet z
diab³em z pominiêciem swoich drobnych s¹siadów.
Co tam jeszcze ciekawego? Prezydent Warszawy odmówi³ zezwolenia na
Paradê Równoci. I okazuje siê, ¿e to
bardzo le i nie w porz¹dku wobec innych. Zaraz by³a mowa o prawach mniejszoci itd. Paranoja... Ja siê tak zastanawiam, czy Parada Tych Co Normalnie te¿ mia³aby taki oddwiêk? Wielu
powa¿nych ludzi z góry okreli³o cel
organizatorów tej parady jako uzyskanie dowodu na wrogi stosunek ludzi, a
przy okazji kraju na problemy mniejszoci seksualnych gnêbionych przez
hetero! Przecie¿ nie trzeba tu wró¿bity,
¿e taka parada skoñczy³aby siê mordobiciem ze strony ludzi nie toleruj¹cych
tego rodzaju odmiennoci. Czyli z góry
by³o to obliczone na pokazanie poobijanych ofiar nietolerancji! I to jest ta
hipokryzja organizatorów i piewców
odmiennoci. Nikomu normalnemu nie
przeszkadza odmiennoæ innych, ale po
co wywo³ywaæ sztucznie pogromy?
Prezydent Kaczyñski wg. wielu wiat³ych jest Fe! Ciekawe, bo identyczn¹ odmowê i opieraj¹c¹ siê o te same
argumenty przekaza³ organizatorom pochodz¹cy z SLD Prezydent Krakowa,
który mia³ ju¿ dowiadczenie z tak¹ parad¹

i efektem jej zakoñczenia. Ale Prezydent Krakowa jest O.K.! Stara dobra
zasada: bij i krzycz g³ono, ¿e bij¹!.
Jestemy nietolerancyjni wobec mniejszoci seksualnych? Tacy ludzie byli nawet
naszymi królami: W³adys³aw Warneñczyk Henryk Walezy! Widocznie nie ma
to dla nas ¿adnego znaczenia, dopóki
nie mówi siê nam, ¿e innym nale¿¹ siê
wiêksze prawa bo s¹ mniejszoci¹.
Ale i w naszym miecie zdarzaj¹ siê
rzeczy, które budz¹ w ludziach optymizm. Wiemy jak trudno jest czasem
zapewniæ naszym pociechom letni odpoczynek. Niektórych na to po prostu
nie staæ. Ale s¹ ludzie, którzy w bezinteresowny sposób staraj¹ siê takim dzieciom pomóc i daæ im trochê radoci.
Nie oczekuj¹ na potwierdzenia swojej
bezinteresownoci by móc to sobie potem
odpisaæ od podatku i mieæ wiadomoæ
spe³nionego obowi¹zku. Dziêki takiemu
jednemu cz³owiekowi ma³y cz³owiek ma
mo¿liwoæ zobaczenia wielkiego wiata poza swoim podwórkiem. Nie trzeba
byæ wielkim by dokonywaæ wielkich
czynów. Wystarczy byæ tylko skromnym
cz³owiekiem o wielkim sercu. Ja mogê
tylko napisaæ: dziêkujê w imieniu innych. I to s¹ wieci i informacje, które
chcia³bym Pañstwu przekazywaæ.
Pac

MA£E impresje

Rue Jean Goujon
W Instytucie Polskim R. wystawia swoje stare fotografie. Lucyna ³abêdzio wygiêta na pierwszym planie. Kobieta przy drzwiach wejciowych przygl¹da
mi siê podejrzanie. Mam dziurawe i brudne portki, plecak wypchany czym nieznanym. Ja proszê Pani tu tylko przejazdem  mówiê do niej i wciskam siê szybko
pomiêdzy Kantora i Brooka. Nawet biednego Chopina z przytulnych skwerków
przenosz¹ wci¹¿ na coraz to bardziej wytworniejsze place.
Montmartre
Moknie o szóstej rano wolny od turystów. Ludzi mo¿na ponoæ poznaæ
tak¿e po parasolach. Ja nie mam parasola. Kelner podaje mi kawê. Chybocze siê
stolik, skrzypi¹ drzwi wejciowe. Deszcz zniekszta³ca pocztówkowe krajobrazy.
Pierwsze grupy zwiedzaj¹cych zamazuj¹ bezpowrotnie tê chwilê. Wdrapuj¹ siê
osowiale pod górê.
Ewa Koz³owska

