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Dla serc szlachetnych najwy¿sz¹
rozkosz¹, gdy drugim radoæ w niedoli przynosz¹.
Adam Asnyk

5 lipca 2005 r.

Cena 1,40 z³

Sesja naukowa
na Wszechnicy
Mazurskiej

27 i 28 czerwca mia³a miejsce na
WM sesja naukowa pt. S³owiañsko-nies³owiañskie kontakty jêzykowe.
W obradach wziêli udzia³ uczeni z
Bia³orusi, Niemiec, Wêgier oraz Polski. Polscy naukowcy reprezentowali oni
wszystkie orodki akademickie i naukowe
zajmuj¹ce siê problemami slawistyki z
terenu kraju.
Obrady konferencji otworzy³ rektor
Wszechnicy Mazurskiej prof. dr Józef
Krajewski. Poszczególne bloki tematyczne
prowadzili prof. Andrzej K¹tny, prof.
Alla Kozynowa, prof. Gra¿yna Lopuszañska, prof, Krystyna Szczeniak, dr
hab. Sambor Grucza, prof. Janusz Siatkowski oraz prof. Jolanta Maækiewicz.
Omówiono m.in. problemy zapo¿yczeñ jêzykowych, jêzyk niemiecki autochtonów Warmii, antroponimia we wsi
Dunajek, kontakty jêzykowe górali bukowiñskich, anglicyzmy w jêzyku polskim.
Poruszono nawet takie tematy jak:
polski, czeski, angielski Harry Potter,
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czyli o formach nominalizowanych w
oryginale i przek³adach lub nazwy kucharki w historii i dialektach jêzyków
s³owiañskich.
Dorobek konferencji naukowej ma
zostaæ wydany w formie publikacji naukowej.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

12. Przystanek
Olecko
PROGRAM
zamieszczamy na str. 6.

OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

 27 czerwca o 9.25 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ po¿ar dzikiego wysypiska mieci w okolicach Che³ch (gm.
wiêtajno).
 27 czerwca o 10.30 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar w studzience burzowej na pl. Wolnoci.
 27 czerwca o 12.30 jeden zastêp JRG
PSP na jez. Oleckie Wielkie udziela³
pomocy ¿eglarzom z przewróconej ³odzi
¿aglowej.
 28 czerwca o 7.05 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³ przy ul. E³ckiej po¿ar trocin w suszarni bêbnowej.
 28 czerwca o 8.05 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
przy ul. Park 1.
 28 czerwca o 10.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad jezdni konar drzewa zagra¿aj¹cy przechodniom i samochodom w Babkach Oleckich.
 28 czerwca o 18.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej z
jezdni w Sedrankach.
 29 czerwca o 2.30 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Wieliczki gasi³y
po¿ar wysypiska mieci w Olecku.
 29 czerwca o 15.45 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ konar drzewa zagra¿aj¹cy pojazdom znad jezdni w Sobolach. (gm. Wieliczki)
 30 czerwca o 7.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ konar drzewa zagra¿aj¹cy przechodniom na os. Siejnik.
 1 lipca o 7.58 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ konar drzewa zagra¿aj¹cy po-

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:
 Anna Jagielska
 Krystyna Ko³odziejska
 Leonarda Krupiñska
 Micha³ Ró¿añski
 Norbert Rydzewski
 Maciej Zimorowicz
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Czêæ upominków ufundowa³a firma
INFOLAND.

jazdom znad jezdni w Doliwach.
 1 lipca o 10.45 jeden zastêp OSP Borawskie prowadzi³ poszukiwania zaginionego mê¿czyzny.
 2 lipca o 10.50 jeden zastêp JRG PSP
(6 stra¿aków), jeden OSP Baka³arzewo (10), jeden OSP Borawskie (6),
jeden OSP Lenarty (6) oraz jeden OSP
Szczecinki (10) prowadzi³y poszukiwania zaginionego mê¿czyzny. Mê¿czyznê znaleziono martwego. Przyczyny
mierci bada policja.
 2 lipca o 12.30 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca przy
ul. Park 1.
 2 lipca o 18.30 dwa zastêpy JRG PSP
zabezpiecza³y pokaz ratownictwa

wodnego na jez. Oleckie Wielkie.
 2 lipca o 19.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar rosn¹cego drzewa przy ul.
Zamkowej.
 3 lipca o 12.00 jeden zastêp OSP Lenarty gasi³ po¿ar sadzy w kominie
budynku mieszkalnego.
 3 lipca o 14.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ rój pszczó³ z poddasza budynku
mieszkalnego w Orzechówku (gm.
wiêtajno).
 3 lipca o 17.12 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ rój pszczó³ z przewodów wentylacyjnych budynku przy ul. Armii
Krajowej.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Andrzej Retel

Pijani kierowcy

Sebastian G. kierowa³ vw golfem maj¹c we krwi 1,3 promila alkoholu. Do
zatrzymania dosz³o na ul. Kociuszki.
 Tego samego dnia o 19.20 policjanci
zatrzymali na ul. Armii Krajowej trzydziestoczteroletniego Grzegorza F. Rowerzysta mia³ we krwi 3,2 promila
alkoholu.
 3 lipca o 1.35 policjanci zatrzymali
na ul. Partyzantów trzydziestoletniego Wies³awa C. Kierowa³ on VW Passatem maj¹c we krwi 3 promile alkoholu.
 Równie¿ 3 lipca zatrzymano Poloneza, którym kierowa³ dwudziestotrzyletni Krystian P. Mia³ we krwi 1,9
promila alkoholu.

 25 czerwca o 21.50 zatrzymano na
szosie E³ckiej rowerzystê. Czterdziestosiedmioletni Adam C. mia³ we krwi
2,5 promila alkoholu.
 27 czerwca ok. 16.00 policjanci zatrzymali w Sedrankach czterdziestojednoletniego Stanis³awa O. Kierowa³
on Seatem maj¹c we krwi 1 promil
alkoholu.
 28 czerwca o 21.00 zatrzymano na ul.
11 Listopada rowerzystê Grzegorza B.
Trzydziestoczteroletni mê¿czyzna mia³
we krwi 1,7 promila alkoholu.
 30 czerwca o 2.30 w Niedziwedzkich
zatrzymano czterdziestosiedmioletniego
Mieczys³awa G. Rowerzysta mia³ 1,8
promila alkoholu we krwi.
Do dnia 3 lipca policjanci KPP
 30 czerwca o 16.50 zatrzymano na ul.
w
Olecku
wyeliminowali z ruchu
Kociuszki innego rowerzystê. Dwudrogowego
118 nietrzewych kiedziestotrzyletni Tomnasz Z. mia³ we
rowców.
Wiêkszoæ
z nich zosta³a
krwi 0,9 promila alkohlou.
 30 czerwca o 19.35 na ul. Go³dap- ju¿ ukarana przez s¹dy, a pozoskiej zatrzymano nastêpnego rowerzystê stali czekaj¹ na swoje procesy.
Henryka T. Czterdziestodziewiêcioletni Wszyscy z oskar¿onych s¹ w wietle
mê¿czyzna mia³ we krwi 1,5 promila obecnego kodeksu karnego przealkoholu.
stêpcami.
 2 lipca oko³o 3.15 dwudziestotrzyletni
ORODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Dy¿ury
M&M TRUCHAN
Zapraszamy do nowej szko³y jazdy
Kat. B
aptek
* 05.07.2005r. 10.07.2005r.
Apteka Prywatna
I. G. Jasielun, ul.
Zielona 37,19400 Olecko
* 11.07.2005r. 12.07.2005r.
Apteka A. W.
Kot, Pl. Wolnoci 25 ,19-400
Olecko

Zajêcia teoretyczne odbywaj¹ siê w budynku Zak³adu Doskonalenia Zawodowego(ZDZ) Olecko, ul. Armii Krajowej 22 A
Oferujemy:  Mi³¹ i ¿yczliw¹ atmosferê  Symulator jazdy
 Dobrze wyposa¿one zaplecze dydaktyczne
 Mo¿liwoæ op³aty w ratach  Dowóz na egzamin gratis
 Wszelkie formalnoci za³atwiamy na miejscu
NOWY KURS: 11.07.2005r., godz. 1600
Zapisy i informacja: poniedzia³ek, roda, pi¹tek w godz. 15°°17°° lub tel. 0-87 523 05 09, kom. 0-604 425 848; 0-600 935 180

Spó³ka z o.o., E³cka 1
Olej opa³owy EKOTERM PLUS, olej napêdowy PB95

SUPER CENY!

(V27402)

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

(V31301)
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ZAPROSZENIE

Zapraszam do wziêcia udzia³u w
Programie profilaktyki raka piersi.
W ramach programu wykonywane
bêd¹ badania mammograficzne kobietom w wieku od 50 do 59 roku ¿ycia,
które w ci¹gu dwóch ostatnich lat nie
mia³y wykonanego takiego badania.
Badania wykonywane bêd¹ w Przychodni Specjalistycznej w E³ku przy
ul. M. Konopnickiej 1 w gabinecie nr
102 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.

Plan rozwoju wsi

cja i Modernizacja Sektora ¯ywnociowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jest on
komplementarny ze Strategi¹ Rozwoju
Miasta i Gminy Olecko oraz Planem
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Plan bêdzie wdra¿any odpowiednimi uchwa³ami.
www.olecko.pl

Po¿yczka na budowê
kanalizacji sanitarnych

Na ostatniej sesji RM podjêto uchwa³ê
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugoterminowej na finansowanie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach gminy. Po¿yczka
na kwotê 729 970 z³ bêdzie zaci¹gniêta
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie. W/w rodki finansowe zostan¹
przeznaczone na finansowanie wk³adu
w³asnego gminy w nastêpuj¹cych zadaniach:
a) budowa kanalizacji sanitarnej Olecko-Imionki w wysokoci 182 970 z³,
b) budowa kanalizacji sanitarnej G¹ski,
lepie w wysokoci 547 000 z³.
Po¿yczka bêdzie sp³acana w latach
2006-2010 z podatku od nieruchomoci, ujêtego w planach finansowych na
lata 2006-2010, w których przypadaæ
bêd¹ sp³aty rat po¿yczki i odsetek.
www.olecko.pl

Oszustwo

Przyczyna: nieuwaga kierowcy.
Jedna osoba ponios³a mieræ na miejscu.

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

(V27303)

OLEJ OPA£OWY

KONKURENCYJNE CENY !!!

2 lipca mieszkaniec Olecka naby³ od
nieznanych mê¿czyzn 2600 kg wêgla po
niebywale niskiej cenie. Po zakupie zwa¿y³
towar i wtedy okaza³o siê, ¿e wêgla jest
tylko 1344 kilogramy. Poszkodowany
oceni³, ¿e na tej transakcji straci³ oko³o
430 z³otych.
Policja ostrzega przed kupowaniem
wszelkich towarów z nieznanego ród³a, szczególnie po atrakcyjnych cenach.
Przewa¿nie pochodz¹ one z przestêpstwa i ich nabycie jest karalne. W najlepszych przypadkach po prostu kupuj¹cy straci wydane pieni¹dze.

Poszukujemy wiadków wypadku drogowego, do
którego dosz³o 21 lutego na ul. Go³dapskiej na przejciu
dla pieszych naprzeciwko szpitala. Tel. 0-601-821-486.

(K26701)

POLICJA OSTRZEGA

Radni miejscy podjêli uchwa³ê w
sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju
Wsi Borawskie, który zak³ada czas jego
realizacji na lata 2005-2006 oraz czas
przybli¿ony na lata nastêpne.
Ww. plan przewiduje realizacjê zadañ w Priorytecie II Sektorowego Programu Operacyjnego  Restrukturyza-

od 800 do 18 00. Wskazany wczeniejszy kontakt telefoniczny (tel. 620-9522, 610-84-17, 610-30-70).
Proszê, aby Panie zg³asza³y siê na
badania z:
- dowodem osobistym,
- aktualnym dowodem ubezpieczenia
zdrowotnego.
Program realizowany bêdzie do
3.12.2005r. i obejmie min. 600 kobiet
z terenu Powiatu Oleckiego.
Starosta Olecki
Stanis³aw Lucjan Ramotowski

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

Treæ: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

(V26006)

#

Iloæ publikacji:
px1
p x2
p x3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
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Zas³u¿ony dla Olecka

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Olecku, tj. 23 czerwca br., odby³o siê
uroczyste wrêczenie medalu Zas³u¿ony dla Olecka Ryszardowi Dembe-

mu w dowód uznania za niepodwa¿alny wk³ad w rozwój wiedzy na temat Ziemi
Oleckiej.
- Mi³a to dla mnie chwila, poniewa¿

to odznaczenie, które otrzymujê dzisiaj,
ma dla mnie du¿¹ wartoæ emocjonaln¹
 powiedzia³ Ryszard Demby.  Przyby³em do Olecka dawno, dawno temu,
jako ca³kiem m³ody cz³owiek jeszcze.
Przywi¹za³em siê do tego miasta, tak
jak wielu olecczan, a tê wiê zacieni³y
jeszcze moje zainteresowania histori¹
Olecka. Oczywicie mam pe³n¹ wiadomoæ, ¿e moje zas³ugi dla miasta s¹
niewielkie, tym bardziej chcia³bym podziêkowaæ dzisiaj Radzie Miejskiej
Olecka, panu Burmistrzowi za to, ¿e
dostrzegli skromne moje poczynania w
zakresie popularyzacji wiedzy o Olecku, bo uznanie w najbli¿szym rodowisku przedstawia najwiêksz¹ wartoæ i
najwiêksz¹ radoæ.
Przypomnijmy, ¿e w maju na sesji
Rady Miejskiej w Olecku radni jednog³onie podjêli uchwa³ê o nadaniu medalu Zas³u¿ony dla Olecka Ryszardowi Dembemu.
www.olecko.pl
Po obradach ostatniej sesji radni Rady
Miejskiej w Olecku udali siê na wspólne
posiedzenie Rady Powiatu, Rady Miejskiej
oraz Rad Gmin Powiatu Oleckiego, które
odby³o siê o godz. 13:00 we Wszechnicy
Mazurskiej w Olecku. Tam odby³ siê wyk³ad na temat roli samorz¹du terytorialnego jako podstawowego filaru polskiej demokracji w okresie 15-lecia.
www.olecko.pl

Wrzuæ bateriê
Ruszy³a akcja zbiórki zu¿ytych baterii z terenu gminy Olecko. Do tego
celu s³u¿y 10 pojemników rozstawionych w placówkach owiatowych i dwóch
placówkach handlowych bior¹cych udzia³
w akcji. Z tego wzglêdu, ¿e w³anie
rozpoczê³y siê wakacje, w szko³ach akcja
praktycznie rozpocznie siê we wrzeniu,
ale do pojemników znajduj¹cych siê w
placówkach handlowych baterie mo¿na
ju¿ wrzucaæ.
Pojemniki na zu¿yte baterie znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych miejscach:
1) Sklep Lewiatan, ul. Partyzantów 9
2) Sklep Zenit, Plac Wolnoci 26

Od 24 maja
Tygodnik Olecki
ukazuje siê

w ka¿dy
wtorek!

3) Szko³¹ Podstawowa z Oddzia³ami
Integracyjnymi w G¹skach
4) Zespó³ Szkó³ w Judzikach
5) Szko³a Podstawowa nr 4 z oddzia³ami
Integracyjnymi w Olecku, os. Siejnik I
6) Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku,
ul. Kociuszki 20
7) Gimnazjum nr 2 w Olecku, ul. S³owiañska 1
8) Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich
9) Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku,
ul. Kolejowa 33.
Ma³gorzata Adameit
www.olecko.pl

HONOROWI
DAWCY KRWI
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.

Kawa czy herbata ponownie w Olecku
Podczas tegorocznego Przystanku
Olecko w dniu 29 lipca br. ponownie
zagoci w Olecku ekipa Kawy czy herbaty. Jednak tym razem bêdzie to wakacyjna wersja tego programu, realizowana pod nazw¹ Lato z Jedynk¹. Dlatego tez zapraszamy wszystkich miesz-

kañców do aktywnego w³¹czenia siê w
powstanie audycji.
Przypomnijmy, ¿e podczas wakacji program Lato z Jedynk¹ jest emitowany rano w godzinach 6.30-8.00 oraz
po po³udniu w godzinach 16.25-16.40.
www.olecko.pl

#

Tygodnik Olecki nr 27 (393)

Wizyta delegacji
z Guriewska w Olecku
16-17 czerwca 2005 r.

Starosta Olecki, Stanis³aw Lucjan
Ramotowski  inicjator wspó³pracy powiatu oleckiego z miastem Guriewsk
Obwodu Kaliningradzkiego i organizator pierwszych spotkañ pomiêdzy przedstawicielami polskich i rosyjskich samorz¹dów terytorialnych zainteresowa³ wspó³prac¹ wielu ludzi po obu stronach granicy. S¹ tacy, którzy wykorzystuj¹ mo¿liwoci wspó³pracy, bior¹ na siebie trud
jej inicjowania i prowadzenia. Wartociowy
jest ka¿dy pomys³ zmierzaj¹cy do rozszerzenia kontaktów, znajdowania nowych
p³aszczyzn i pomys³ów. Nie jest to wiêc
tylko wspó³praca administracji samorz¹dowych, ale tak¿e ró¿nych instytucji 
ludzi zwi¹zanych z owiat¹, kultur¹, opiek¹
spo³eczn¹. Udzia³ w nich stanowi dobr¹
szko³ê wspó³pracy wielostronnej, opartej na równoprawnych i demokratycznych
zasadach.
Aktualny stan wspó³pracy Powiatu
Oleckiego z Obwodem Kaliningradzkim
jest obrazem podjêtych dzia³añ i faktycznej,
przyjaznej wspó³pracy.
Potwierdzeniem jest chocia¿by kolejne
spotkanie z ludmi z Guriewska. Tym
razem by³a to rewizyta delegacji zarz¹dzaj¹cych owiat¹, a wiêc administracji
Rejonu Guriewskiego i dyrektorów placówek owiatowych Guriewska.
Na zaproszenie Pani Dyrektor Zespo³u
Szkó³ Licealnych i Zawodowych  Pani
Beaty Stypu³kowskiej w spotkaniu uczestniczy³ tak¿e Dyrektor Colegium Turystycznego z Druskienik zaprzyjaniony
z t¹ szko³¹.
17-osobowa delegacja w ci¹gu dwóch
dni zwiedzi³a oleckie szko³y: Szko³ê
Podstawow¹ nr 3, Zespó³ Szkó³ Technicznych, Zespó³ Szkó³ Licealnych i
Zawodowych, Wszechnicê Mazursk¹,
Przedszkole, Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci G³uchych, Centrum
Edukacji przy rodowiskowym Domu
Samopomocy. Dyrektorzy naszych placówek przyjêli goci bardzo serdecznie,

a wystêpy uczniów Zespo³u Szkó³ Technicznych uwietni³y spotkanie w tej szkole.
Po obiektach Wszechnicy Mazurskiej
oprowadzi³ Pan Stanis³aw Nowel i opowiedzia³ o historii uczelni, studentach oraz
kierunkach kszta³cenia. Gocie zadawali
wiele pytañ i interesowali siê mo¿liwociami studiowania tu Rosjan.
Dyrektor Orodka Dzieci G³uchych w
Olecku przedstawi³ placówkê, opowiedzia³ o pracy surdopedagogów, a gocie
mieli mo¿liwoæ zobaczenia na ¿ywo lekcji
 pracy nauczyciela z dzieckiem g³uchym.
Wizyta w Centrum Edukacji przy rodowiskowym Domu Samopomocy te¿ by³a
owocna. Zwiedzilimy wszystkie piêkne
pomieszczenia dydaktyczne i zobaczylimy jak pracuje siê z dzieckiem autystycznym, i jak ciê¿ka jest praca zajmuj¹cych siê nauczaniem i wychowaniem
dzieci niepe³nosprawnych.
Nie tylko nowa sala gimnastyczna w
Zespole Szkó³ Technicznych, ale równie¿ w Szkole Podstawowej nr 3 wywar³a wielkie wra¿enie na zwiedzaj¹cych,
a wystêp grupy wokalnej by³ piêknym
prezentem dla delegacji z Guriewska.
Najpiêkniej delegacjê przywita³a Pani
Dyrektor Ma³gorzata Puchalska i jej
podopieczni  przedszkolaki. Ich piewy i tañce na d³ugo pozostan¹ w pamiêci. Gocie zostali obdarowani kolorowymi wiatraczkami
i przyjêci pysznym ciastem upieczonym przez
pracowników przedszkola. By³o bardzo
serdecznie, ciep³o, a
chwile spêdzone z milusiñskimi pozwoli³y
zapomnieæ o zmêczeniu. Obecna na spotkaniu w Przedszkolu Pani
wizytator Barbara
Dziuba z Kuratorium
Owiaty Delegatury
E³ckiej zachwycona

by³a wystrojem przedszkola i ogromem
pracy dyrektora placówki (wcale niema³ej).
Przez ca³y czas pobytu delegacji towarzyszy³y nam t³umaczki: Pani El¿bieta Ramotowska i Pani Halina Klaus
oraz Pan Józef Kunicki  nasz wspania³y reporta¿ysta i fotograf. Serdeczne
podziêkowania to niewiele za ich trud i
dobr¹ wspó³pracê.
Dyrektor Stypu³kowska poczêstowa³a goci przepysznym obiadem, a nastêpnie
delegacja uda³a siê do zwiedzania piêknych zak¹tków naszego powiatu.
Po zwiedzaniu placówek owiatowych
bardzo zmêczeni gocie odwiedzili Siedlisko Konradówkê Pañstwa Ireny i
Konrada Radzewiczów, a kontakt z przyrod¹ i zwiedzanie ³ani parowej, piêknego stawu, stajni koni arabskich oraz pobyt w ch³odnej piwniczce w upalny dzieñ,
degustacja zimnych trunków Pana Konrada by³o istnym ukojeniem. Ch³odny wietrzyk na pomocie by³ tak¿e ulg¹ dla
zmêczonych goci.
Po zwiedzeniu urokliwego miejsca
delegacja uda³a siê do Krainy Marzeñ
 tj. gospodarstwa ekoturystycznego
Pañstwa Anny i Lecha Marczaków. Tu
zachwytom nie by³o koñca. Czyste, ekologiczne i przemi³e miejsce na ziemi.
Otwarta przestrzeñ  zieleñ, kwiaty, woda,
lasy, wspaniali gospodarze. Przyjêto nas
ogromniastym plackiem dro¿d¿owym i
kompotem. Zwiedzilimy pomieszczenia
hotelowe, salê bankietow¹, po czym
Gospodarz oprowadzi³ nas wokó³ ogromnego stawu, opowiadaj¹c o ekologii i
rolinach. Wszyscy zatrzymali siê przy
altanie wype³nionej pachn¹cym wie¿o
skoszonym sianem. Co to by³ za zapach!...
Mylê, ¿e wizyta by³a bardzo owocna, a gocie z Rosji zobaczyli kawa³ek
czarownej polskiej ziemi mazurskiej, zwiedzili te¿ nasze placówki owiatowe i poznali
serdecznoæ tutejszych ludzi.
Opracowa³a:
Krystyna Wiszniewska
Kierownik Wydzia³u Edukacji
Starostwa Powiatowego w Olecku
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12. Przystanek Olecko
PROGRAM

15-21 lipca  PRZYSTANEK KINO
(amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie)
15.07., godz. 20:30 inauguracja
- Wesele  prod. PL, re¿. Wojciech Smarzowski (laureat
Polskich Or³ów); muzyka Ryszard Tymon Tymañski
- Koncert: Tymon Tymañski & Transistors
22-24 lipca
FIESTA BOREALIS  WIÊTO M£ODEJ MUZYKI
NA PÓ£NOCY (kamienna pó³rotunda w Parku Sportu
i Rekreacji)
22.07.2005 r. (pi¹tek)
1. Manipulation
2. Praba
3. Majestic
4. De la Core
5. Pizza & £omot
GWIAZDA: ARMIA
23.07.2005r. (sobota)
1. Prafuria
2. Annalisa
3. Mr Idol
4. Oran¿ada
5. +48
GWIAZDA: LIPALI
24.07.2005 r. (niedziela)
1. Kalus
GWIAZDA: O.S.T.R.
Prowadzenie wszystkich koncertów: Robert Leszczyñski
22-30 lipca  PRZYSTANEK TEATR
Prezentacja grup teatralnych Sopockiej Sceny Off de
Bicz
29.07., godz. 17:00 - Teatr Stajnia Pegaza - A teraz Ja!
na motywach Pamiêtnika Stefana Czarnieckiego i
lubu Witolda Gombrowicza; scenariusz i re¿yseria:
Ewa Ignaczak; wykonanie: Grzegorz Sierzputowski
(sala Teatru agt)
30.07., godz. 17:00 - Teatr Okazjonalny - »Viva la vida!«
koncept i re¿yseria: Joanna Czajkowska, Jacek
Krawczyk, choreografia i wykonanie: Joanna
Czajkowska, Iwona Strupiechowska, Jacek Krawczyk,
scenografia i kostiumy: Teatr Okazjonalny,
wspó³czesne wersje obrazów Fridy Kahlo: Mateusz
Skutnik, opracowanie muzyczne: Andrzej Paw³owski,
re¿yseria wiate³: Bartosz Cybowski (sala Teatru agt)
31.07., godz. 17:00  Ewa Ignaczak (Sopot)  premiera
spektaklu wedlug Utraconej czci Katarzyny Blum
Bolla
WARSZTATY TWÓRCZE
17-25 lipca
- warsztaty piosenki; prowadzenie Jan Kondrak i Piotr Selim
+ muzycy z LFB

22-30 lipca
- warsztaty dziennikarskie; prowadzenie Jerzy Kisielewski i
Karol Ma³cu¿yñski
25-30 lipca
- warsztaty plastyczne; prowadzenie Zbigniew Mieruñski
25-27 lipca - PRZYSTANEK LITERACKI (patio szko³y
muzycznej)
godz. 17:00-20:00 - cykl spotkañ autorskich poetów i pisarzy oraz pieniarzy z regionu Warmii i Mazur
25-29 lipca
Ogólnopolskie warsztaty tañca wspó³czesnego Mazury z
tañcem i fitnesem(www.przystanek.pl/5wtw/index1.htm)
PRZYSTANEK FAMILIJNY (kamienna pó³rotunda w Parku
Sportu i Rekreacji)
25 lipca
18:00  Przystanek Familijny  gry i zabawy dla dzieci
20:00 - koncert warsztatów piosenki  prowadzenie: Lubelska Federacja Bardów (kamienna pó³rotunda)
26lipca
18:00 - Przystanek Familijny: grupa Fantazja - Bajkowa Dyskoteczka  koncert (kamienna pó³rotunda)
27 lipca
18:00 British Shool w Olecku  w tym koncert zespo³u
O.K. z muzyk¹ K. Klenczona, Jaros³aw Chojnacki (piosenka autorska), gry, zabawy, konkursy (kamienna pó³rotunda)
28 lipca 2005 - PRZYSTANEK BURMISTRZA
godz. 16:00 (kamienna pó³rotunda)
· Duet Bahamas  popularny duet dla dzieci
· Los Bahamas Desperados  gor¹ce rytmy latino
godz. 20:00 (polana nad jeziorem)
· Princess (Czechy)  muzyka zespo³u Queen
· Pid¿ama Porno
29-30 lipca 2005r. - PRZYSTANEK KONCERTOWY
(polana nad jeziorem Oleckie Wielkie)
29 lipca (pi¹tek), godz. 19:00
· Noexit (rock)
· Wniebowciêci

· IRA
· KASIA KOWALSKA

30 lipca (sobota), godz. 18:00
(polana nad jeziorem Oleckie Wielkie)
· Faya, Positive, Serenghetti (reggae)

· PTAKY
· KOMBII

Prowadzenie koncertów: Pawe³ Konjo Konnak
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Przewodnicz¹cy zebrania ZPCZ
adwokatem Rady Nadzorczej

Skuter za karnet

ukarany, wrêcz przeciwnie, obie ksiêgowe otrzyma³y absolutorium (¿eby nie
powiedzieæ wyraz najwiêkszego zaufania). Na te pytania nie by³o ze strony
Rady szczerej odpowiedzi.
Rada Nadzorcza i pe³ni¹ca obowi¹zki
Prezesa SM Pani Koz³owska bardzo
dok³adnie przygotowali siê do zebrania
(czytaj: punktu numer 11 Rozpatrzenie odwo³añ od uchwa³ RN). Zapomnieli
jednak o innych, niezwykle wa¿nych
zagadnieniach rocznego zebrania. Nie
podjêto decyzji w sprawie finansowania gazomierzy indywidualnych (czy
bêdzie obowi¹zywa³a poprzednia uchwa³a
ZPCZ, czy te¿ w ogóle SM zrezygnuje
z monta¿u gazomierzy indywidualnych?).
Nie dokonano zmian w Statucie, które
powinny zostaæ wprowadzone (wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego). Nie rozpatrzono i nie przeg³osowano wniosków
z grup cz³onkowskich (jakie kryterium
przyjmie nowy zarz¹d przy ich realizacji, b¹d odrzuceniu?).
Ale jest i dobra dla nas spó³dzielców wiadomoæ. Ustawê z dnia 3 czerwca
2005 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych
innych ustaw, Prezydent RP podpisa³
27 czerwca 2005 r. ( http://www.prezydent.pl). Wejdzie ona w ¿ycie 14 dni

Znamy ju¿ tegoroczny program 12. Przystanku Olecko, który bêdzie trwa³ od 15 do 30 lipca. Przewidziano w
nim wiele atrakcji, za niew¹tpliwie du¿ym plusem jest to,
¿e oprócz dwóch ostatnich dni (du¿e koncerty) wszystkie
imprezy s¹ bezp³atne. Bilet na jeden koncert kosztuje 25
z³, natomiast karnet na dwa koncerty kosztuje 40 z³. Dla
nabywców karnetów mamy niespodziankê. Ka¿da osoba,
która go zakupi, bêdzie mia³a szansê wygraæ skuter Piaggio. Losowanie odbêdzie siê podczas Przystanku Burmistrza (28 lipca), zatem trzeba pamiêtaæ, by karnety zabraæ
ze sob¹.
Ze wzglêdów technicznych i ekonomicznych zdecydowano, ¿e prawie wszystkie imprezy przystankowe odbêd¹ siê na kamiennej pó³rotundzie.

Zapraszamy
warsztaty
* taniec *
* g³os
*

na wakacyjne
artystyczne
teatr
bêbny

Spotkanie organizacyjne 6 lipca (roda), godz. 17:00 w sali
Teatru agt. Pocz¹tek warsztatów  11.07.2005r. (poniedzia³ek),
godz. 9:00 w sali Teatru agt. Informacje: sekretariat Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate (I piêtro).
Wielki fina³  spektakl plenerowy w wykonaniu wszystkich uczestników warsztatów.
Kolejne sesje warsztatów bêd¹ mia³y miejsce: 11-14.07.2005r.,
18-21.07.2005. , 3-6.08.2005. i 17-23.08.2005r.
Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu M³odzie¿.

KEY

znaczy taniey !

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

(V29101)

W dniu 28 czerwca odby³o siê zebranie ZPCZ, do którego z³o¿y³am moje
odwo³anie od uchwa³y Rady Nadzorczej. Nie zwyciê¿y³a demokracja, lecz
kolejny raz dyktatura. Niezwykle smutnym wydaje siê fakt, i¿ dla wiêkszoci
przedstawicieli zgromadzonych wieczorem
w sali Urzêdu Miejskiego nie mia³y znaczenia fakty, dowody, zapisy z protoko³ów, sprawy wiadcz¹ce o rozwoju
naszej spó³dzielni, pozytywne zmiany,
poczynione oszczêdnoci. W trakcie
czytania sprawozdania finansowego
wychodzono na papierosa, rozmawiano. Opinii Bieg³ego Rewidenta nawet
nie odczytano, bo - jak stwierdzi³ jeden
z obecnych - wiadomo, ¿e jest pozytywna. Rozrzucone kartki z kolejnymi, nowymi zarzutami podpisane przez
RN i Pani¹ Koz³owsk¹ roz³o¿one by³y
na sto³ach jako kolejny dowód na to, ¿e
Rada Nadzorcza podjê³a jedyn¹ s³uszn¹ decyzjê odwo³uj¹c dotychczasow¹
prezes SM Bo¿enê Bielsk¹-wie¿yñsk¹
(zawiera³y nieprawdziwe informacje).
Na sali by³o jednak kilka osób, które zadawa³y pytania o mia³ wêglowy,
którego niby nie ma a jest, o bilans,
który rzekomo jest sporz¹dzony na podstawie fa³szywych danych ksiêgowych,
a nikt z dzia³u ksiêgowoci nie zosta³

po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
Dziêki zapisom tej ustawy i poszczególni cz³onkowie Zarz¹du i cz³onkowie
Rady Nadzorczej bêd¹ odpowiadaæ za
szkody wyrz¹dzone SM, za b³êdne decyzje ca³ym swoim maj¹tkiem (kwalifikacje zawodowe i wiedza bêd¹ niezbêdne,
tylko kto pojedzie na szkolenie, kiedy
za wiedzê traci siê pracê).
Mimo bardzo przykrych dowiadczeñ
jakie spotka³y mnie w ostatnim okresie,
nie zaprzestanê dochodzenia prawdy,
bowiem zarzuty podawane do publicznej wiadomoci, zarzuty przes³ane mi
poczta, zarzuty rozdane przed zebraniem
w sali UM - to oszczerstwa maj¹ce na
celu oczernienie mnie w oczach lokalnej spo³ecznoci.
Na zakoñczenie. Nie nale¿y sprzedawaæ kot³owni w³asnej! Nie nale¿y
zrzekaæ siê bonifikaty zawartej w aktach
notarialnych! Nie nale¿y uredniaæ
okresu wieczystego u¿ytkowania gruntów bêd¹cych w wieczystym u¿ytkowaniu SM, tylko je nabyæ na w³asnoæ
korzystaj¹c z przyznanej bonifikaty!
Jest jeszcze wiele spraw dotycz¹cych
maj¹tku SM, o który nale¿y dbaæ w
szczególny sposób, ale jak¹ drogê obierze
nowy Zarz¹d pod kuratel¹ Rady Nadzorczej SM i za jakie pieni¹dze oraz
czyj interes bêdzie reprezentowa³, przekonamy siê wkrótce.
Bo¿ena Bielska-wie¿yñska
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Pierwszy lot
Czerwiec w
Szkole Spo³ecznej
to miesi¹c, w którym zawsze organizowany jest wyjazd na Zielona Szko³ê.
W czasie kiedy wiêkszoæ naszych kole¿anek i kolegów przebywa³a w Serwach, my  4 uczennice klasy I Spo³ecznego Gimnazjum STO w Olecku 
wraz z 31 osobow¹ grup¹ uczniów ze
Szko³y Spo³ecznej STO w Siedlcach
wsiad³ymy na pok³ad samolotu linii
lotniczych LOT lec¹cego do Frankfurtu. Nasza Zielona Szko³a to 8-dniowy
pobyt w Niemczech.
Ka¿da z nas pierwszy raz lecia³a
samolotem. Wczeniej czu³ymy lekki
niepokój, a teraz ju¿ wiemy, ¿e jest to
cudowne uczucie  takie prawdziwe bujanie w ob³okach.
- Wyjazd nasz to kolejne spotkanie
z m³odzie¿¹ niemieck¹. Niemieccy koledzy byli u nas we wrzeniu  wspomina Ewelina  a teraz my odwiedzi³ymy ich.
- Mieszka³ymy u przemi³ych niemieckich rodzin. Pani Graf, u której
mieszka³am, mia³a kolczyk w nosie, tatua¿
na ramieniu i by³a najwspanialsz¹ pani¹ domu. Mylê, ¿e trafi³am do najwspanialszej rodziny  mówi Martyna.
- Codziennie chodzi³ymy do szko³y i by³ymy tam od 8.00 do 18.00.
Resztê dnia, a tak¿e weekend spêdza³ymy z rodzin¹, u której mieszka³ymy. Ca³y wyjazd by³ bardzo dobrze
zaplanowany. Zwiedzi³ymy wiele cie-

- Nawi¹za³ymy wiele ciekawych
znajomoci z Niemcami, jak i z ucznia-

kawych miejsc, m. in. kopalniê kamieni

szlachetnych i rud ¿elaza. Bardzo podoba³ mi
siê Koció³ Koptyñski.
Mia³ymy rejs statkiem
po Renie, wycieczkê kolejk¹ linow¹ nad winnicami, 3 dyskoteki i
wiele innych atrakcji 
tak opowiada Luiza.
- Pobyt w Niemczech
by³ doskona³¹ lekcj¹
nauki jêzyka niemieckiego i jêzyka angielskiego, których uczymy siê
przecie¿ w szkole. Pocz¹tkowo by³o trudno,
ale potem posz³o jak z p³atka  to wypowied Mileny.

mi z Siedlec. Rozmawiamy na gadu-gadu
i piszemy do siebie e-maile  mówi
Ewelina.
- To by³a najlepsza w moim ¿yciu
Zielona Szko³a. Zawar³ymy przez te 8
dni mnóstwo znajomoci, a nawet przyjani  opowiada Milena.
- Na lotnisku we Frankfurcie tu¿ przed
odlotem do Polski wszyscy bez wyj¹tku p³akali. Bardzo siê z¿ylimy. Mamy
nadziejê, ¿e nasi niemieccy koledzy i
kole¿anki przylec¹ do Polski na Przystanek Olecko.
- Bardzo dziêkujemy Rodzicom, ¿e
zgodzili siê na dofinansowanie wyjazdu, a naszej Pani Dyrektor, za zorganizowanie wyjazdu i za nasz pierwszy lot
samolotem.
Uczestniczy³y: Ewelina Kuja³owicz,
Milena Gajewska, Martyna Jakubiak i
Luiza Pojawa
(EMML)
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Handel na równych prawach
dopiero po wyborach?

W ostatnich tygodniach w Olecku
wiele dyskutuje siê na temat tworzenia
tzw. hipermarketów. Mimo tego, ¿e jak
na razie w naszej gminie burmistrz Wac³aw Olszewski wyda³ 4 decyzje dot.
warunków zabudowy i jest to zgodne z
prawem, problem ten nadal istnieje. Jak
pokazuje praktyka dzia³ania hipermarketów, czyli wg prawa obiektów handlowych o powierzchni powy¿ej 2 tys.
m kw. w Polsce, ten sposób handlu
opartego g³ównie na kapitale zagranicznym
przyczynia siê do niszczenia kapita³u
polskiego, nielicznego w tej bran¿y, np.
sieci sklepów Lewiatan, PSS Spo³em czy ¯abki. Firmy te drenuj¹
polski rynek finansowy, odprowadzaj¹c
swoje zyski poza Polskê. Pracownicy
tych firm s¹ te¿ niezbyt dobrze traktowani, czêsto pracuj¹c ponad si³y w godzinach nadliczbowych bez wynagrodzenia
(jak choæby ostatnio w sklepach sieci
kapita³u portugalskiego Biedronka).
Problem tkwi w braku
regulacji ustawowej
W raporcie tygodnika Nasza Polska pt. Jak hipermarkety zarabiaj¹ w
Polsce. A jednak dla idiotów (nr 20 z
dnia 17 maja 2005 r.) red. Teresa Wójcik
pisze:
(...) Ze spodziewanych wielkich inwestycji zagranicznych w Polsce zrealizowane zosta³y sieci super- i hipermarketów. Ich w³aciciele  wielkie koncerny zagraniczne przy minimalnych kosztach wyci¹gaj¹ z Polski dziesi¹tki miliardów z³otych rocznie, oszukuj¹c klientów, pracowników i krajowych dostawców, monopolizuj¹c handel i zwiêkszaj¹c bezrobocie! Tworz¹c lobby, wp³ywaj¹ce skutecznie na w³adze pañstwa i
opiniê publiczn¹ (...). Ich prawdziwym
konkurentem jest bowiem wy³¹cznie
drobny i redni handel krajowy, eliminowany z ca³¹ bezwzglêdnoci¹  poprzez dumping, kosztown¹ i profesjonaln¹ reklamê, przed³u¿anie terminu
zap³aty dostawcom, na co nie staæ drobnych i rednich kupców. (...) W³acicieli wielkich sieci zalicza siê do inwestorów zagranicznych. Polskie ustawodawstwo przyznaje im dla zachêty liczne przywileje. Ustawa o CIT przewiduje dla takich inwestorów du¿e ulgi podatkowe, przyznawane indywidualnie na
okres kilku lat przez ministra finansów.
Nie znam przypadku, aby której z wielkich sieci odmówiono ulgi. (...) Hipermarkety nie wzbogaci³y polskiej gospodarki. Natomiast przyczyni³y siê do wzrostu bezrobocia  na jedn¹ osobê zatrudnion¹ w placówkach handlowych

wielkich sieci przypada 3 do 4 osób,
które utraci³y pracê w ma³ym i rednim
handlu. Poniewa¿ tych 14 zagranicznych
potentatów zatrudnia ³¹cznie 92 tys. pracowników  mo¿na oceniæ, ¿e miejsca
pracy utraci³o ok. 300 tys. innych. Te
wietne efekty (finansowe  przyp. aut.)
tych firm przy minimalnych kosztach
osi¹gane s¹ dziêki powszechnemu zani¿aniu jakoci towarów przy utrzymaniu poziomu cen, obni¿aniu kosztów pracy
poprzez obni¿anie standardów pracy i
p³acy, przed³u¿aniu wbrew prawu terminów sp³at krajowym dostawcom (...).
W zakoñczeniu raportu red. T. Wójcik
pisze tak:  (...) Wiêkszoæ tych i innych patologii przedstawiciele wielkich
sieci t³umacz¹ konstytucyjn¹ zasad¹ swobody dzia³alnoci gospodarczej. Tyle,
¿e ta swoboda w Polsce przys³uguje wy³¹cznie potentatom, którzy zdobyli pozycjê monopolistów. Aby takiemu monopolowi zapobiec  niemal we wszystkich
cywilizowanych pañstwach odrêbne przepisy reguluj¹ dzia³alnoæ wielkich sieci
handlowych. U nas gwarantuje siê im
swobodê bezprawia.
W Polsce z inicjatyw¹ takiej ustawy wyst¹pi³ Klub Parlamentarny Prawa
i Sprawiedliwoci. Projekt tego aktu prawnego trafi³ do Sejmu RP jeszcze w sierpniu
ub. r. nale¿y gruntownie zmieniæ prawodawstwo w tej mierze. Przede wszystkim nale¿y d¹¿yæ do przywrócenia równoci i swobody w dzia³aniu podmiotów gospodarczych w tej bran¿y, co jakoby
gwarantuje Konstytucja RP.
Przy braku uregulowañ prawnych nie
dziwi zupe³nie ogromna przepaæ cenowa, jaka ma miejsce chocia¿by w przypadku ceny kilograma pieczonej kie³basy
grillowej, któr¹ mo¿na zjeæ np. w olsztyñskim Tesco w cenie 4,90 z ³?, a w
oleckich sklepach siêga 10 z³?!

Du¿a iloæ osób, które podpisa³y siê
pod protestem oleckich handlowców
pokazuje jasno, ¿e na szczêcie ten problem w Olecku dociera do wiadomoci wielu mieszkañców. Mo¿e rzeczywicie warto, aby inicjatywê budowy
sklepu o wiêkszej powierzchni przejêli
oleccy handlowcy. Zaproponowa³ to
zreszt¹ na ostatniej sesji Rady Miejskiej
burmistrz W. Olszewski. Jednak jego
argument, ¿e dziêki temu powstan¹ nowe
miejsca pracy mo¿e spowodowaæ, ze
powstan¹ one dziêki utracie stanowisk
pracy w oleckich sklepach.
Na marginesie - ze wspó³prac¹ oleckich
przedsiêbiorców bywa ró¿nie, jak pokazuje doskonale przyk³ad wspó³pracy
wspólników, do niedawna prowadz¹cych
restauracjê Astra (dawna Dwójka)
przy ul. Partyzantów. Po ponad pó³rocznej
przerwie dopiero niedawno zaczê³a ona
swoj¹ dzia³alnoæ...
Wczeniej na skutek z³ego zarz¹dzania
zbankrutowa³ olecki PSS Spo³em, firma,
która w s¹siedniej Go³dapi wietnie
prosperuje, nie ustêpuj¹c prywatnej
konkurencji.
Warto te¿ przypomnieæ, ¿e z przestrzeganiem kodeksu pracy w oleckich
sklepach te¿ jest ró¿nie. Nie zawsze te¿
uwzglêdnia siê gwarancjê czy rêkojmiê
za zakupiony towar.
Trwaj¹ca w grodzie nad Leg¹ dyskusja nt. budowy du¿ych sklepów powinna staæ siê impulsem do wiêkszej
integracji rodowiska lokalnego. Niekoniecznie powinno ono patrzeæ na samorz¹dowców jak na swojego wroga, lecz
przede wszystkim jak na partnera - wybranego na stanowisko burmistrza czy
w sk³ad Rady Miejskiej g³osami podatników ...
Miejmy nadziejê, ¿e projekt ustawy
o hipermarketach zostanie jak najszybciej uchwalony i wprowadzony w ¿ycie
przez nowy Parlament RP. Dopiero wtedy
bêdziemy mogli oceniæ realnie dobrodziejstwo hipermarketów...
Dariusz Josiewicz
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B¹d bezpieczny na drodze
Czy mo¿liwe jest, poprzez wykorzystanie Internetu, ograniczenie liczby
wypadków na naszych drogach? Czy jest
szansa na zwiêkszenie bezpieczeñstwa z
wykorzystaniem wirtualnego narzêdzia?
Teraz ju¿ tak, dziêki wprowQadzonemu
po raz pierwszy w Polsce nowatorskiemu programowi B¹d bezpieczny na drodze. Pod adresem internetowym www.bezpiecznejdrogi.interia.pl kierowcy mog¹
bardzo ³atwo i za darmo podnieæ swój
poziom wiedzy, dotycz¹cy przepisów o
ruchu drogowym, a tak¿e praktycznych
sposobów unikania niebezpiecznych sytuacji na drodze.
Liczba wypadków na polskich drogach niezmiennie utrzymuje siê na bardzo wysokim poziomie. Sprzyja temu dynamicznie rosn¹ca iloæ pojazdów i u¿ytkowników dróg. Coraz wiêcej ludzi zostaje rannych i coraz wiêcej osób ponosi
straty w wyniku wypadków. Przyczyny
takiego stanu to, m.in.: nieznajomoæ przepisów i niewiedza na temat udzielania
pierwszej pomocy.
Jak wykazuj¹ statystyki Policji, znajomoæ zasad ruchu drogowego jest tym
mniejsza, im dawniej kierowca zdawa³
egzamin na prawo jazdy. Przy wci¹¿
rosn¹cej liczbie kierowców, jedynym
sposobem weryfikacji ich umiejêtnoci
s¹ de facto punkty karne, przydzielane,
stosownie do wykroczenia. Policja nie
dysponuje narzêdziami, dziêki którym mog³aby skutecznie, szybko i tanio podnosiæ poziom wiedzy u kierowców, zw³aszcza
tych, którzy notorycznie ³ami¹ przepisy.
Dodatkow¹ kwesti¹ jest ich niechêæ do
kwestii samodoskonalenia.
W³anie dlatego powsta³, oparty na
Internecie, program szkoleniowy B¹d
bezpieczny na drodze. Jest to cykl ciekawych graficznie i atrakcyjnie moderowanych lekcji, dostêpnych w sieci, w trakcie
których nauka przebiega intuicyjnie. Dziêki
zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji
metodycznej i rodkom multimedialnym
- daj¹ szansê na podniesienie poziomu
wiedzy u kierowców, a w konsekwencji
na zmniejszenie liczby wypadków na
drogach. Szkolenie powsta³o dziêki inicjatywnie wielu firm i organizacji i jest
nowoczesnym uzupe³nieniem prowadzonej
przez Policjê dzia³alnoci profilaktycznej. Bardzo istotnym czynnikiem, wp³ywaj¹cym na skutecznoæ szkolenia w sieci
jest fakt, ¿e kierowcy podejmuj¹ je z w³asnej
woli, doceniaj¹c jego wartoæ, zarówno
pod wzglêdem merytorycznym, jak i rozrywkowym. Dziêki temu osi¹gane w jego
wyniku efekty s¹ wyj¹tkowo trwa³e i
przynosz¹ niewspó³miernie wiêksze ko-

rzyci, zarówno samym uczestnikom interaktywnego kursu, jak i innym u¿ytkownikom dróg.
Polacy s¹ najlepszymi kierowcami
na wiecie, przynajmniej we w³asnym
mniemaniu. Na pewno zajmujemy czo³owe miejsce, jeli chodzi o tragiczne
statystyki wypadków. By zmieniæ tê sytuacjê konieczne s¹ d³ugofalowe i konsekwentne dzia³ania, których podstaw¹
jest wiedza, poparta dowiadczeniem.
Jednym z najbardziej uznanych, a jednoczenie efektywnych narzêdzi jest In-

ternB¹d bezpieczny na drodze, oparlimy siê w³anie na nim. Dziêki Internetowi informacje mo¿emy przyswoiæ we
w³asnym rytmie i w wybranym przez siebie
czasie.  mówi Piotr Kap³on, twórca
koncepcji szkolenia, prezes firmy eSynergia.
Szkolenie B¹d bezpieczny na drodze obejmuje swym zakresem nastêpuj¹ce zagadnienia: pierwsza pomoc (jak
skutecznie rozpoznawaæ niebezpieczne
sytuacje na drodze), profilaktyka (jak
zachowywaæ siê na miejscu wypadku, jak
udaremniæ kradzie¿ samochodu, itp.),

powtórka z kodeksu oraz rajdowiec radzi (opisuj¹cy sposób reakcji w trudnych
sytuacjach na drodze). Najwa¿niejsze
kwestie komentuje wirtualny doradca
(policjant, kierowca rajdowy, lekarz ratownik). Ka¿da lekcja sk³ada siê z tematycznie zwi¹zanych ze sob¹ ekranów, na
których, w zale¿noci od specyfiki prezentowanego problemu, wykorzystywane s¹ rodki multimedialne (zdjêcia, animacje, wykresy, modele symulacyjne itp.),
w celu lepszego zobrazowania przekazu. Szkolenie koñczy test koñcowy, podsumowuj¹cy ca³y prezentowany materia³.

Ka¿dy, kto pomylnie ukoñczy szkolenie, otrzyma certyfikat potwierdzaj¹cy jego
umiejêtnoci.
Program B¹d bezpieczny na drodze wykorzystuje do przekazywania wiedzy
nowoczesn¹ formê nauki, jak¹ jest elerning. Pozwala ona na szybkie, atrakcyjne i ogólnodostêpne korzystanie ze
szkolenia szerokiej grupie zainteresowanych. Dodatkowo o jego atrakcyjnoci
stanowi¹ nowoczesna szata graficzna oraz
interaktywny charakter lekcji  wyjania Szymon Janicki, Wiceprezes ds. elearning w MyNetwork Polska.
W szkoleniu mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿-

dy, aby sprawdziæ w³asne umiejêtnoci
oraz je udoskonaliæ. Oprócz tego, policjanci prowadz¹cy kontrole drogowe, upominaj¹c kierowców bêd¹ wrêczaæ im naklejki z informacj¹ o programie i rekomendacj¹ wziêcia w nim udzia³u.
W przysz³oci strona WWW szkolenia zostanie rozbudowana o mapy radarów oraz czarnych punktów, znajduj¹cych siê na terenie ca³ej Polski. Informacje bêd¹ mogli weryfikowaæ równie¿
sami kierowcy.
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Informacje Urzêdu Skarbowego
Obowi¹zki podejmuj¹cego dzia³alnoæ
w zakresie podatku od towarów i us³ug
Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug (Dz. U. nr 54, poz.
535), podmiot rozpoczynaj¹cy wykonywanie czynnoci podlegaj¹cych VAT w
ci¹gu roku podatkowego podlega zwolnieniu z podatku VAT je¿eli przewidywana przez niego wartoæ sprzeda¿y
towarów nie przekroczy w proporcji do
okresu prowadzonej sprzeda¿y kwoty
odpowiadaj¹cej wartoci 10.000 euro,
a w przypadku podatników wiadcz¹cych us³ugi porednictwa kwoty 10.000
euro wykazanej jako 30-krotnoæ kwoty prowizji.
Je¿eli podatnik spe³nia ww. wymóg,
to z mocy prawa przys³uguje mu zwolnienie i nie musi sk³adaæ deklaracji informuj¹cych urz¹d skarbowy o wyborze zwolnienia. Podatnicy zwolnieni
podmiotowo z VAT zobowi¹zani s¹ do
prowadzenia ewidencji sprzeda¿y.
Ze zwolnienia nie mog¹ korzystaæ podmioty wymienione w art. 113 ust. 13
ustawy o VAT.
Podatnik, któremu przys³uguje zwolnienie, mo¿e zrezygnowaæ z tego zwolnienia sk³adaj¹c rezygnacjê na pimie
w urzêdzie skarbowym przed dniem
wykonania pierwszej czynnoci podlegaj¹cej podatkowaniu.
Zg³oszenie rejestracyjne jest podstawowym obowi¹zkiem podatnika VAT.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT
podatnik sk³ada zg³oszenie rejestracyjne VAT-R przed dniem dokonania pierwszej czynnoci podlegaj¹cej opodatkowaniu. Rejestracji mog¹ tak¿e dokonaæ
podatnicy zwolnieni z podatku, z³o¿enie przez nich formularza VAT-R nie
oznacza utraty prawa do zwolnienia
podmiotowego (w takim przypadku zakrela siê kwadrat 3 w poz. 28 formularza). Podmiot staje siê zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, korzystaj¹cym ze zwolnienia ze wzglêdu na
obroty. Naczelnik urzêdu skarbowego
potwierdza powy¿sze zg³oszenie na druku
VAT-5 rejestruj¹c podatnika jako podatnika VAT czynnego lub jako podatnika VAT zwolnionego.
Wzór zg³oszenia rejestracyjnego VATR zosta³ okrelony jako za³. nr 1 do
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
5 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 55, poz.
539).
Je¿eli podatnik zarejestrowany jako
podatnik VAT zaprzesta³ wykonywania
czynnoci podlegaj¹cych opodatkowa-

niu jest on obowi¹zany zg³osiæ zaprzestanie dzia³alnoci, zg³oszenie to stanowi podstawê do wykrelenia podatnika
z rejestru VAT. Je¿eli dane zawarte w
zg³oszeniu rejestracyjnym ulegn¹ zmianie podatnik jest obowi¹zany zg³osiæ
zmianê do naczelnika urzêdu w terminie 7 dni licz¹c od dnia, w którym nast¹pi³a zmiana.
Zgodnie z art. 109 ust.3 ustawy o
VAT, podatnik VAT obowi¹zany jest
do prowadzenia ewidencji sprzeda¿y i
ewidencji zakupu zawieraj¹cej dane niezbêdne do prawid³owego sporz¹dzenia
deklaracji podatkowej. Podatnicy zwolnieni podmiotowo prowadz¹ ewidencjê
sprzeda¿y uproszczon¹. Je¿eli podatnik
nie prowadzi ewidencji lub prowadzi j¹
w sposób nierzetelny naczelnik urzêdu
skarbowego okrela wartoæ sprzeda¿y
w drodze oszacowania przy zastosowaniu stawki 22%.
Niektóre podmioty s¹ zobowi¹zane
do prowadzenia ewidencji nabywanych
przez nich towarów w innych pañstwach
UE. Ewidencja ta dotyczy towarów nabywanych w innych pañstwach UE przez:
- rolników rycza³towych dla prowadzonej przez nich dzia³alnoci rolniczej,
- podatników, którzy wykonuj¹ jedynie
czynnoci inne ni¿ opodatkowane i
którym nie przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o
kwotê podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us³ug,
- podatników zwolnionych podmiotowo,
- osoby prawne, które nie s¹ podatnikami, pod warunkiem, ¿e ca³kowita

wartoæ wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie
przekroczy³a w roku podatkowym kwoty
wyra¿onej w z³otych odpowiadaj¹cej
równowartoci 10.000 euro (w z³otych kwoty te kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co: w 2004 r.- 30.500 z³., w 2005 r.
 43.800 z³.).
Ewidencja ta powinna wskazywaæ
dzieñ, w którym wartoæ nabywanych
przez wymienione podmioty towarów z
innych pañstw cz³onkowskich przekroczy³a kwotê wyra¿on¹ w z³otych odpowiadaj¹c¹ równowartoci 10.000 euro,
z uwzglêdnieniem wartoci nowych rodków transportu oraz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (tytoñ, paliwa,
wyroby alkoholowe).
Podstawow¹ deklaracj¹ dla potrzeb
podatku od towarów i us³ug jest deklaracja VAT-7, któr¹ nale¿y sk³adaæ w
terminie do 25 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po ka¿dym kolejnym miesi¹cu.
Dla ma³ych podatników, którzy wybrali metodê kasow¹ rozliczeñ lub nie
wybrali tej metody, a tak¿e rolników
rycza³towych dokonuj¹cych dostawy
produktów rolnych lub wiadcz¹cych
us³ugi rolnicze, którzy zrezygnowali ze
zwolnienia od podatku VAT zawiadamiaj¹c o tym pisemnie naczelnika urzêdu, przeznaczona jest kwartalna deklaracja VAT-7K. termin z³o¿enia  do 25
dnia nastêpnego miesi¹ca.
Wzór deklaracji stanowi za³¹cznik
nr 1 i nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z 26 maja 2004 r. (Dz. U. nr
123, poz. 1292). Objanienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K opublikowane
zosta³y w za³. nr 3 do rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia
2004 r. w sprawie wzorów deklaracji
podatkowych dla podatku od towarów i
us³ug (Dz. U. nr 89, poz. 852 ze zm.).
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Ju¿ po raz V Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji zainaugurowa³o ogólnopolsk¹ kampaniê informacyjn¹ P³ytka
wyobrania to kalectwo. Jej celem jest
ostrze¿enie m³odych ludzi przed czêsto
nieodwracalnymi skutkami nierozwa¿nych skoków do wody. W tym roku po
raz pierwszy przekazano stypendia na
rzecz funduszu Pierwszy Krok uzyskane z tytu³u prowizji za dokonywane
transakcje kart¹ kredytow¹ Integracja.
Ka¿dego roku w Polsce setki m³odych ludzi, g³ównie ch³opców i m³odych mê¿czyzn, doznaje urazów krêgos³upa w wyniku skoków do wody. W
ich nastêpstwie czêsto dochodzi do tragedii  uszkodzenia rdzenia krêgowego
i parali¿u koñczyn. M³odzi ludzie po
wypadku czêsto zmuszeni s¹ do rozpoczêcia ¿ycia na wózku inwalidzkim.
Dlatego te¿ w 1995 roku Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji rozpoczê³o
dzia³ania edukacyjne w ramach programu Niewiadomoæ. W 2001
zosta³ on przekszta³cony w profesjonalnie ju¿ realizowan¹ kampaniê pod has³em P³ytka wyobrania to kalectwo. Celem kampanii jest przede wszystkim ostrzeganie przed m³odzieñcz¹ brawur¹ i skutkami nierozwa¿nych skoków do wody. W jej ramach by³y i s¹
organizowane liczne zajêcia edukacyjne. Policja, ratownicy WOPR i Stra¿
Miejska przeprowadzili szereg lekcji dla
uczniów podstawówek i liceów  z jednej strony ostrzegaj¹c przed skutkami
skoków  z drugiej dostarczaj¹c wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Stowarzyszenie dociera równie¿
i pomaga ofiarom wypadków.
Szczególnie na pocz¹tku terapii niezwykle istotne jest, by przekonaæ m³ode osoby, ¿e wózek inwalidzki nie oznacza
koñca ¿ycia i nie skazuje na wyobcowanie ze spo³eczeñstwa. Z myl¹ o ofiarach niefortunnych skoków do wody, a
tak¿e wypadków samochodowych Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji utworzy³o wspólnie z Fundacj¹ Sue Ryder
specjalny fundusz Pierwszy krok. Jego
celem jest u³atwienie pierwszego kroku w powrocie do aktywnego ¿ycia
osobom po wypadku. Fundusz wspierany jest m.in. przez Fundacjê Sue Ryder,
Fundacjê ORLEN Dar Serca, Philip Morris
oraz Bank Inicjatyw Spo³eczno Ekonomicznych BISE, który wyda³ wraz ze
Stowarzyszeniem kartê affinity Integracja. 50% przychodów z tytu³u otrzymywanych prowizji za dokonanie ka¿dej transakcji bezgotówkowej przeznaczanych jest na jego rzecz.
- Radoæ, woda, zabawa. Skok. Cisza. D³uga cisza. Za³amanie, tragedia.

I wózek, który jest jak wyrok, poniewa¿ bêdzie ju¿ wiernym towarzyszem
ka¿dego kroku skoczka. Tak czêsto wygl¹da historia osoby, która uszkodzi³a
krêgos³up w wyniku skoku do wody.
Rokrocznie wci¹¿ wielu ludzi wykonuje ten ostatni skok. Na szczêcie, i mamy
nadziejê, ¿e m.in. dziêki naszej kampanii, ich liczba stale maleje. Nie zmienia
to faktu, ¿e wci¹¿ jest wielu ludzi, których ¿ycie uleg³o radykalnej zmianie 
nie mog¹ przez jaki czas uczyæ siê i
pracowaæ. Chcemy im pomóc. I w³anie z myl¹ o nich i dla nich stworzylimy Fundusz Pierwszy Krok, który
pomo¿e im w zakupie sprzêtu rehabilitacyjnego, zniesieniu barier architektonicznych czy te¿ w zdobyciu wykszta³cenia. Wiemy, ¿e nie nale¿y tylko edukowaæ, dlatego te¿ staramy siê pomagaæ i dzia³aæ kompleksowo  mówi Piotr
Paw³owski, Prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji.

wadzeniu przez te s³u¿by zajêæ profilaktycznych w szko³ach, orodkach kultury oraz orodkach wypoczynkowych,
w których przebywa m³odzie¿,
* emisja spotu kampanii w kinach a terenie
ca³ego kraju,
* ekspozycja plakatów kampanii w szko³ach rednich na terenie ca³ego kraju,
* akcja plakatowa w wagonach warszawskiego metra.
Dzia³ania te Integracja realizuje dziêki
wsparciu partnera akcji  Grupy Ubezpieczeniowo-Finansowej WARTA, która
ju¿ po raz drugi w³¹czy³a siê w kampaniê realizuj¹c tym samym swój program
spo³eczny.
Wiêcej informacji na temat kampanii oraz metod udzielania pierwszej pomocy mo¿na znaleæ na specjalnej stronie
internetowej www.plytkawyobraznia.pl,
Dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji dzia³a na rzecz rodowiska
osób niepe³nosprawnych poprzez
wspieranie ich przedsiêwziêæ, a
tak¿e promocjê idei integracji spo³ecznej i zawodowej tych osób z
reszt¹ spo³eczeñstwa. Stowarzyszenie prowadzi liczne kampanie spo³eczne. Jedna z nich  Niepe³nosprawni  Normalna Sprawa otrzyma³a presti¿owe nagrody Golden World
Awards oraz Medium 2001 za najlepsz¹ kampaniê spo³eczn¹ ubieg³ego roku.

P³ytka wyobrania
to kalectwo
Jak co roku w okresie wakacyjnym
w ramach kampanii P³ytka wyobrania to kalectwo kontynuowane i podjête zostan¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
* wspó³praca z PKP i PKS polegaj¹ca
na umieszczeniu na dworcach autobusowych i kolejowych a tak¿e na
szybach przy wejciu do autobusów
jad¹cych w kierunku Mazur i Warmii
plakatów przestrzegaj¹cych przed skokami do wody,
* wspó³praca ze Stra¿¹ Miejsk¹ oraz
Policj¹ Rzeczn¹ polegaj¹ca na pro-

Wiêcej informacji na ten temat udzielaj¹: Rowland Communications  Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji, Piotr
Rozbiecki, Paulina Malinowska- Kowalczyk, tel. (22) 593 91 00, Kamila Jesionek; p.rozbiecki@rowland.pl
tel. (22) 635 13 30; paulina.malinowska@integracja.org; kamila.jesionek@integracja.org

!
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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
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Gwiezdne jaja
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Opowieci równikowe (41)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

Poca³owa³a mnie w rêkê
Jak na niedzielê przysta³o wsta³em
trochê póniej ni¿ zwykle, bo o 720. Zreszt¹
trzeba by³o wstaæ o tej porze, poniewa¿
Jadzia, Gra¿yna i Jacek musieli wyjæ
do portu  zwyczajny d³ugi pomost, przy
którym przycumowane s¹ ³odzie. Jest
tu ich sporo, ale Jacek mia³ wczoraj
problemy z za³atwieniem jednej z nich.
Dogadywanie siê z rybakami w wiosce
zajê³o mu mnóstwo czasu. Ale on po
prostu musia³ j¹ za³atwiæ, bo zaplanowa³ sobie pop³ywanie poród 17 wysp,

niem i wielkim szacunkiem. Liczna rodzina pañstwa Amrullah nie mog³a siê
nadziwiæ, ¿e w wieku 38 lat nie mam
jeszcze ¿ony i dzieci. Gospodarz ma 31
lat i 8 dzieci!
Pochwalili mi siê, ¿e znaj¹ polskiego ksiêdza, ojca Tadeusza, który mieszka

Jest godzina 800
i siedzê w miejscowej restauracyjce
na zewn¹trz, pijê
kawê s³odzon¹ cukrem z trzciny cukrowej. Zamówi³em omlet z czosnkiem  bo tylko
takiego tutaj maj¹.
Kufel z kaw¹ mam
przykryty metalo-

Osada Riung w d¿ungli.
w¹ pokrywk¹.
Omlet przyniesiono z widelcem i
³y¿k¹. Tak tu jedz¹. Wczoraj te¿
do zupy podano
³y¿kê i widelec. I
tak do wszystkiego.
Mam kilka godzin tylko dla sieJa z rodzin¹ Amrullah.
bie. Postanowi³em
pozwiedzaæ okolinale¿¹cych do parku narodowego i oczy- cê. Dzieñ zapowiada³ siê naprawdê piêkny.
Ludzie pozdrawiali mnie: Hello
wicie nurkowanie, bo to jego pasja.
Nasi skumali siê wczoraj z jak¹ par¹ mister lub Hello friend. Inni pytali
 on Anglik, ona Francuska, ¿eby ta- dok¹d idê. Umiechali siê. Przygl¹daniej wynaj¹æ ³ód. Nowym znajomym ³em siê chatom w wioskach, które le¿¹
zabrak³o gotówki, wiêc Jadzia, niczym blisko jedna od drugiej i ludziom, ale
Matka Teresa, da³a im 160 tysiêcy ru- oni robili to ze zdwojon¹ ciekawoci¹,
kiedy tylko pojawia³em siê na horyzonpii, a oni jej czek.
cie. Mê¿czyni z
wyspy Flores maj¹
uwydatnione koci
policzkowe i nadête wysuniête
³uki brwiowe. Kobiety pyzate, ale
sympatyczne.
Na swoje podwórko zaprosi³a
mnie jedna z muzu³mañskich rodzin. Pytali o
wszystko, a kiedy
dowiedzieli siê, ¿e
jestem guru  nauczycielem, to od
razu obdarzyli
Owoce drzewa kapuk.
mnie swoim zaufa-

80 km st¹d. Mia³em rozmówki polskoindonezyjskie, wiêc co nieco mog³em
siê o nich dowiedzieæ, a oni o mnie.
Mimo, ¿e jest to rodzina muzu³mañska
to trójka dzieci ma chrzecijañskie, polskie
imiona: Justyna, Robert, Dominikus.
Justynie podarowa³em skórzany
woreczek na szyjê (zdj¹³em ze swojej).
Rodzice i ona bardzo siê ucieszyli.
Dziewczynka poca³owa³a mnie za prezent w rêkê. By³em zaskoczony takim
gestem. Wymienilimy siê adresami.
Podziwia³em miejscow¹ przyrodê, lasy
namorzynowe, drzewa kapuk (z ich
owoców  pod³u¿nych, przypominaj¹cych banany robi siê materia³ na ubrania) i morze. Widzia³em stada ma³p,
wieszaj¹cych siê po drzewach. Kiedy
podchodzi³em do nich bli¿ej, ucieka³y
przera¿one.
Na kolacjê zamówi³em zupê pomidorow¹, ale musia³em czekaæ na ni¹ a¿
pó³torej godziny, poniewa¿ weso³e dziewczyny z restauracyjki zapomnia³y o moim
zamówieniu. W koñcu przynios³y pomarañczowy bulion z czosnkiem. Nie
by³o wyjcia, musia³em jeæ te kwanogorzkie wynalazki indonezyjskiej kuchni.
Pod restauracjê podjecha³ ma³y, typowy dla Flores autobus. Na jego dachu sta³ pies i koza oraz le¿a³o mnóstwo pakunków. Koza trzyma³a siê jak
tylko mog³a, by nie spaæ, nie by³a przywi¹zana  biedaczka. Znosi³a istne mêki,
po³¹czone ze strachem.
Nasz kierowca Don pi w samochodzie, oszczêdza na wynajêciu pokoju.
Jest bardzo zmêczony i trochê zdenerwowany.
C.d.n.

#
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Kalendarz imion
5 lipca
Filomeny, Kaliny, Kariliany, Karoliny,
Marii, Szarlotty
Anastazego, Antoniego, Bart³omieja,
Cyryla, Jakuba, Micha³a, Przybywoja,
Wilhelma
6 lipca
Agrypiny, Dominiki, Lucjany, Lucyny,
£ucji, Marii, Teresy, Zuzanny
Chociebora, Dominika, Edola, Edwarda, Gerarda, Gotarda, Jarope³ka, Petry
7 lipca
Adolfiny, Estery, Kiry, Nory
Antoniego, Apoloniusza, Benedykta,
Cyryla, Ernesta, Ewalda, Jacka, Klaudiusza, Lecha, Leszka, £ucjana, Metodego, Pompejusza, Raula, Rogera
8 lipca
Adrianny, El¿biety, Kingi, Liliany, Wirginii

Adriana, Arnolda, Chwalimierza, Chwalimira, Edgara, Eugeniusza, Grzegorza,
Prokopa
9 lipca
Anatolii, Blanki, Heloizy, Ludwiki, Lukrecji, £ucji, Palomy, Sylwii, Weroniki
Adriana, Hermana, Hieronima, Ludwika, Miko³aja, Patrycjusza, Wszeb¹da,
Zenona
10 lipca
Almy, Ameli, Amelii, Armelii, Libuszy,
Malwiny, Rufiny, Sylwany, Weroniki
Antoniego, Budziwoja, Emanuela, Filipa, Olafa, Radziwoja, Rufina, Samsona, Sylwana, Sylwina, Witalisa
11 lipca
Kaliny, Kariny, Kiry, Olgi, Pelagii,
Wyszes³awy
Benedykta, Cypriana, Demetriusza, Pelagiusza, Piusa, Wyszes³awa

Skrobanie ryb

Miód lipcowy

Przed czyszczeniem warto ryby natrzeæ octem. U³atwi to skrobanie i uchroni
rêce przed nieprzyjemnym zapachem.

Ryba...

w³o¿ona do s³abego roztworu wody z
octem na 20 minut przed gotowaniem
bêdzie bia³¹ i bardziej krucha.

Upa³y

Znu¿enie wywo³ane upa³em lub wysi³kiem fizycznym usuwa radykalnie 15
minutowa k¹piel w ciep³ej wodzie z
dodatkiem octu spirytusowego w proporcji 0,5 litra na wannê.

Chleb...

pozostanie wie¿y i zachowa przyjemny zapach, gdy pojemnik, wymyjemy raz
na tydzieñ wod¹ z octem.

Miód, zw³aszcza wie¿y lipcowy, jest
wspania³ym rodkiem wzmacniaj¹cym,
regeneruj¹cym i lecz¹cym. Bardzo czêsto potêguje siê jeszcze jego dzia³anie
³¹cz¹c go z ró¿nymi herbatami i odwarami z zió³ i owoców lenych bogatych
w witaminy. Miód w kuracjach stosuje
siê równie¿ z innymi dodatkami, m.in.
sokami owocowymi lub octem winnym.
Takie po³¹czenie jest bardzo korzystne
zw³aszcza w kuracjach przy wszelkich
schorzeniach typu przeziêbieniowego, od
kataru pocz¹wszy na bólach gard³a skoñczywszy.

Ocet

Chc¹c mieæ w³osy puszyste i lni¹ce, nale¿y je po dok³adnym umyciu sp³ukaæ
dobrze w ciep³ej wodzie, zakwaszonej
6% octem. Na 4-5 litrów wody trzeba
wzi¹æ ³y¿kê sto³ow¹ octu.

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

 Kto myli o brzuchu, ten s³aby na duchu.
 Miód lipcowy, to lek zdrowy.
 Lipcowe deszcze dla ch³opa kleszcze,
a jak pogoda, wiêksza swoboda.
 Gdy lipiec nie dopiecze, tego sierpieñ
nie dosiecze.
 Siedmiu braci (od 1 do 7 lipca) ziemniakami znaczy: jak pogoda to ¿yj¹,
jak deszcz pada, to gnij¹.

ZIELONY KALAFIOR

Pojawi³ siê na straganach i w wiêkszych sklepach ju¿ kilka lat temu, ale
ci¹gle jeszcze budzi nieufnoæ. Mowa
o zielonym kalafiorze, którego spiczaste ró¿yczki przypominaj¹ wie¿e minaretu czy innej dalekowschodniej budowli.
W porównaniu ze swoim bia³ym bratem jest wartociowszy: zawiera wiêcej
bia³ka, a przede wszystkim antyrakowego
karotenu. Genetycy pracuj¹ obecnie nad
dalszymi krzy¿ówkami, chc¹ uzyskaæ
fioletowe i ró¿owe odmiany tego kapustnego warzywa. Zielony kalafior ma bardzo
delikatny smak. Warto wiêc podawaæ
go na surowo. Na przyk³ad, w postaci
tzw. sa³atki szwedzkiej: starannie umyty i ods¹czony zetrzeæ na grubej tarce,
skropiæ sokiem z cytryny, dodaæ sporo
posiekanego koperku, doprawiæ gêstym
majonezem. Z ciemnym pieczywem i
jajkiem na twardo stanowi oryginaln¹ i
zdrow¹ kolacjê. Dostarcza witaminy C
i du¿o magnezu - podobnie jak wszystkie roliny kapustne.

Gotowane ziemniaki...
bêd¹ smaczniejsze, jeli do wody, w której
siê gotuj¹, dodamy 2-3 z¹bki czosnku
lub trochê suszonego kopru albo 1/2
³y¿eczki kminku.
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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Nowo otwarty

CENTRUM OGRODOWE

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

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

(K25601)

(V25701)

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

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

18

lipca

Codziennie w godz. 8 -18
00

00

Tel.
520-23-36

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.

(K25801)

Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym miecie. Artyku³y powinny byæ podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem imienia i nazwiska do wiadomoci
redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ je w miarê jak bêd¹
nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki.
Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej strony maszynopisu. Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny 14.00
w ka¿dy pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ siê w najbli¿szym wydaniu pisma.

(V29105)

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

Orodek czynny:

Pozytywnie o Olecku

8 '"

zaprasza
Tel. 0-889-612-639

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Trwa konkurs pt.

GRÜNLAND

(wejcie od ul. Sk³adowej, na piêtrze)

Poniedzia³ki i czwartki, godz. 16-18

Tel. 0-603-064-189

Restauracja

)564)

zaprasza

ul. Partyzantów 7

Organizujemy:
 wesela
 bankiety
 uroczystoci okolicznociowe
 obiady abonamentowe
Polecamy polsk¹ domow¹ kuchniê.
wiadczymy us³ugi na najwy¿szym poziomie!

(V28002)

/ PRACA
* Zatrudniê przy zbiorze truskawek, zapewniam transport na plantacjê. Tel. 0-605-357-525; (087) 520-48-49.(K26601)
/ SPRZEDAM
* ci¹gnik ogrodniczy. Tel. 0-604-838-103.
(K26901)
* Fiat Ducato 1995, 15000, T-4, 1994, 16000. Tel.
0-607-502-013.
(K24902)
2
* mieszkanie 64m , E³k, na Barankach, 1400 z³ za 1 m2.
Tel. 0-663-802-909.
(K27001)
/ TURYSTYKA
* Jazda konna z instruktork¹. Tel. 0-506-577-505. (V27902)
/ US£UGI
* Dom weselny Eden, przyjêcia weselne i okolicznociowe (trzy sale), zespó³ Renesans. Olecko, ul. Gdañska. Tel. (087) 520-40-50.
(K26801)
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1201)
/ WYNAJEM
* Do wynajêcia mieszkanie 45m2 od wrzenia. Tel. 0-502264-901.
(K25502)

BILARD CLUB

ul. Sk³adowa 2

Tel. (087) 520 25 68

(V28801)

OG£OSZENIA DROBNE

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1985/86

Dopisali zreszt¹ nie tylko zawodnicy. Organizatorzy imprezy, co równie¿ podkrelamy, spisali siê na pi¹tkê
z plusem. Ale nie uprzedzajmy faktów...
Konkurencja A
(jazda z prowadzeniem kr¹¿ka)
Widaæ od razu, ¿e do Olecka nowicjusze nie przyjechali. Miêkki lód nie
sprzyja zw³aszcza dru¿ynom, które trenowa³y dot¹d na sztucznych obiektach.
Ale i tak nowotarskie Szarotki maj¹
najlepszy czas - 56,5 sek., Sokoliki z
Sokó³ki (SP-1) i zespó³ SP-7 z Torunia
s¹ minimalnie gorsi - po 57,7 sek. We
znaki daj¹ siê te¿ nerwy. Kilkakrotnie
,,ucieka kr¹¿ek ,,Czarnym Panterom
z Gi¿ycka (SP-2) i reprezentantom trzynastki Poznañ. Jednak jest to dopiero
pocz¹tek zawodów. Ma³e ró¿nice w
czasach wró¿¹ zaciêt¹ walkê w kolejnych wystêpach. Zw³aszcza, ¿e ka¿da z
uczestnicz¹cych w imprezie dru¿yn chce
kontynuowaæ z³otokr¹¿kowe sukcesy
swoich szkó³.
Konkurencja B (jazda ty³em)
W dalszym ci¹gu nie dostrzegamy
zdecydowanych rozstrzygniêæ, chocia¿
Szarotki umacniaj¹ swoj¹ pierwsz¹
pozycjê. Ale Sokoliki uparcie depcz¹ im po piêtach. Podopieczni Janusza Bielawskiego nie na darmo jedzili
a¿ do Warszawy, gdzie na torze Stegny szlifowali swoj¹ formê. Pod wzglêdem techniki niemal dorównuj¹ góralom. Dobry rezultat osi¹gaj¹ te¿ przedstawiciele grodu Kopernika. Ró¿nice
miêdzy tymi trzema zespo³ami wyra¿aj¹
siê w u³amkach sekundy. wietnie radz¹ sobie równie¿ gospodarze imprezy, uczniowie Zbiorczej Szko³y Gminnej. Oni tak¿e maj¹ szansê na medalow¹ lokatê.
Konkurencja C (slalom z kr¹¿kiem)
Walka nabiera wci¹¿ nowych rumieñców. Jak na panuj¹ce warunki rewelacyjny wprost czas osi¹gaj¹ Sokoliki 54,4 sek. Jest to najlepszy wynik tej
konkurencji. Ale nie sam czas zas³uguje na wyró¿nienie. Mistrzowie województwa bia³ostockiego pokonuj¹
przeszkody niczym zawodowi hokeici
 p³ynnie, szybko i z kr¹¿kiem przy ³opatce
kija. S¹ lepsi od nowotar¿an a¿ o 1,2
sek.! Tego siê nikt nie spodziewa³. Tragediê natomiast prze¿ywaj¹ reprezentanci Olecka. Oto Piotr Bokuniewicz gubi
kr¹¿ek i zdenerwowany nie kontynuuje
wycigu. Nastêpuje druga z kolei

dyskwalifikacja zespo³u i... gospodarze
przestaj¹ siê liczyæ w ogólnej klasyfikacji. Ju¿ wiadomo, ¿e bez wzglêdu na
wyniki w ostatnim wystêpie - dru¿yna
zajmie koñcow¹ lokatê. A szkoda, bowiem ch³opcy byli doskona³e przygotowani do tej ogólnopolskiej konfrontacji. W oczach ich nauczyciela, Jerzego
Wojnowskiego, dostrzegam ³zy. Jednak
ambitny zespól nie schodzi z lodu. Walczy
nadal, chocia¿ poza konkursem.
Konkurencja D (strza³y na bramkê)
Teraz rozstrzygaj¹ siê losy naszego
pucharu. Obs³uguj¹cy imprezê m³odzie¿owi organizatorzy sportu miejscowego SKS Korab (dzia³aj¹cego przy
Zasadniczej Szkole Zawodowej), starannie
ustawiaj¹ bramki. Wszyscy spogl¹daj¹
na dru¿ynê Szarotek. Oni zalicz¹
chyba najwiêcej celnych trafieñ. A ka¿de z nich to cenna premia w postaci
zarobionych sekund (dwie za ulokowanie kr¹¿ka w siatce i jedna za uderzenie
w doln¹ deskê). Wielokrotni mistrzowie kraju w ZK, którzy graj¹ w klubowej lidze Harnasi (tak nazywa siê na
Podhalu zespo³y m³odzików hokeja na
lodzie) rzeczywicie potrafi¹ strzelaæ.
Zarabiaj¹ 4 sek. A poniewa¿ robi¹ to
bardzo szybko - oni zdobywaj¹ g³ówne
trofeum ,,wiata M³odych. B¹dmy
jednak sprawiedliwi - w tej konkurencji
dobrze radz¹ sobie i pozostali uczestnicy zawodów.
Podliczamy wszystkie wyniki: pierwszym wicemistrzem zostaj¹ reprezentanci
Harcerskiego Klubu Sportowego Sokoliki, drugim czarne Pantery z Gi¿ycka. nastêpne miejsca przypadaj¹ przedstawicielom Torunia, Poznania i Olecka. Gratulujemy!.
***
BEZ HONOROWYCH
KOMITETÓW
Tegoroczna aura nie by³a ³askawa
dla ³y¿wiarzy. Z wiosennej zimy nic sobie
nie robili tylko ci, co dysponuj¹ sztucznym lodem. A takich szczêliwców jest
stosunkowo ma³o. Dlatego te¿ zadowoleni jestemy, ¿e uda³o siê przeprowadziæ ogólnopolski turniej w Z³otym Kr¹¿ku.
Jednak czujemy pewien niedosyt - z
powodu sk¹pej liczby uczestnicz¹cych
w nim zespo³ów. Nie ponosz¹ winy organizatorzy imprezy ani nasza redakcja.
Dlaczego tak siê sta³o? Otó¿ w wielu
rejonach kraju nie zosta³y rozegrane ¿adne
eliminacje, nie by³o wiec mo¿liwoci
zaproszenia wyró¿niaj¹cych siê dru¿yn.

(184)

Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi nie
tylko w braku warunków do organizacji zawodów (lodu), ale równie¿ z braku inicjatywy u niektórych terenowych
ogniw Szkolnego Zwi¹zku Sportowego;
w kilkunastu województwach nie przeprowadzano mistrzostw. Ba, takowe nie
mia³y miejsca nawet w utworzonych
niedawno makroregionach (kilka s¹siaduj¹cych ze sob¹ województw tworz¹ jeden
makroregion). Podobno dlatego, ¿e nie
zjawili siê chêtni do rywalizacji. Patrz¹c
na porywaj¹ce walki w Olecku trudno
uwierzyæ w ten ostatni argument. Wydaje nam siê, co tak¿e potwierdzili trenerzy startuj¹cych w Olecku zespo³ów,
¿e powodem zmniejszenia siê zainteresowania jest wyrugowanie go z kalendarza centralnych imprez organizowanych przez SZS. Dlatego te¿ warto siê
chyba zastanowiæ nad celowoci¹ opisywanego przedsiêwziêcia. Zw³aszcza,
¿e ZK jest prost¹ do przeprowadzenia
konkurencj¹ i - co chyba wa¿niejsze nie wymaga specjalistycznego sprzêtu.
Ostatecznie ³y¿wy i hokejowe kije mo¿na
nabyæ bez wiêkszego wysi³ku.
Wróæmy jednak do same j imprezy.
Przeprowadzono j¹ dziêki staraniom ZW
SZSiW w Suwa³kach, ofiarnym dzia³aczom z Olecka i funduszom ZG SZS.
Suwalszczyzna od dawna ju¿ s³ynie z
masowych zawodów uczniowskich. A
poniewa¿ ogl¹dalimy wiele przeró¿nych
imprez, organizowanych w innych czêciach kraju, mo¿emy stwierdziæ, ¿e te
robione w Olecku, Gi¿ycku i Augustowie nale¿¹ do najciekawszych, najstaranniej przygotowanych. Ludzie, którzy
siê ich podejmuj¹, mog¹ stanowiæ wzór
dla innych.
W³adys³aw ¯urowski  emerytowany nauczyciel ze Zbiorczej Szko³y Gminnej
w Olecku, dzieñ i noc czuwa nad swoim lodowiskiem Bajka i jest w stanie
utrzymaæ idealny lód niemal bez wzglêdu
na aurê... Oto Miros³aw Gocik, wizytator suwalskiego Kuratorium Owiaty
i Wychowania, potrafi zawsze skrzykn¹æ aktyw oddanych sportowi ludzi i
dla dobra m³odych entuzjastów ³y¿ew i
nart powiêciæ ka¿dy swój wolny czas...
Oto Roman Wojnowski, nauczyciel
Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Olecku
i jego m³odzie¿owi organizatorzy sportu w SKS Korab, mog¹ bezb³êdnie
przeprowadziæ nawet imprezê ogólnopolsk¹... Oto Alfred Sobolewski, komendant hufca ZHP w Olecku, jest tam, gdzie
wymaga tego konkretna robota...C.d.n.

&
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GO£APSKIE SPOTKANIA KULTUROWE

MAZURSKIE GNIAZDO

1-10 LIPCA 2005
PIÊKNA GÓRA ko³o Go³dapi
www.gniazdo.mazury.pl
Mazurskie Gniazdo to nowy festiwal prezentuj¹cy i promuj¹cy kulturê i sztukê pogranicza polsko-litewsko-rosyjskiego. W trakcie trwania festiwalu odbêd¹ siê warsztaty
artystyczne i efektowne koncerty muzyczne po³¹czone z prezentacjami multimedialnymi, widowiskami plenerowymi, happeningami i performancami. Prezentacje odbywaæ siê bêd¹ u
podnó¿a Piêknej Góry ko³o Go³dapi (od strony Zajazdu).
Projekt otrzyma³ dofinansowanie z Euroregionu Niemen
w ramach Funduszu Ma³ych Projektów, Polska Granica Wschodnia finansowanego przez Uniê Europejsk¹.
1-10 lipca 2005
- plener artystyczny Znaki To¿samoci i z udzia³em m³odych artystów z Litwy, Rosji i Polski pod kierunkiem
Witolda Chmielewskiego
7-9 lipca 2005
- warsztaty muzyczne z udzia³em zespo³ów z Litwy, Rosji i
Polski pod kierunkiem Tymona Tymañskiego
7-9 lipca 2005
- warsztaty teatralno-taneczne pod kierunkiem Marka Ga³¹zki i Jupiego Podlaszewskiego
7-9 lipca 2005 Piêkna Góra ko³o Go³dapi (scena od strony
Zajazdu)
7 lipca 2005  czwartek
18.00  oficjalne otwarcie Go³dapskich Spotkañ Kulturowych Mazurskie Gniazdo, podsumowanie konkursu plastycznego Znaki To¿samoci, otwarcie
wystawy
pokonkursowej
19.00-20.00  koncert Wiejskiej Kapeli Girenaiskiego Centrum Rozrywki z Litwy

20.00-21.30  koncert zespo³u DAUTENIS
21.30-23.00  koncert zespo³u KAPELA DREWUTNIA
8 lipca 2005 - pi¹tek
19.30-20.30  koncert zespo³u Gornica z Rosji
20.30-22.00  koncert TRANSKAPELI  tradycyjna muzyka klezmerska w nowych aran¿acjach i uwspó³czenionych formach muzycznych - to muzyka z du¿¹ dawk¹
naturalnej energii.
22.00 - koncert supergrupy YeShe (Ziut Gralak, Mateo
Pospieszalski, Piotr Pawlak, Andrzej Rajski) - prezentacja mulitmedialna Jasna Chmura
Widowisko multimedialne - artyci i publicznoæ s¹
czêci¹ jednej scenografii, czyni¹c z niej element nierozerwalny z otoczeniem. Spoiwem ca³oci jest muzyka - po³¹czenie klimatu lat 60-tych ze wspó³czesnoci¹.
00.00  projekcja filmu Wesele w re¿yserii Wojciecha
Smarzowskiego
9 lipca 2005  sobota
Park Miejski w Go³dapi
14.00-19.00  kiermasz rêkodzie³a, sztuki ludowej, rzemios³a artystycznego
15.00  19.00 - Karuzela dwiêków i muzyczny plac zabaw
 realizacja Ryszard Bazarnik  aktywna zabawa z
dwiêkiem dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
Piêkna Góra ko³o Go³dapi
20.00-22.00  koncert Marka Ga³¹zki z zespo³em
22.00-24.00 - WESELE NA MIEDZY  happening muzyczno-teatralno-plastyczny z udzia³em muzyków z Litwy,
Rosji, Polski z udzia³em widzów, szczudlarzy, ¿onglerów ognia, tancerzy, nocy, Piêknej Góry, gwiazd i szumu wiatru
23.30  24.00  performance przygotowany przez artystów plastyków z Litwy, Rosji i Polski
00.0 - koncert zespo³u  TYMON & TRANSISTORS
Koncerty prowadzi: Marek Ga³¹zka.
Wstêp wolny.

Lipcowa ewakuacja biblioteki?!...
Zaczê³y siê wakacje, na razie poza
miejscowymi wêdkarzami nad oleckim
jeziorem nie widaæ zbyt wielu turystów.
Byæ mo¿e ju¿ ruszyli w kierunku Olecka, do którego dotr¹ w ³osiowej pielgrzymce w okolicach pocz¹tku Przystanku Olecko.
Jako sta³y bywalec Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej prze¿ywam
wakacyjne za³amanie z powodu nadchodz¹cej katastrofy, jak¹ jest lipcowa przerwa
w pracy tych¿e szacownych instytucji.
Na os³odê pozostaje jedynie wypo¿yczalnia filii Wamiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej przy odleg³ej alei
Zwyciêstwa, gdzie nie brak pism fachowych, przeznaczonych dla pedagogów.
Korzystam jeszcze z ostatnich dni wolnoci i poch³aniam najnowsze gazety i
tygodniki...
W miêdzyczasie mimowolnie pods³uchujê dialogi budowlano-fizjologiczne,
jakich autorami s¹ pracownicy firmy remontowo-budowlanej pana Zdzis³awa Sa-

dowskiego, którzy ochoczo pracuj¹ nad
modernizacj¹ ROK Mazury Garbate.
Musz¹ zd¹¿yæ z pracami do koñca sierpnia.
Inaczej ³askawa Unia Europejska mo¿e
nie daæ 71, 68 % kasy...

Marzy mi siê, aby ROK MG rozpisa³ konkurs na zastêpstwo dla swojej
biblioteki...
Inaczej mo¿e dojæ do pikiety po¿eraczy druku rozelonych brakiem
duchowej strawy.
Eee, to chyba tylko wakacyjne dyrdyma³y...
djaro

'
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PLAN IMPREZ SPORTOWO REKREACYJNYCH
PODCZAS 12. PRZYSTANKU
OLECKO

29.07, godz. 16.00 - Otwarty Turniej pi³ki no¿nej pla¿owej
30.07., godz. 10.00  XII Otwarty turniej
tenisa ziemnego o puchar Przystanku
Olecko w grze pojedynczej - korty
30.07., godz. 12.00  XIII Otwarty Olecki Maraton P³ywacki - pla¿a Skocznia.
30.07., godz. 16.00  Wycigi rowerowe
dla dzieci przedszkoli i szkó³ podstawowych na bie¿ni - stadion MOSiR.
31.07., godz. 10.00  XII Otwarty turniej
tenisa ziemnego o Puchar Przystanku
Olecko w grze podwójnej - korty.
31.07., godz. 12.00  Otwarty turniej siatkówki pla¿owej - boisko przy kortach.
Codziennie mo¿liwoæ wypo¿yczenia i korzystania z kajaków, ³ódek, rowerów wodnych - w godz. 10.00 - 20.00
- pla¿a Skocznia.
Codziennie mo¿liwoæ grania w tenisa ziemnego, siatkówkê pla¿ow¹, pi³kê no¿n¹ na boiskach, marszobiegi na
terenach rekreacyjnych MOSiR.

TENIS ZIEMNY
3.07.2005 odby³ siê Turniej o Puchar Wakacji 2005. Wziê³o w nim
udzia³ 42 tenisistów z Bia³egostoku, Bia³orusi, USA, Niemiec, Olecka, Gi¿ycka, Warszawy. W meczu o trzecie miejsce
wygra³ Bartosz P³achecki z Warszawy
z Kosti¹ Kaparich¹ (Bia³oru) 7:6. W
finale spotkaj¹ siê Adam Laakel z El¹
Kowalczyk  oboje ze szko³y tenisa Tie
Break z Warszawy.
Wynik podamy za tydzieñ ze wzglêdu
na rozegranie fina³u w tygodniu.

PI£KA NO¯NA

Kijewo najlepsze

W rodê 22 czerwca 2004r. w Zespole Szkó³ w Judzikach odby³ siê Turniej Pi³ki No¿nej M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych. Organizatorem by³a
szko³a w Judzikach i Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Lenartach.
I miejsce w kategorii szkó³ podstawowych zajê³a dru¿yna z G¹sek. Natomiast I miejsce w kategorii gimnazjum
przypad³o szkole w Kijewie. Gimnazjum
w Kijewie okaza³o siê najlepsze, poniewa¿ zdoby³o dwa puchary  dla dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców.
Andrzej Malinowski

Ale to nic! Pe³ne dostojeñstwo, sztywny kark i eleganckie zasady: nie bêdê
prowadzi³ kampanii negatywnej i bra³
udzia³u w polemikach z przeciwnikami... Nudziarz! Tak jakby Panowie z
Ordynackiej nie sprawiali negatywnego
wra¿enia? To ju¿ jest negatywna kampania  szukanie towarzystwa i poparcia w takim gronie. Andrzej Lepper uzna³,
¿e nie podoba siê mu has³o Samoobrony
i ci¹gn¹³ nowe od Marka Borowskiego z 2001 roku.
Z zagranicy: Prezydent Putin okreli³, kto jest przyjacielem Rosji. Nieste-

Na boiskach do pi³ki pla¿owej siatkowej przy kortach MOSiR Olecko odby³
siê w dniu 3.07.2005r. turniej pla¿owej
pi³ki siatkowej, w którym udzia³ wziê³o
6 par.
WYNIKI:
1. Daniel Waszkiewicz
Maciej Konrad
2. Kamil Dowejko
Rafa³ Kazimierczak
3. Jerzy Wrzyszcz
Leszek Stypu³kowski
4. Jacek Walicki
Roman Dobreñko
5. zespó³ BAJABONGO
6. Olga Rejniak
Zbigniew Kaczmarczyk

TERMINARZ OTWARTYCH TURNIEJÓW TENISA ZIEMNEGO
W SEZONIE 2005 NA KORTACH MOSiR OLECKO
Wszystkie turnieje rozpoczynaj¹ siê o godz.10.00 Zapisy do 9:55.
Data
10.07 (niedz)
17.07 (s-ni)

Turniej
IV Turniej o Puchar G³osu Olecka
V turniej o Wielki Sêkacz Olecki

23-24.07 (s-n)

VII Turniej o Puchar Rektora Wszechnicy Mazurskiej

30.07 (sob)
31.07 (niedz)
07.08.(niedz)

XII Turniej o Puchar Przystanku Olecko 2005 (pojedyncza)
XII Turniej o Puchar Przystanku Olecko 2005 (podwójna)
VII Turniej o Puchar Przyjaciela Olecka
p. Jerzego Borczyka z Krakowa
VII turniej o Puchar Tygodnika Oleckiego
IX Turniej o Wielki Tort Cukierni p. Jana Staniszewskiego
Turniej ¯egnajcie Wakacje 2005 o Puchar P- cego OTSS
MISTRZOSTWA OLECKA- tylko dla mieszkañców gminy Olecko.
Pocz¹tek o godz. 16.00.

14.08. (niedz)
21.08.(niedz)
28.08 (niedz)
04.09 (niedz)

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 157

SIATKÓWKA

ty, ale Polska i Litwa znalaz³y siê poza
t¹ list¹. Jak to? Ponad 40 lat przyjani
i nic? A te poca³unki na lotnisku (s³ynne
karpiki i niedwiadki), tyle kartofli i
wieprzowiny z Polski, której brakowa³o na naszym rynku (w nikim nie budzi
zdziwienia fakt, ¿e dawniej produkowalimy wiêcej miêsa ni¿ dzi, kiedy to
produkcjê trzeba hamowaæ, bo rynek siê
zapycha) jecha³o do Ruskich! To po co
im tak te ty³ki napychalimy, by byle
jaki pu³kownik KGB mówi³, ¿e nas nie
lubi bo mówimy innym jêzykiem ni¿
on? Ja wiem, ¿e mówi po niemiecku

Dokoñczenie ze s. 20.
dobrze, ale po co od razu czepiaæ siê o
te sprawy z jêzyczkiem... ja nie pamiêtam by Gierek czy Jaruzelski tak
ca³owali Bre¿niewa czy innych... Tyle
lat czystej i bezinteresownej przyjani. A nie gadamy wspólnym jêzykiem,
bo nie zgadamy siê na rosyjsk¹ wersjê
historii wobec naszych krajów! Putin to
prymityw! No có¿, traci siê przyjació³
jeli chodzi o rozliczania. W tym przypadku chodzi o zwyk³e rozlicznie z histori¹, która w Rosji przybiera jakie
dziwne kszta³ty i nie ma nic wspólnego
z prawd¹.
PAC
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nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Ale te dni pêdz¹! 1...2...3...5...7!
I ca³y tydzieñ z g³owy. Chcia³oby siê
napisaæ: za nami. Ale nie bêdzie nam
tak dobrze. Tak jak ka¿dy tydzieñ w
naszym kraju, dobrze wryje siê nam
w pamiêæ. To wszystko po to, bymy
mieli co wnukom opowiadaæ... Nie dadz¹ nam spokoju smarkacze! A paszli
won  jak powiedzia³ kiedy jeden z
dziennikarzy na zakoñczenie obchodów
Dnia Dziecka w telewizji. To by³o za
wspania³ej dekady Gierka, kiedy to bylimy dziesi¹t¹ potêg¹ gospodarcz¹ wiata.
Tacy bylimy i do dzi wielu wspomina
i pokrzykuje czasem: a komu to przeszkadza³o? Dziesi¹ta potêga gospodarcza wiata! Szkoda tylko, ¿e wiat o
tym nie wiedzia³. Tacy nierozgarniêci
tam ¿yli i niewiadomi czaj¹cego siê
do skoku tygrysa gospodarczego. Z kim
tu Uniê Europejsk¹ budowaæ jak ludzie
na Zachodzie tak naprawdê nie orientuj¹ siê na jakim kontynencie mieszkaj¹,
a Polskê lokalizuj¹ gdzie w okolicach
ko³a podbiegunowego, bo chyba st¹d siê
bior¹ ich wizje o bia³ych niedwiedziach
na ulicach polskich miast?
Ale wracaj¹c do przyczajonego tygrysa i jego skoku. I co wysz³o? Jedynym, który skoczy³ w tym dobrobycie by³ Lech Wa³êsa! Skoczy³ i ca³a
potêga gospodarcza pad³a na twarz. Teraz
spora czêæ ma o ten skok wielki ¿al, a
jeszcze inni, ¿e to nie by³ p³ot tylko
dwumetrowe ogrodzenie, wiêc nie ma
o czym mówiæ i pisaæ. S¹ tacy co widzieli motorówki... O pojawiaj¹cych siê
w tym czasie krêgach w zbo¿u nikt nie
mówi³, a jednym cudem jaki mo¿na by³o
wtedy zobaczyæ to miêso i wêdliny w
sklepach. Ale widocznie niektórym podoba³a siê dieta wegetariañska oparta
na kartoflach i kapucie. Zadziwiaj¹ce
jest to, ¿e niektórzy opieraj¹ siê w swoich wypowiedziach na tym, i¿ specjalici-naukowcy stwierdzili, pewnie na podstawie badañ, ¿e Lech Wa³êsa nie móg³
przeskoczyæ tego p³otu! Stwierdzi³ to
in¿ynier zootechnik, europose³ w jednej osobie Bogdan Pêk. Nie wiem jacy
to byli naukowcy, ale jeli to koledzy
po fachu i wykszta³ceniu to muszê stwierdziæ, ¿e p³otu osio³ czy krowa nie przeskoczy, a pisanie rozpraw naukowych
o iloci diab³ów na g³ówce szpilki by³o
modne w XVII wieku. Ale rzeczywicie Panie Prezydencie Lechu... tak¹
gospodarkê rozwaliæ!... I BARDZO
DOBRZE! Ten skok by³ skokiem w
normaln¹ cywilizacjê, co prawda do

niektórych dociera³o to przez prawie 10
lat. Ale widaæ, ¿e jakie procesy mylowe zachodzi³y, BO DOSZ£O. Ale
czy kto kiedy zadowoli³ nas, Polaków?
Wygralimy pod Cedyni¹  nie podoba³o siê. Bitwa pod Grunwaldem  nie
podoba³o siê, bo za ma³o i nam siê dalej
nie chcia³o. Wygralimy pod Wiedniem...
nie liczy siê bo to spotkanie wyjazdowe  nie podoba³o siê! W XVIII mielimy najlepsz¹ konstytucjê w Europie 
nie podoba³o siê i nie chcia³o nam siê
rz¹dziæ samemu w naszym kraju. Potem by³y zabory (jak nam siê nie podoba³o rz¹dziæ samemu to dostalimy zagranicznych specjalistów od rz¹dzenia)
 nie podoba³o siê. Potem odzyskalimy niepodleg³oæ  nie wiadomo co
by³o zrobiæ i nie wiadomo by³o czy nam
siê to podoba czy nie. W 1920 podoba³o siê, bo na spotkaniu krajowym dokopalimy ruskim. Potem ju¿ nie podoba³o siê. W 1939 przyszli Niemcy i Ruscy  nie podoba³o siê. Po 1945 zostali
Ruscy  nie podoba³o siê, choæ oficjalnie musia³o siê podobaæ. W 1978 roku

Papie¿em zosta³ Polak  podoba³o siê,
bo nie podoba³o siê przyjacio³om. W
1980-1981  PODOBA£O SIÊ, ale znowu
znaleli siê malkontenci, którym siê nie
podoba³o, ale po grudniu 1981 ju¿ siê
podba³o im, a reszcie nie. W 1988 podoba³a siê debata TV Lecha Wa³êsy
z Olkiem Miodowiczem. Jak podczas
wyborów w USA w tym czasie Busch 
Dukakis... Lechu buszowa³, a Miodowicz duka³! Potem by³ 1989 i przesta³o siê podobaæ... Ja nie rozumiem,
¿e tak ciê¿ko siê nam na co zdecydowaæ, by siê podoba³o. Mo¿e jestem wariat, ale mi siê teraz podoba.
Ale wróæmy do ostatnich naszych dni.
Marsza³ek Cimoszewicz wreszcie siê
zdecydowa³, choæ wokó³ siebie zrobi³
cyrk, ¿e siê jednak waha. Oj, przekomarza³ siê, przekomarza³... Uparciuszek.
Tak jakby mia³o byæ tak, ¿e odmówi.
Kto w naszym kraju odmawia w³adzy,
jak mu j¹ sami daj¹? Nie ma takiego
idioty.
Dokoñczenie na s. 19.

MA£E impresje
Andaluzja

Noc¹ pod moim domem z³odzieje cicho przenosz¹ skradzione przedmioty i kot
wraca z w³óczêgi ca³y mierdz¹cy papierochami. Nie pytam go o nic. Oszo³omienie. Otoczenie. Preria i kaktusy. Ludzie wokó³. Ciep³o wieczoru i sangria. Andalousie. Otwieram oczy, tej nocy z³odzieje przenosz¹ okna, jak to ironicznie wygl¹da. Takie okna na wiat, czyjej wyobrani.

Z³e chwile

Mówi mi, ¿ebym dla odprê¿enia obejrza³a sobie co lekkiego. No to stawiam
jogurt naturalny na stole i patrzê. I nic. ¯adnej zmiany. Takie czasy, ludzie tak¿e
potrafi¹ umieraæ na pocz¹tku wakacji. Normalnoæ, umowne pojêcie. Mo¿e byæ
ogolonym na ³yso m³odzieñcem z napisem Polska i wartociami katolickimi w
podtekcie. Mo¿e, ale nie musi.
Ewa Koz³owska

