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Chêtni do pracy w Biuletynie Przystankowym proszeni s¹ o zg³aszanie swoich danych
w sekretariacie Regionalnego Orodka Kultury
w Olecku Mazury Garbate(I piêtro).

12 lipca 2005 r.

Rusza 12. Przystanek Olecko
PROGRAM zamieszczamy na str. 6.
Pierwsz¹ czêci¹ tegorocznego Przystanku bêdzie kontynuacja ubieg³orocznego Przystanku Kino. Program tego przegl¹du filmowego zapowiada siê niezwykle atrakcyjnie. Prezentowane bêdzie kino ró¿norodne gatunkowo, przedstawiaj¹ce sztukê filmow¹ z ró¿nych stron wiata. Organizatorzy i twórcy postawili
przede wszystkim na kino ambitne, twórcze i m³ode.
Niew¹tpliwie wielk¹ atrakcj¹ pierwszego seansu bêdzie koncert zespo³u Tymon & Transistors, laureata Polskich Or³ów, podobnie jak film, do którego
skomponowali muzykê Wojtka Smarzowskiego Wesele.
Zapraszamy wiêc serdecznie 15 lipca do amfiteatru nad jeziorem Oleckie
Wielkie o godz. 20:00 na tê wspania³¹ ucztê muzyczno-filmow¹.
Marek Ga³¹zka

PRZYSTANEK
KINO
15-21 LIPCA

Cena 1,40 z³
Pa³ac w Bia³ej Oleckiej

zmieni³ w³aciciela

Zdzis³aw Bereniewicz sprzeda³ odbudowany z wielkim pietyzmem pa³ac
w Bia³ej Oleckiej. Nabywc¹ obiektu jest
wspó³w³aciciel firmy Delphia Yachts
Wojciech Kot.

Specjalna Strefa
Ekonomiczna

5 lipca odby³o siê posiedzenie Walne Posiedzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie. Jeden z omawianych punktów posiedzenia dotyczy³ propozycji oleckiego przedsiêbiorcy, który
pragnie zakupiæ dzia³kê w oleckiej czêci SSE.
Uczestnicy tego posiedzenia wyrazili zgodê na zakup i prawdopodobnie bêdzie
to pierwszy inwestor w tej czêci SSE.

Oznakowanie ulic

Z funduszy miejskich koñczona jest
akcja znakowania ulic. Wszystkie wa¿niejsze ulice maj¹ otrzymaæ na pocz¹tkach tablice z nazwami. Akcja ma zostaæ zakoñczona do oko³o 20 lipca.

GODZINY PRZYJMOWANIA
OG£OSZEÑ
Tygodnik Olecki,
ul. Zielona 37
tel./fax (0-87) 520 02 30
poniedzia³ek, roda
czwartek, pi¹tek
w godz. 1200-1700
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OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

 4 lipca 20.18 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego
na osiedlu Lesk.
 5 lipca 7.54 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y z jezdni alei Zwyciêstwa skutki
kolizji dwóch polonezów.
 5 lipca 10.40 jeden zastêp JRG PSP
mocowa³ naderwan¹ rynnê nad wejciem do domu przy ul. Kasprowicza.
 5 lipca 16.40 jeden zastêp JRG PSP
mocowa³ przechylone gniazdo bocianie w Borkach (gm. wiêtajno).
 5 lipca 18.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z altanki na osiedlu Lesk.
 5 lipca 20.07 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Pietraszach (gm.
wiêtajno).
 5 lipca 20.38 jeden zastêp JRG PSP
gniazdo os z gara¿u przy ul. Kociuszki.

Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska

W³amywacze zatrzymani

W minionym tygodniu policjanci
ustalili a nastêpnie zatrzymali sprawców
w³amania do domu w Szeszkach. Obaj
sprawcy przyznali siê do zarzucanych
im czynów.
Skradli oni lampê owietleniow¹,
grzejnik olejowy, elementy armatury
³azienkowej, lampê gazow¹, urz¹dzenie
napêdowe. Skradzione przedmioty wyceniono na 2200 z³otych. Policjanci
odzyskali wiêkszoæ z nich.

Koniec z alkoholem
dla nieletnich

Policja podejmie zdecydowane dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie picia
alkoholu przez nieletnich i nasili kontrole w sklepach oraz lokalach.
Sprzedaj¹cy alkohol nieletnim pope³niaj¹ przestêpstwo i za takie czyny
odpowiadaj¹ przed s¹dem. W³aciciele
punktów sprzeda¿y, którym zostanie
dowiedziona sprzeda¿ alkoholu nieletnim musz¹ liczyæ siê równie¿ z utrat¹
licencji na jego sprzeda¿.

Wypadki
 6 lipca o 13.30 na drodze Wieliczki 
Kleszczewo dosz³o do wypadku drogowego. Kieruj¹cy mercedesem piêædziesiêciopiêcioletni Stanis³aw B. podczas
manewru omijania pieszych potr¹ci³
jednego z nich, dwudziestoletniego Piotra
G. Poszkodowany ze z³amaniem rêki
zosta³ umieszczony w szpitalu w Olecku.
 Równie¿ 6 lipca o 16.50 w Kowalach
oleckich motocyklista Szymon S. jad¹cy motorem MZ potr¹ci³ przechodz¹c¹ przez jezdniê kobietê. Obydwoje z po³amanymi koñczynami zostali
umieszczeni w szpitalu w Olecku.
 7 lipca o 12.00 w Szeszkach trzydziestoomioletni S³awomir N. przewozi³
na belce ci¹gnika dziewiêcioletniego
ch³opca. Ch³opiec spad³ podczas jazdy i z ogólnymi obra¿eniami zosta³ odwieziony do szpitala w Suwa³kach.
 7 lipca o 12.40 na skrzy¿owaniu dróg
w Zajdach dosz³o do zderzenia samo-

chodu BMW z ci¹gnikiem rolniczym.
Samochód osobowy prowadzi³a Paulina S., a ci¹gnik siedemnastoletni Krzysztof B. W wyniku zderzenia traktorzysta dozna³ licznych obra¿eñ cia³a i zosta³
przewieziony do szpitala w E³ku.
 8 lipca o 18.25 w G¹skach trzydziestoletni Przemys³aw M. kieruj¹cy samochodem Audi nie opanowa³ pojazdu
na ³uku drogi, zjecha³ na przeciwleg³y
pas ruchu i zderzy³ siê czo³owo z mercedesem kierowanym przez czterdziestosiedmioletniego Miros³awa K. W
wyniku zderzenia obaj kieruj¹cy oraz
dwoje pasa¿erów Mercedesa z licznymi obra¿eniami zosta³o przewiezionych
do szpitali.
 9 lipca o 5.00 w Cichym kieruj¹cy Fordem
Sierra Arkadiusz D. nie dostosowa³
prêdkoci do warunków drogowych,
straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na prawe pobocze i uderzy³ w
drzewo. Kierowca oraz troje pasa¿erów pojazdu trafi³o do szpitala.

Tylko w APTECE
przy placu Wolnoci 25

robi¹c zakupy mo¿esz zmierzyæ:
 poziom tkanki t³uszczowej,
 cinienie,
 wagê,
 wzrost

najnowszym specjalistycznym aparatem marki CORAZON.

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 730-19 00, w soboty 800-14 00.

Dy¿ury
aptek

 11.07.2005r. 20.07.2005r.  pl.
Wolnoci 25

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

SUPER CENY!

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

Pijani kierowcy

 4 lipca o 18.10 policjanci zatrzymali
na drodze Cichy  Szwa³k Audi, którym
kierowa³ czterdziestodwuletni Zdzis³aw
L. Mia³ on we krwi 2 promile alkoholu.
 9 lipca zatrzymano na placu Wolnoci zatrzymano dwudziestodziewiêcioletniego rowerzystê. Sylwester A. mia³
we krwi 1,6 promila alkoholu.

(V32001)

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

(V27404)
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Oleckie Echo ma ju¿ 9 lat

W sobotê, 9 lipca br. zespó³ piewaczy Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oleckie Echo wzi¹³
udzia³ w I Wojewódzkim Przegl¹dzie Rêkodzie³a Artystycznego w Mr¹gowie. Warto przypomnieæ, ¿e prezesem oleckiego oddzia³u PZERiI od dwóch miesiêcy jest pan Stanis³aw Przedziecki, emerytowany kolejarz, by³y zawiadowca
stacji PKP w Olecku.
Organizatorem przegl¹du by³o tamtejsze Centrum Kultury i Turystyki oraz Zwi¹zek Gmin Warmiñsko-Mazurskich.
Do znanego grodu nad jeziorem Czos zjechali siê twórcy rêkodzielnicy z ca³ego regionu. Na scenie w centrum miasta
prezentowa³y siê zespo³y folklorystyczne. Imprezê rozpocz¹³ m³odzie¿owy zespó³ ludowy Mazury, dzia³aj¹cy w
Dzia³dowie. Najm³odsi, kilkunastoletni uczestnicy rozpoczêli
spotkanie tradycyjnym polskim tañcem narodowym  polonezem. Potem wyst¹pi³y jeszcze zespo³y, g³ównie z czêci
warmiñskiej województwa: Mi³akowa, Ro¿kowa. Pasymia.
Mazury w trakcie pokazu zaprezentowa³y jeszcze suitê tañców
warmiñskich.
Zespó³ Oleckie Echo przedstawi³a mr¹gowskiej publicznoci
opiekun zespo³u Elwira Tuchliñska.
- Dzia³amy jako chór od 9 lat. Inicjatorem powstania
naszego zespo³u by³a obecna tu z nami pani Irena Po¿a-

POLICJA OSTRZEGA

rowska  opowiada³a p. Elwira.  Sk³ad naszego zespo³u
zmienia siê, z racji na wiek, jedni do niego przychodz¹, a
drudzy odchodz¹  doda³a.
Olecki zespó³ przedstawi³ swój ¿elazny repertuar, a na
koñcu zapiewa³ hymn naszego regionu, czyli piosenkê Hej
Mazury, jak wy cudne. Trzeba przyznaæ, ¿e wystêp oleckiego zespo³u bardzo podoba³ siê publicznoci, która czêsto
nagradza³a go oklaskami i chêtnie pomaga³a w piewaniu
popularnych piosenek.
Jeszcze póniej, wieczorem, zrobi³o siê bardzo swojsko.
Wyst¹pi³ wówczas zespó³ Prz¹niczki z Kowali Oleckich.
Oleccy seniorzy opucili jednak Mr¹gowo, aby zd¹¿yæ na
wieczerzê na trawie, w bardzo urokliwym miejscu. Roz³o¿yli siê bowiem nad brzegiem Jeziora Ryñskiego w Rynie,
gdzie bierze swój pocz¹tek Szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Nie zabrak³o jak zwykle wspólnego piewania, zarówno nad wod¹ jeziora, jak i w drodze powrotnej, w autokarze.
Zespó³ seniorów Oleckie Echo czeka nied³ugo kolejny
wystêp. W sierpniu olecczanie wezm¹ udzia³ w Jarmarku
Folkloru w Wêgorzewie.
(jod)

Szeciu dodatkowych policjantów...

bêdzie chroni³o uczestników Przystanku Olecko. Takiej
informacji udzieli³ Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Na osobist¹ interwencjê Burmistrza Komendant Wojewódzki Policji przydzieli³ do imprezy w dniach 25 do 31
lipca szeciu policjantów z Wydzia³u Prewencji Komendy
Wojewódzkiej z Olsztyna (s³u¿by specjalne policji).
Miasto zapewnia tym funkcjonariuszom wy¿ywienie i noclegi,
natomiast us³ugê tê bêdzie policja wiadczyæ nieodp³atnie.
W pozyskaniu dodatkowych funkcjonariuszy wspiera³
Burmistrza Komendant Powiatowy Policji w Olecku.

USTERKI
NA TRASIE £¥CZ II

(V27304)

Kolejny SMS wys³any do jednej z oleckich gazet 29.06.2005r.
znów zatka³ wiat³owody zbyt inteligentn¹ treci¹ i nie by³
wydrukowany. Brzmia³ nastêpuj¹co: Na wiêtego Piotra i
Przyczyna: nadmierna szybkoæ. Jedna osoba ranna.
Paw³a Dziarskie Ch³opaki przy Rondzie Demolowanych Telefonów ponownie który raz z kolei wyry³y betonow¹ tabliOLEJ OPA£OWY
cê og³oszeniow¹. Dzielnicowy pi 
KONKURENCYJNE CENY !!!
¯eby SMS nie by³ taki krótki, mo¿na by³o dodaæ: Tego
Tel. (0*87) 520-41-91
samego dnia na chodniku pod cian¹ zak³adu `Marcello Intimo` d. `Gorseciarni` vis a vis Punktu Dystrybucji Narkotyków na S³owiañskiej Dziarskie Ch³opaki pewnie nie adidaskami wyt³uk³y
witem ¿eliwne denko od klapy ciekowej.
 0,37 z³ za s³owo
Dzielnicowy spa³.
Nie kompatydebilizujmy siê!
Treæ: .................................................................................................................
Olecki £¹cznik
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

KUPON NA OG£OSZENIE

#

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

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

"
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Powsta³ komitet

W rodê 6 lipca br. w Urzêdzie
Miejskim w Olecku odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Paw³a II w
Olecku. W sk³ad komitetu weszli:
1) Ksi¹dz Infu³at Edmund £agód,
2) Ksi¹dz Dariusz Smoleñski,
3) Ksi¹dz Cezary Rozmu,
4) Wac³aw Olszewski,
5) Henryk Trznadel,
6) Cecylia Domel,
7) Stanis³aw Rekæ,
8) Wojciech Kot,
9) Marek Ga³¹zka.
Lista ta nie jest zamkniêta, ka¿da
zainteresowana osoba mo¿e zostaæ cz³onkiem komitetu na mocy uchwa³y Walnego Zgromadzenia.

Podczas spotkania zebrani zgodnie
przeg³osowali kandydaturê Stanis³awa Rekcia na przewodnicz¹cego komitetu.
Ponadto zebranie za³o¿ycielskie jednomylnie przeg³osowa³o uchwa³ê w
sprawie ustalenia aktu organizacyjnego
komitetu. Celem Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Paw³a II w
Olecku jest uczczenie pamiêci Ojca wiêtego Jana Paw³a II poprzez wybudowanie pomnika.
Komitet bêdzie dzia³a³ na terenie
miasta i gminy Olecko, a jego siedziba
mieci siê przy Placu Wolnoci 3. Dzia³alnoæ komitetu oparta jest na pracy
spo³ecznej cz³onków.
Ma³gorzata Adameit
www.olecko.pl

Przedszkolaki wymyl¹ logo powiatu?!
Dopiero niedawno dowiedzia³em siê,
¿e powiat olecki rozpisa³ konkurs na
logo powiatu. Najwiêksze jednak moje
zdumienie wywo³a³a kwota nagrody, jak¹
przewiduje ten konkurs. Autor najlepszego projektu logo zostanie uhonorowany nagrod¹ rzeczow¹ o wartoci 500
z³otych (?!). Kiedy rozmawia³em na ten
temat ze znajomymi grafikami, wszyscy niezmiennie umiechali siê znacz¹co lub nie mogli powstrzymaæ miechu.
Wcale im siê nie dziwiê. Porównuj¹c
dla przyk³adu, ile gmina Olecko przeznaczy³a pieniêdzy na ten cel na logo
Olecka (5 tys. z³), nagroda rzeczowa o

wartoci 500 z³ naprawdê mo¿e dziwiæ...
No có¿, powiat olecki jest biedny,
jak wiêkszoæ powiatów w Polsce. Tylko dlaczego zarobki radnych i starostów
w naszym biednym powiecie nie s¹ na
tak niskim poziomie...
Zachêcony przez znajomego grafika, chyba sam wezmê udzia³ w tym konkursie, choæ ze zdolnociami plastycznymi u mnie nie najlepiej.
Zdradzê Wam tylko, ¿e bardzo liczê na pomoc mojej bratanicy, 6-letniej Martynki... Ona ma wietne pomys³y plastyczne!
(djaro)

Podpisano umowê z Telewizj¹ Polsk¹ na realizacjê programu telewizyjnego Lato z Jedynk¹.

Olecko ponownie w TV

Burmistrz Wac³aw Olszewski poinformowa³ w pi¹tek 8 lipca, ¿e podpisa³ umowê z TV na realizacjê programu Lato z Jedynk¹. Bêdzie nadawana ona z Olecka na ¿ywo 29 lipca.
Transmisja z miasta bêdzie siê rozpoczynaæ w nastêpuj¹cych godzinach:
6.30 - 8.00, 10.50  11.10, 16.25 
16.45.
Burmistrz informuje pragn¹cych zaprezentowaæ jakie ciekawostki z Olecka, ¿e jeszcze scenariusz audycji telewizyjnej nie zosta³ ustalony i z propozycjami mo¿na zg³aszaæ siê do Urzêdu
Miasta.
W chwili obecnej w scenariuszu
zosta³y umieszczone prezentacje: Ko³a
Mi³oników Ziemi Oleckiej i Wac³awa
Klejmonta. Zaprezentuj¹ siê firmy, któ-

re korzysta³y z rodków unijnych: mleczarnia, firma Janusza Sosnowskiego oraz
gospodarstwo agroturystyczne Leszka
Marczaka. Bêdzie równie¿ pokazana
miejscowa baza turystyczno-hotelowa.
Przedstawiony zostanie równie¿ rodowiskowy Dom Pomocy Spo³ecznej.
W audycji wyst¹pi równie¿ Marsza³ek WojewództwaWarmiñsko-Mazurskiego Andrzej Ryñski. Przyjedzie równie¿
mer rejonu wileñskiego. Podczas emitowania programu w Olecku zbierze siê
zarz¹d Unii Miasteczek Polskich z prezesem Stanis³awem Bodysem (Burmistrzem Rejowca Lubelskiego). Równie¿
przedstawiciele tego zwi¹zku zostali zaproszeni do wyst¹pienie w audycji.
Trzeba nadmieniæ, ¿e scenariusz
audycji jest tworzony w Olecku i uzgad-

Ogrody pod lup¹

W poniedzia³ek (4 lipca 2005r.)
komisja konkursowa konkursu Mieszkajmy piêkniej og³oszonego przez gminê
Olecko ocenia³a zg³oszone obiekty. W
sk³ad komisji weszli radni: Bo¿ena Jegliñska, Gra¿yna Obuchowska, Jerzy
Rutkowski oraz Przemys³aw Drozd 
pracownik Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
Przypomnijmy, ¿e komisja ocenia najpiêkniejsze tereny zielone przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
ogrody przydomowe oraz zieleñ przy
jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, tereny zielone wokó³ obiektów
u¿ytecznoci publicznej, a tak¿e balkony i tarasy.
Do tegorocznej edycji konkursu zg³oszono 14 posesji. Komisja przy ocenie
obiektów zwraca³a szczególn¹ uwagê na
wra¿enia ogólne, kondycjê zieleni, ró¿norodnoæ oraz kompozycjê kwiatów i
zieleni, wkomponowanie terenu zielonego w otaczaj¹ca zabudowê.
Laureatów poznamy do dnia 30 sierpnia br. Zwyciêscy otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy i nagrody w formie rzeczowej.

Reprinty
pocztówek z Olecka

Trzecia edycja reprintów pocztówek z przedwojennego Olecka do
nabycia w ksiêgarniach.
Iloæ egzemplarzy
ograniczona!
niany z producentem. Sama za audycja s³u¿yæ ma promocji miasta.
Wóz transmisyjny pojawi siê w Olecku
dwa dni przed emisj¹ programu. W ten
sposób przygotowane zostan¹ niektóre
fragmenty audycji, przede wszystkim te
dotycz¹ce najpiêkniejszych miejsc w
miecie, jak i poszczególnych osób czy
instytucji, które zostan¹ zaprezentowane podczas emisji audycji 29 lipca.

HONOROWI
DAWCY KRWI

W Powiecie Oleckim organizowane bêd¹ w 2005 r. akcje poboru krwi od honorowych dawców.
Najbli¿szy bêdzie mia³ miejsce
 4.08.2005r.
Pobór bêdzie odbywa³ siê w
budynku Starostwa Powiatowego
w Olecku przy ul. Kolejowej 32.

#
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Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Najwiêtszej Marii Panny Królowej Polski serdecznie dziêkuje wszytskim, którzy udzielili wsparcia przy organizacji wypoczynku
letniego dla dzieci ze wietlicy Nasz Dom.
(V32101)

Miasto
wyremontuje wjazd
na dworzec PKP

Remont wjazdu od strony ul. Wojska Polskiego na dworzec PKP i PKS
zostanie wyremontowany z funduszy miejskich. Inwestycja bêdzie wykonywana
wspólnie z Zarz¹dem Dróg Krajowych.
Droga bêdzie dochodzi³a do alei pod
k¹tem prostym, a nie jak teraz pod k¹tem 45 stopni i bêdzie tym samym bezpieczniejsza.
Wjazd od strony skrzy¿owania z ul.
Kolejow¹ zostanie na razie nieuporz¹dkowany, gdy¿ prawdopodobnie w miejscu
tym powstanie rondo lub skrzy¿owanie,
które otrzyma sygnalizacjê wietln¹. O
systemie rozwi¹zania tego problemu
decyzjê podejmie w przysz³oci Rejon
Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Pierwsze pieni¹dze
Dzieci ze wietlicy Nasz Dom na obozie wypoczynkowym w Bia³ce Tatrzañskiej.
wietlica Nasz Dom prowadzona jest przez Oddzia³ Akcji Katolickiej przy
Parafii p.w. Najwiêtszej Marii Panny Królowej Polski w Olecku.

Listy do redakcji
 ... w ostatnich miesi¹cach ledz¹c
lokaln¹ prasê mo¿na zauwa¿yæ, jak du¿o
i owocnie pracuj¹ komisje Rady Miejskiej. Czy podejmowane uchwa³y maj¹
wp³yw na wychowanie w rodzinie? Otó¿
wydaje mi siê, ¿e tak.
Podjêto szybko uchwa³ê zezwalaj¹c¹ na sprzeda¿ alkoholu na stacjach
benzynowych. Mo¿na tankowaæ na dwa
sposoby. Kto na tym zyska? Komu to
ma s³u¿yæ?
Ci¹gn¹ siê natomiast miesi¹cami
sprawy stypendiów dla dzieci z rodzin
ubogich. Mo¿e kto straci cierpliwoæ i
zareaguje?
***

Dobra strategia

Pomys³ zamkniêcia nocnych sklepów,
bo m³odzie¿ kupuje alkohol i rozrabia.
Proponujê pozamykaæ wszystkie lokale, bo tam tak¿e sprzedaj¹ alkohol i nikt
nie pyta, czy spo¿ywany jest na miejscu, czy jest na wynos. A gdzie s¹ kluby, wietlice dla m³odzie¿y i dzieci? Ma³o
tego. Jedno boisko by³ej Szko³y Podstawowej nr 3 przeznaczone jest na
sprzeda¿. Drugie przy obecnym s¹dzie
na Siejniku, a by³ym Gimnazjum nr 1
stoi puste, bo s¹d ma rozbudowaæ siê w
tym miejscu. A co w zamian dla m³o-

dzie¿y? Najlepiej polikwidowaæ kluby, wietlice, boiska, a m³odzie¿ i dzieci na smyczy i w kagañcu wyprowadzaæ na spacer i to na tereny jeszcze
nie sprzedane. Natomiast pieskom i zagranicznym inwestorom daæ pole do
popisu, bo jest ochrona zwierz¹t i Unia
Europejska.
A gdzie w tym wszystkim cz³owiek
i jego prawa? Czy¿by by³y tylko obowi¹zki? Proszê policzyæ ile podatku
zap³ac¹ ma³e przedsiêbiorstwa handlowe, a ile bêd¹ p³aci³y du¿e markety i
do czyjej kasy to pójdzie.
***
...Bulwersuj¹c¹ decyzj¹ jest sprawa dy¿urów w sierpniu w przedszkolu.
Od pocz¹tku maja do koñca czerwca
wisia³o og³oszenie, ¿e przedszkole nie
bêdzie czynne ze wzglêdu na konieczne remonty. Zapewne chodzi o bezpieczeñstwo dzieci. Pomimo to jaki m¹dry rodzic narobi³ rabanu i na ¿yczenie jednostki zmieniono decyzjê, a co
za tym idzie  kilkoro rodziców do niego do³¹czy³o. Pracownicy przedszkola
maj¹ poszatkowany urlop.
Rodzice, którzy tak kochaj¹ swoje
dzieci, przyprowadz¹ je do przedszkola na ca³y dzieñ z kanapkami, bo kuchnia bêdzie w remoncie. Rzekomo nauczycielki z przedszkola, tak¿e wykszta³-

z funduszy
strukturalnych
w Olecku

Burmistrz Wac³aw Olszewski podpisa³ 1 lipca umowê z Wojewod¹ Warmiñsko-Mazurskim na wykonanie zadania
inwestycyjnego. Bêdzie to budowa wodoci¹gu i instalacji sanitarnej Olecko 
Imionki oraz wodoci¹gu do Borawskich
Ma³ych. Wartoæ dotacji to oko³o milion siedemset tysiêcy z³otych.
Równie¿ w ramach funduszy unijnych bêdzie budowana w miecie stacja uzdatniania wody. Na tê inwestycjê
miasto pozyska³o 3 miliony z³otych.
Z tych samych pieniêdzy bêdzie remontowana zabytkowa i dzia³aj¹ca jako
jedna z najstarszych w kraju wie¿a cinieñ.
cone, mianowane, dyplomowane, z mgr,
nie s¹ feryjne, czyli nie maj¹ ferii. W
takim razie nale¿a³oby im dopisaæ nie
urlopowe i nie wakacyjne. Nawet Rada
Miejska ma przerwê urlopow¹...
Dlaczego karacie tych ludzi, którzy
s¹ oddani Waszym dzieciom? Dlaczego Wy, rodzice, karzecie swoje dzieci
poprzez wysy³anie ich do przedszkola
z suchym prowiantem na ca³y dzieñ?
Przecie¿ w czasie remontu bêdzie tam
kurz, zapach farby i inne nieprzyjazne
cz³owiekowi zjawiska z tym zwi¹zane.
Co na to Sanepid? Przecie¿ przedszkole trzeba co jaki czas odka¿aæ.
Imiona i nazwiska
do wiadomoci redakcji

$
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12. Przystanek Olecko
PROGRAM

15-21 lipca - PRZYSTANEK KINO
(amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie)
15 lipca (pi¹tek) - inauguracja
...TO POLSKA W£ANIE
20:00 - koncert zespo³u TYMON
& TRANSISTORS
22: 00 - WESELE, re¿. W. Smarzowski  laureat Polskich Or³ów
16 lipca (sobota)
QUENTIN TARANTINO PREZENTUJE:
22:00 - POLSI OFF
ZATOICHI re¿. Takeshi Kitano
17 lipca (niedziela)
KINO WIATA
22:00 - SZORTY.PL - FABU£Y
DRÓ¯NIK (prod. USA)
18 lipca (poniedzia³ek)
...TO POLSKA W£ANIE
22:00  SZORTY.PL - ANIMACJE
MÓJ NIKIFOR re¿. K. Krauze
19 lipca (wtorek)
22:00 - AMERYKAÑSKI FILM REKLAMOWY 2004
20 lipca (roda)
...TO POLSKA W£ANIE
22:00 - KREW Z NOSA + BOL¥CZKA SOBOTNIEJ NOCY, re¿. Dominik Matwiejczyk
21 lipca (czwartek)
KINO EUROPA
22:00 - SZORTY.PL - DOKUMENT
NOI ALBINOI re¿. Dagur Kari
(prod. Islandia)
22-24 lipca
FIESTA BOREALIS  WIÊTO
M£ODEJ MUZYKI NA PÓ£NOCY (kamienna pó³rotunda w Parku
Sportu i Rekreacji)
22 lipca
Od godz. 18:00  przes³uchania konkursowe
1. Manipulation
2. Praba
3. Majestic
4. De la Core
5. Pizza & £omot
21:00  Gwiazda wieczoru - Armia
23 lipca
Od godz. 18:00  przes³uchania konkursowe
1. Prafuria
2. Annalisa
3. Mr Idol
4. Oran¿ada

5. +48
21:00  Gwiazda wieczoru - Lipali
24 lipca
20:00 - koncert muzyki hip-hop (pó³rotunda w parku)
Kazus i inne zespo³y
21:00  Gwiazda wieczoru - Morwa
Prowadzenie koncertów: Robert Leszczyñski
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.! oraz Na
przekór z muzyk¹ K. Klenczona i
Czerwonych Gitar, 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
· Nord Pole Jazz Band
godz. 20:30 (polana nad jeziorem)
· Princess (Czechy)  muzyka zespo³u Queen
· Pid¿ama Porno
29-30 lipca 2005r. - PRZYSTANEK
KONCERTOWY (koncerty p³atne 
karnet 40 z³, bilet  25 z³)
(polana nad jeziorem Oleckie Wielkie)
29 lipca (pi¹tek), godz. 18:00
· Noexit (rock)
· Wniebowciêci (rock)
· M.r.o.w.i.s.k.o. (rock)

· IRA
· KASIA KOWALSKA

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

· PTAKY
· KOMBII

Prowadzenie koncertów: Pawe³ Konjo Konnak
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
29-31 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
18-25 lipca
- warsztaty piosenki; prowadzenie Jan
Kondrak i Piotr Selim + muzycy z
LFB
22-30 lipca
- warsztaty dziennikarskie; prowadzenie
Jerzy Kisielewski i Karol Ma³cu¿yñski; redaktor biuletynu: Bogus³aw
Marek Borwaski
25-30 lipca
- warsztaty plastyczne; prowadzenie
Zbigniew Mieruñski
25-29 lipca
Ogólnopolskie warsztaty tañca wspó³czesnego Mazury z tañcem i fitnesem(www.przystanek.pl/5wtw/index1.htm)

%
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IMPREZY TOWARZYSZ¥CE
12. PRZYSTANKU OLECKA
22 lipca
22:30  TECHNO MISSION  widowisko-laserowo-pirotechniczne
(www.technomission.prv.pl) - Skocznia, wstêp p³atny
IMPREZY
SPORTOWO-REKREACYJNE
29.07. (pi¹tek)
16.00 - Otwarty Turniej pi³ki no¿nej
pla¿owej
30.07. (sobota)
10.00 - XII Otwarty turniej tenisa ziemnego o puchar Przystanku Olecko w
grze pojedynczej - korty
12.00 - XIII Otwarty Olecki Maraton
P³ywacki - pla¿a Skocznia.
16.00 - Wycigi rowerowe dla dzieci
przedszkoli i szkó³ podstawowych na
bie¿ni - stadion MOSiR.

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.
Organizator:

***

Regionalny Orodek Kultury
w Olecku Mazury Garbate

Wspó³organizator:
Urz¹d Miejski w Olecku

G³ówny Sponsor Tytularny

PZU ¯ycie

Sponsorzy:
Warka
Majjwerr - catering
Delphia Yachts
PKO BP
Prawda Sp. z o.o.
Majster
British Shool

Wspó³praca
Wy¿sza Szko³a Gospodarki
w Bydgoszczy
Wszechnica Mazurska w Olecku
Tygodnik Olecki

31.07. (niedziela)
10.00 - XII Otwarty turniej tenisa ziemnego o Puchar Przystanku Olecko w
grze podwójnej - korty.
12.00 - Otwarty turniej siatkówki pla¿owej - boisko przy kortach.

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

(V29102)

Skuter za karnet

&
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KOMUNIKAT LEKARZA RODZINNEGO
Drodzy pacjenci,
chcê poinformowaæ, ¿e w najbli¿szej przysz³oci nast¹pi znaczne ograniczenie udzielania przeze
mnie wiadczeñ zdrowotnych, ze wzglêdu na losowe i niezawinione przez nikogo okolicznoci.
W zwi¹zku z tym, maj¹c na uwadze w pierwszym rzêdzie dobro Waszego zdrowia, proszê
o przepisywanie siê do moich kolegów - lekarzy z NZOZ Eskulap w Olecku celem kontynuacji
leczenia. Jednoczenie z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ zapewniam, ¿e w okresie przejciowym
maj¹c sta³y kontakt z moimi kolegami  lekarzami  i za ich porednictwem bêdê wiadczy³
wszelk¹ pomoc w zakresie konsultacji, jak te¿ dokumentacji i koniecznych druków medycznych.
Chcê podziêkowaæ wszystkim pacjentom za zaufanie i wieloletni wspólny wysi³ek w³o¿ony
w leczenie i opiekê zdrowotn¹ nad waszymi rodzinami. Szczególnie dziêkujê pacjentom z Kowal
Oleckich, którzy przez szereg lat byli czêci¹ mojego ¿ycia i którym zawdziêczam ukszta³towanie mojej lekarskiej osobowoci.
Korzystaj¹c z okazji chcê skierowaæ s³owa wdziêcznoci do osób, z którym i zetkn¹³em siê
w czasie dotychczasowej pracy w oleckiej s³u¿bie zdrowia. Dziêkujê wszystkim kolegom lekarzom i wspó³pracownikom, w szczególnoci za:
- dr. R. Szeremecie dziêkujê za inspiracjê, wszelk¹ pomoc i wsparcie oraz przekazanie tajników
wiedzy internistycznej i umo¿liwianie dy¿urowania na oddziale;
- dr A. Gadomskiej, mojej szefowej NZOZ Eskulap, dziêkujê za przekazanie mi wiedzy na temat
leczenia dzieci i zaznajomienie z wieloma cudownymi recepturami uzdrawiania ludzi;
- dr. W. Pokusie, dziêkujê za nauczenie mnie analitycznego podejcia do medycyny i bycie
moim dobrym duchem;
- dr M. Skowroñskiej za uprzejmoæ i nieograniczon¹ chêæ pomocy w moich dy¿urach;
- paniom dyr. E. Urbanowicz i K. Mróz za wyrozumia³oæ i wszelk¹ okazan¹ mi pomoc;
- moim kolegom ginekologom: A. Gadomskiemu i I. Kowalikowi, J. Trzciñskiemu, S. £ukawskiemu sk³adam serdeczne podziêkowania za wspania³a przygodê i mo¿liwoæ uczestnictwa
w tworzeniu oleckiej ginekologii;
- dr. A. Gadomskiemu dziêkujê za wszelkie, zawsze bardzo profesjonalne konsultacje;
- dr. P. Bielenicy dziêkujê za pomoc w diagnozowaniu i rehabilitacji moich pacjentów i mam
nadziejê na jego dalsz¹ pracê w prowadzonych przeze mnie przypadkach neurologicznych;
- moim kolegom z roku: dr J. Lasocie i H. Rodrigezowi za bezinteresown¹ pomoc przez 17 lat;
- dr. A. Andruszkiewicz za mo¿liwoæ podpatrywania i naladowania oraz czerpania dowiadczeñ od tytana pracy.
Dziêkujê tak¿e wszystkim kolegom z NZOZ Eskulap: dr A. Gadomskiej, dr J. Romañczuk,
A. Andrusziewicz, H. Jacewicz, B. Kopczewskiej, C. Lasocie, W. Pokusie za wspó³pracê, wzajemne zastêpstwa, urlopy i bezinteresown¹ pomoc.
Paniom pielêgniarkom, paniom z laboratorium i wszystkim zaanga¿owanym w sprawy
oleckiej s³u¿by zdrowia jestem wdziêczny za oddanie, pogodê ducha, uczciwoæ.
Jeli ktokolwiek z pacjentów lub wspó³pracowników zosta³ w czasie mojej pracy czymkolwiek przeze mnie ura¿ony lub le potraktowany  bardzo proszê przyj¹æ zapewnienie o
szczerych przeprosinach i braku jakichkolwiek z³ych intencji.
¯yczê wszystkim pacjentom i kolegom  lekarzom owocnej wspó³pracy, wzajemnego wspierania
siê i jak najmniej problemów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
lek. med. Artur Ostapkowicz
(A22001)

Wszechnica
Mazurska
1 lipca w siedzibie Agencji Narodowej w Warszawie odby³o siê
spotkanie informacyjne dla koordynatorów uczelnianych zajmuj¹cych siê programem Sokrates-Erazmus.
W szkoleniu wziêli udzia³ przedstawiciele Wszechnicy Mazurskiej: Marzena
£askowska (koordynator programu Sokrates-Erazmus) i Tomasz £askowski
(kierownik dzia³u dydaktyki).
Olecka uczelni w³anie w tym roku
rozpoczyna realizowanie tego programu. W zwi¹zku z tym zostaje wdro¿ony na Wszechnicy system ECTS. Wdro¿eniem systemu zajmuje siê dzia³ dydaktyki.
Na spotkaniu tym by³ równie¿ omawiany temat organizacji wyjazdów nauczycieli akademickich oraz studentów
na stowarzyszone w programie Sokrates-Erazmus uczelnie, system rozliczania grantów.

Po¿egnanie radcy
Ambasady Niemiec

Burmistrz Wac³aw Olszewski oraz
wiceburmistrz Henryk Trznadel uczestniczyli 30 czerwca w po¿egnaniu radcy
Ambasady Niemiec w Polsce Wolfganga Pailera, który w tym roku przeszed³
do pracy w niemieckim MSZ.
W. Pailer pracowa³ w Polsce 16 lat
i by³ doæ czêstym gociem na Mazurach zarówno z racji swego zawodu jak
i zami³owania do mylistwa. Do Olecka przyje¿d¿a³ od 2000 roku.
W przyjêciu po¿egnalnym uczestniczy³o wielu znanych polityków, sportowców oraz przedstawicieli wiata nauki i sztuki.

Rozstrzygniêto
przetarg na budowê
ulicy Norwida
Wartoæ tej inwestycji miejskiej to
134 315 euro. Przetarg wygra³a olecka
firma OPRI. Inwestycja ma byæ ukoñczona do koñca wrzenia b.r. Budowa
dotyczy jednak tylko czêci miejskiej
ulicy. W sprawie uregulowania nawierzchni ca³ej arterii powiat i miasto nie mog³y siê porozumieæ. Do chwili obecnej
powiat nie sporz¹dzi³ dokumentacji technicznej swojej czêci ulicy Norwida.
Miasto natomiast z uzyskanego od Unii
grantu musi rozliczyæ siê do koñca padziernika i nie mo¿e czekaæ.

'
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III Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Jêzyka Angielskiego 

- ENGLISH TEACHING MARKET 2005

STARE JAB£ONKI K/OSTRÓDY WOJ. WARMIÑSKO  MAZURSKIE
Anglici z ca³ej Polski zainaugurowali wakacje uczestnictwem w III Ogólnopolskich Spotkaniach Nauczycieli
Jêzyka Angielskiego English Teaching
Market w Starych Jab³onkach.
Uczestnikami Spotkania byli nauczyciele jêzyka angielskiego ucz¹cy w szko-

todyczne dotycz¹ce nowatorskich metod nauczania jêzyka angielskiego, zastosowania Internetu w pracowni jêzykowej i metod pracy z uczniem trudnym. Zajêcia warsztatowe uczestnicy
Spotkania mogli wybieraæ wed³ug zainteresowania i zapotrzebowania, natomiast

³ach publicznych, koordynatorzy projektów
realizowanych dotychczas w ramach
Programu English Teaching (Small Grants,
Follow Me, Mini Grants), reprezentanci wydawnictw podrêczników, publikacji i pomocy do nauki jêzyka angielskiego, przedstawiciele ambasad krajów
anglojêzycznych oraz programów i funduszy pomocowych.
Autorem i fundatorem Programu
English Teaching Market jest PolskoAmerykañska Fundacja Wolnoci, a
krajowym operatorem jest Nidzicka
Fundacja Rozwoju Nida, prowadzona przez bardzo twórczych i aktywnych
ludzi: Barbarê i Krzysztofa Margol, bez
których zaanga¿owania i ogromnej pracy Spotkania nie mia³yby tak wielkiego
rozmachu. Warto dodaæ, ¿e w ETM
uczestniczy³o ponad 500 osób. Pañstwo
Margol s¹ jednoczenie organizatorami
i pomys³odawcami warsztatów metodycznych dla nauczycieli, odbywaj¹cych siê
w ci¹gu roku szkolnego (informacje na
stronie internetowej www.englishteaching.org.pl).
Program Spotkania rozpisany zosta³ na trzy dni, w czasie których odbywa³y siê sesje plenarne, warsztaty me-

dla wszystkich nauczycieli zaplanowano udzia³ w zajêciach z higieny i emisji
g³osu, prowadzonych przez pani¹ profesor Jadwigê Ga³êsk¹-Tritt (eksperta
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
w zakresie chóralistyki ze specjalnoci¹
g³osu). Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w sesji i warsztatach powiêconych kwestii, która dotyczy ka¿dej jed-

nostki owiatowej, jak¹ jest pisanie
wniosków do programów pomocowych
Unii Europejskiej. Elementem sesji by³a
równie¿ prezentacja dobrych praktyk, czyli
przyk³adów projektów realizowanych ze
wsparciem rodków z funduszy strukturalnych w UE i w Polsce, w szczególnoci z zakresu edukacji.
Organizatorzy mieli znakomity pomys³, ³¹cz¹c zajêcia dydaktyczne z odpoczynkiem. Ka¿dego dnia po zakoñczeniu zajêæ odbywa³y siê wieczorki
muzyczne przy ognisku, w czasie których mielimy okazjê na nawi¹zanie
kontaktów, wymianê dowiadczeñ nauczycielskich
i wspólne piewanie
ró¿nych przebojów po angielsku i naukê tañców irlandzkich.
Jednym z efektów trzydniowego
Spotkania by³o wystosowanie listu polskich nauczycieli jêzyka angielskiego do
Pani Minister Anny Radziwi³³, w którym zawarto postulaty dotycz¹ce miêdzy innymi zwiêkszenia iloci godzin
jêzyka angielskiego, zmniejszenia liczebnoci grup jêzykowych na lekcjach angielskiego oraz wiêkszej kontroli regulacji cen podrêczników do nauki jêzyków obcych. List z postulatami zosta³
podpisany przez wszystkich nauczycieli i przekazany na rêce Pani Minister,
która by³a obecna w ostatnim dniu Spotkania.
Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli
Jêzyka Angielskiego by³o niezwyk³ym
wydarzeniem i pozostanie w naszej pamiêci na d³ugo. Mamy nadziejê, ¿e
pomys³y, wiedza i kontakty wyniesione
z tej trzydniowej konferencji bêd¹ procentowaæ w naszej pracy dydaktycznej.
Uczestniczka spotkania
Joanna Kalejta
(Spo³eczna szko³a Podstawowa
w Olecku)
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pp³. Stanis³aw G³¹b
Siedz¹c przy kawie w mieszkaniu p.
Gra¿yny Sarny, wda³em siê w dyskusjê
o ojcu Stanis³awie G³¹bie. Rozmowa
przebiega³a nastêpuj¹co:
Franciszek Pietro³aj: Proszê opowiedzieæ, gdzie urodzi³ siê Pani ojciec i
gdzie uczêszcza³ do Szko³y Podstawowej.
Gra¿yna S.: - To ju¿ historia .... Droga
¿yciowa mojego Taty pp³k Stanis³awa
G³¹ba... Rodzina mojego Taty wywodzi siê z robotniczej, warszawskiej Woli.
Tata mój, pp³k Stanis³aw G³¹b, urodzi³
siê 17.04.1920 r w Gnojnie, powiat
Grodzisk Mazowiecki, województwo
warszawskie. Po ukoñczeniu czternastego
roku ¿ycia i Szko³y Podstawowej w 1934
roku by³ zatrudniony jako robotnik rolny w maj¹tku obszarniczym w województwie bia³ostockim, a póniej warszawskim.
F.P.: - Gdzie zasta³a go II Wojna
wiatowa i w jaki sposób znalaz³ siê na
terenie Zwi¹zku Radzieckiego.
Gra¿yna S.: - Wojna w 1939 roku
zasta³a ca³¹ rodzinê w maj¹tku Hieronimowo, województwo bia³ostockie. Tata
mia³ ju¿ 19 lat. We wrzeniu przez
Hieronimowo wycofywa³a siê Podlaska
Brygada Kawalerii cigana przez dwa
myliwskie samoloty niemieckie. W czasie
tej akcji powsta³a panika i ¿o³nierze
pozostawili przed czworakiem taczankê
od erkaemu oraz kilka skrzynek z amunicj¹ w tamach. Po wycofaniu siê kawalerii oraz w obawie przed Niemcami
m³odzi ch³opcy wraz z moim tat¹ schowali taczankê w krzaki do parku, a
skrzynki z amunicj¹ zakopali. W grudniu 1939 roku NKWD dowiedzia³a siê
o ukrytej broni i postawi³a ch³opców w
stan oskar¿enia. Otrzymali po dwa lata
wiêzienia za bezprawne posiadanie broni.
W taki sposób Tata znalaz³ siê na terenie Zwi¹zku Radzieckiego. Pocz¹tkowo pracowa³ przy budowie sztucznego
jeziora w Miñsku, a nastêpnie przy budowie linii kolejowej z Baku do Linkoranii w Azerbejd¿anie.W 1941 roku przetransportowano ich do budowy linii kolejowej z Konoszyna do Kot³asa w rejonie pó³nocnej Dwiny. We wrzeniu
1941 roku zwolniono ich z obozu z
mo¿liwoci¹ osiedlenia siê w dowolnej
miejscowoci Zwi¹zku Radzieckiego z
wyj¹tkiem stolicy i strefy przyfrontowej. Mój Tato z kilkoma kolegami
wyjechali do Staliningradu, a stamt¹d
do pracy w ko³chozie Repin. Pracowa³
jako ciela. W miesi¹cu maju i czerwcu
Wo³ga zalewa³a tereny, a po sp³ywie
tych wód pozosta³a masa ryb. Tata zbu-

dowa³ ³ódkê i zawozi³ ni¹ ryby. Handel
rybami dostarcza³ m¹kê.
F.P.: - Czy jako ochotnik Pani ojciec wst¹pi³ do Ludowego Wojska Polskiego.
Gra¿yna S.: - W 1942 roku, kiedy
front przesun¹³ siê pod Kaliningrad,
ewakuowano ich do pó³nocnego Kazachstanu, do Ko³chozu Kijewka. Tam zasta³a ich zima i ciê¿ka praca. Jak wiadomo wojna spowodowa³a, ¿e na terenie Zwi¹zku Radzieckiego znajdowa³a
siê du¿a iloæ Polaków. Pragnêli w³¹czyæ siê do walki zbrojnej z okupantem
i powróciæ jak najszybciej do kraju. Polacy
¿yli nieustann¹ myl¹ o wyzwoleniu kraju.
8 maja 1943 roku w Wolnej Polsce wydanej w Moskwie ukaza³ siê
komunikat nastêpuj¹cej treci: Rz¹d
Radziecki postanowi³ zadoæuczyniæ
probie Zwi¹zku Patriotów Polskich w
ZSRR w sprawie utworzenia na terytorium ZSRR polskiej dywizji im. Tadeusza Kociuszki w celu wspólnej walki
z Armi¹ Czerwon¹ przeciwko najedcom niemieckim.
F.P.: Proszê opowiedzieæ, jak przebiega³o formowanie I Dywizji Tadeusza
Kociuszki na terenie Zwi¹zku Radzieckiego.
Gra¿yna S.: - Po zapoznaniu siê z
treci¹ tego komunikatu wielu Polaków
zg³osi³o siê do przewodnicz¹cego Ko³chozu z prob¹ o umo¿liwienie dostania siê do Rejonowej Komendy Wojskowej. Tam za³atwiono formalnoci. Po
przesz³o tygodniowej podró¿y dotarli do
stacji Dziworo, a stamt¹d pieszo do Sielc,
po³o¿onego 26 km od Riazania. Ze wszystkich krañców Zwi¹zku Radzieckiego
nap³ywali Polacy. W krótkim czasie obóz
nabiera³ wojskowego wygl¹du, formowanie dywizji przebiega³o doæ sprawnie. Wród przyby³ych do Sielc by³y
równie¿ kobiety. Nasza grupa zosta³a
skierowana do pierwszej kampanii fizylierów pierwszego pu³kownika piechoty.
Ca³oci¹ prac organizacyjnych i szkoleniowych kierowa³o dowództwo dywizji w sk³adzie: dow. dyw. p³k Zygmunt
Berling, zastêpca dowódcy dywizji do
spraw owiatowych major W³odzimierz
Sokorski, zastêpca dowódcy dywizji do
spraw liniowych p³k Boles³aw Kiniewicz,
szef sztabu dywizji p³k Antoni Sierocki, dowódca artylerii dywizyjnej pp³k
Wojciech Bereziuk, kwatermistrz dywizji
major Jakub Prawisz.
F.P.: - Czy ojciec Pani pragn¹³ podnieæ kwalifikacje wojskowe do awansowania na wy¿sze stopnie.
Gra¿yna S.: - Rozpoczê³o siê szko-

lenie kadry oficerskiej. Dowództwo
dywizji zorganizowa³o dywizyjn¹ szko³ê
oficersk¹, w której szkoli³o siê sto piêædziesiêciu ludzi. Mieli oni póniej obj¹æ dowodzenie plutonem piechoty. Po
kilkudniowym pobycie w kampanii fizylierów mój Ojciec zosta³ skierowany
do kampanii szkolnej przy I pu³ku piechoty. Dowódc¹ kampanii by³ por.
Wysocki. Za dobre wyniki w nauce
dowódca kompanii mianowa³ mojego Ojca
dowódc¹ dru¿yny, a wiêc zosta³ jednoczenie dowódc¹ dru¿yny i elewem szko³y
oficerskiej.
Obóz nad Ok¹ by³ szko³¹ rzemios³a
wojennego, ale równie¿ szko³¹ wychowania patriotycznego. Dziêki wysi³kowi kadry oficerskiej i podoficerskiej
dywizja szybko przekszta³ci³a siê w zwart¹
jednostk¹ bojow¹.
F. P.:  I Dywizja im. Tadeusza
Kociuszki przesz³a chrzest bojowy pod
Lenino. ¯o³nierz polski pokaza³, ¿e umie
walczyæ o ojczyznê. Co na ten temat
mówi³ ojciec.
Gra¿yna S.: - Dla ¿o³nierzy I-ej dywizji Kociuszkowskiej nadszed³ czas
rozpocz¹æ marsz do Ojczyzny najbli¿sz¹ drog¹. W czwart¹ rocznicê napaci
hitlerowskiej na Polskê I Dywizja im.
Tadeusza Kociuszki wyruszy³a na front.
W bitwie pod Lenino kociuszkowcy zdali
egzamin bojowy. Kociuszkowcy dowiedli,
¿e potrafili biæ siê o wolnoæ ojczyzny.
Dywizja walczy³a po bohatersku. W
okresie, kiedy dywizja przechodzi³a chrzest
bojowy w Sielcach, organizowano nastêpne jednostki wojska polskiego.
F. P.: - W jaki sposób ojciec dotar³
na tereny Polskie.
Gra¿yna S.: - Nadszed³ czas powrotu do Polski. Piêæ grup oko³o 80 ludzi
przygotowywa³o siê do odlotu. Dowództwo nad nimi powierzono mjr Klimowi.
Samoloty po starcie objê³y kierunek na
zachód. Szczêliwie przelecieli przez liniê
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frontu. Nast¹pi³y skoki spadochronowe.
Mój Ojciec wyl¹dowa³ w rejonie lasów
parczewskich (wie Stara Jedlanka).
F. P.: Czy pierwszym polskim wyzwolonym miastem zosta³ Lublin?
Gra¿yna S.: Na Lubelszczynie skoczkowie spadochronowi przybywali do
wrzenia 1944 roku. Lublin zosta³ wyzwolony. Po wielu nocach i dniach spêdzonych w polu i w lasach nadesz³a
upragniona wolnoæ.
F. P.: Zapamiêta³a ludnoæ kpt Stanis³awa G³¹ba jako dowódcê polskiej
grupy operacyjnej dzia³aj¹cej na terenie lubelszczyzny.
Gra¿yna S.: We wdziêcznej pamiêci mieszkañców Jadowa zachowa³ siê
kpt Stanis³aw G³¹b  dowódca polskiej
grupy operacyjnej, pierwszej jednostki
polskiej w Jadowie. W Jadowie i w
okolicach (powiat radzymiñski i miñsko-mazowiecki).
F. P.: Do kiedy grupa operacyjna
pod dowództwem Stanis³awa G³¹ba przebywa³a w Jadowie i okolicznych wsiach?
Gra¿yna S.: - Ojciec mój przebywa³ tam do 10.01.1945 roku.
F. P.: W jaki sposób kpt Stanis³aw
G³¹b, ¿o³nierz Wojska Polskiego, wst¹pi³ do Milicji Obywatelskiej.
Gra¿yna S.: - W dniu 10.01.1945
roku otrzyma³ rozkaz przemaszerowania z ca³¹ grup¹ operacyjn¹ do Komendy MO, województwo warszawskie, w
Otwocku.
F. P.: Gdzie ojciec Pani pracowa³
po wyzwoleniu stolicy?

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.
od 800 do 1800. Wskazany wczeniejszy kontakt telefoniczny (tel. 620-9522, 610-84-17, 610-30-70).
Proszê, aby Panie zg³asza³y siê na
badania z:
- dowodem osobistym,

Rok 1946. Stanis³aw G³¹b by³ wówczas komendantem milicji w Olecku.
Na zdjêciu: ¿ona Genowefa, córka Gra¿yna i Stanis³aw G³¹b.
Gra¿yna S.: - 17 stycznia 1945 roku
przysz³a radosna nowina wyzwolenia
Warszawy. Ojciec mój, kpt Stanis³aw
G³¹b, pracowa³ w Komendzie G³ównej MO w Warszawie przez wiele lat.
Nastêpnie do roku 1961 w Komendzie
Miasta MO dla miasta Warszawy.
F. P.: - W którym roku wraz z rodzin¹ zamieszkali na Ziemiach Odzyskanych w Olecku?
Gra¿yna S.: - W maju 1962 roku.
Przychodzi³y kolejne awanse. W stopniu pp³k w 1975 roku przeszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê.
F. P.:  Pani Gra¿yno, czy by³a Pani

ulubionym dzieckiem ojca?
Gra¿yna S.:  Ojciec zawsze lubi³
chodziæ ze mn¹ na spacery, trzymalimy siê za rêce i du¿o rozmawialimy.
20 marca 1995 roku, maj¹c niespe³na 75 lat, zmar³ w oleckim szpitalu.
Wspomnienia zanotowa³a córka pp³k
Stanis³awa G³¹ba  Gra¿yna Sarna.
Wspominaj¹c komendanta p. Stanis³awa G³¹ba, uwa¿am Go za najlepszego komendanta w Olecku, pomimo, ¿e
pracowa³ za czasów komuny. Ceniê Go
za uczciwoæ i sprawiedliwoæ wobec
mieszkañców naszego miasta
Rozmawia³: Franciszek Pietro³aj

- aktualnym dowodem ubezpieczenia zdrowotnego.
Program realizowany bêdzie do 3112-2005r. i obejmie min. 600 kobiet z

terenu Powiatu Oleckiego.
Starosta Olecki
Stanis³aw Lucjan Ramotowski
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Czy warto wspieraæ negatywnego lidera
Polonii w Szczuczynie?
Od kilku miesiêcy sytuacja polityczna
na Bia³orusi zaostrza siê. Ataki w³adz
tego kraju, na czele z prezydentem-dyktatorem Aleksandrem £ukaszenk¹,
wymierzone w nowe w³adze Zwi¹zku
Polaków na Bia³orusi, redakcjê G³osu
znad Niemna i samych Polaków nasilaj¹ siê niebezpiecznie. 3 lipca br., w
dniu wiêta narodowego Bia³orusi, w zaprzyjanionym z Oleckiem Szczuczynie
Nowogródzkim dochodzi do bardzo przykrego zajcia.
Dyrektor Domu Polskiego, zwi¹zany, jak donosi szeroko polska prasa, z
by³ym szefem Polonii Bia³oruskiej Tadeuszem Kruczkowskim, Wiktor Bogdan zamyka budynek i nie wpuszcza
do rodka tamtejszej Polonii. Potrzeba
interwencji nowych w³adz zwi¹zku, z
prezes An¿elik¹ Borys, aby w³adze i
milicja pozwoli³y na koncert na schodach budynku.
Warto cofn¹æ siê w czasie do lipca
1993 r. Ówczesne w³adze samorz¹dowe Olecka, kiedy jeszcze burmistrzem
by³ Wies³aw Oródka, prowadz¹ o¿y-

wion¹ wymianê ze stron¹ bia³orusk¹. W³adze Szczuczyna zapraszaj¹ oleck¹ delegacjê z wizyt¹ do swojego miasta na
otwarcie nowego domu kultury. Z Olecka
jad¹ tam: dyrektor MGOK Bohdan
Skrzypczak, prezes Towarzystwa Przyjació³ Grodna i Wilna, Oddzia³ w Olecku p. Józef Kiedyk oraz cz³onkowie
TPGiW: p. p³k Józef Poulakowski,
Józef Ho³ownia, Roman Wojciechowski
oraz ni¿ej podpisany.
Jeszcze do dzisiaj wracam w rozmowach i we wspomnieniach do serdecznoci, z jak¹ zostalimy przyjêci przez
tamtejsz¹ Poloniê. Najbardziej utkwi³ w
pamiêci wieczór w starym jeszcze budynku polskiego Domu Kultury. Wówczas to nawi¹za³em przyjañ z kierownikiem chóru polskiego Edwardem Hajdukiewiczem.
Kiedy w ubieg³ym roku, na Mazurskich Spotkaniach z Folklorem chór
ze Szczuczyna da³ koncert, jak zwykle
olecka publicznoæ by³a oczarowana. Najwiêcej wzruszeñ pojawi³o siê wtedy, gdy
w³asn¹ piosenkê o Olecku wykona³ w³anie

Dofinansowanie kosztów kszta³cenia
m³odocianych pracowników
Informujemy, ¿e pracodawca, który
zawar³ z m³odocianym na pimie umowê o pracê w celu przygotowania zawodowego, zawiadamia o tym fakcie wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), w³aciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania m³odocianego, a w przypadku pracodawcy bêd¹cego rzemielnikiem równie¿ izbê rzemielnicz¹ w³aciw¹ ze
wzglêdu na siedzibê rzemielnika.
W myl przepisów art. 70b ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.
2572 z pón. zm.), obowi¹zek dofinansowania pracodawcom kosztów kszta³cenia m³odocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego przypisany zosta³ gminom,
w³aciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania m³odocianych pracowników.
Dofinansowanie obejmuje pracodawców,
którzy zawarli umowê o pracê w celu
przygotowania zawodowego po dniu 31
grudnia 2003 r. oraz pracodawców, którzy
zawarli umowy przed dniem 1 stycznia
2004 r., ale kszta³cenie rozpoczêli w
roku szkolnym 2004/2005.
W roku 2005 dofinansowanie dotyczy tylko tych pracodawców, którzy przygotowuj¹ m³odocianych pracowników w
zakresie przyuczenia do wykonywania

okrelonej pracy. Pracodawcy, którzy
prowadz¹ naukê zawodu trwaj¹c¹ 2 lub
3 lata bêd¹ mogli ubiegaæ siê o dofinansowanie dopiero po zakoñczeniu tej
nauki, tj. odpowiednio w 2006 lub 2007r.
Dofinansowanie przys³uguje, je¿eli
pracodawca lub osoba zatrudniona u pracodawcy, albo osoba prowadz¹c¹ zak³ad w imieniu pracodawcy posiada
kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego m³odocianych (zgodnie z § 10 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 113,
poz. 988 z pón. zm.) oraz m³odociany
pracownik ukoñczy³ naukê zawodu lub
przyuczenie do wykonywania okrelonej pracy i zda³ stosowny egzamin.
Dofinansowanie przyznaje Burmistrz
w drodze decyzji. Dofinansowanie przyznawane bêdzie na wniosek pracodawcy z³o¿ony w terminie 3 miesiêcy od
ukoñczenia przez m³odocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do
wykonywania okrelonej pracy.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ potwierdzone za zgodnoæ z orygina³em kopie:
1) dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie kwalifikacji wymaganych do
prowadzenia przygotowania zawodowego

sam Edward...
Potem by³y wspólne zdjêcia na schodkach pomnika oraz gor¹ce rozmowy...
Po zakoñczeniu imprezy, korzystaj¹c z uprzejmoci Józefa Kunickiego,
wys³alimy wraz z Romkiem Wojciechowskim p³ytê CD ze wszystkim zdjêciami z Mazurskich Spotkañ z Folklorem oraz wycinkami prasowymi. Do
tej pory nie mamy ¿adnej odpowiedzi
od Edka. Czy¿by za ³askawych rz¹dów dyktatora £ukaszenki i jego popleczników by³o tam a¿ tak le, ¿e Polacy boj¹ siê tak bardzo kontaktu ze swoim
ojczystym krajem...
Martwi to bardzo i sk³ania do refleksji, jak dalej bêd¹ wygl¹da³y stosunki Olecka ze Szczuczynem Nowogródzkim. Nie mo¿na oczywicie zerwaæ
gwa³townie kontaktów i zaprzestaæ pomocy udzielanej tamtejszej Polonii. Inaczej
ucierpi¹ na tym szczególnie ci najm³odsi
mieszkañcy Szczuczyna.
Nie tak dawno przecie¿, bo w dniach
17-19 czerwca br. w Olecku wielu m³odych pi³karzy z Bia³orusi bra³o udzia³
w turnieju pi³karskim Mundial na
Mazurach. Oby pojawili siê nad Leg¹
jeszcze nie raz.
Dariusz Josiewicz
m³odocianych,
2) umowy o pracê z m³odocianym
pracownikiem w celu przygotowania
zawodowego,
3) dyplomu, wiadectwa lub zawiadczenia potwierdzaj¹cego ukoñczenie nauki
zawodu lub przyuczenie do wykonywania
okrelonej pracy i zdanie egzaminu.
Pracodawcy, którzy nabyli prawo do
ulg przed zmian¹ ustaw podatkowych,
lub zawarli umowê o przygotowanie zawodowe z m³odocianymi pracownikami przed 1 stycznia 2004r. i rozpoczêli
przygotowanie zawodowe nie póniej ni¿
w roku szkolnym 2003/2004, korzystaj¹ z ulg podatkowych na dotychczasowych zasadach.
W zwi¹zku z koniecznoci¹ planowania rodków finansowych na ww. cel
prosi siê pracodawców o z³o¿enie zawiadomienia Burmistrzowi Olecka, o
zawartych z m³odocianymi umowach o
pracê (dotyczy umów zawartych z m³odocianymi zamieszka³ymi na terenie gminy
Olecko) do 30 wrzenia br.
Informacje na ww. temat mo¿na uzyskaæ w Wydziale Edukacji, Kultury i
Sportu Urzêdu Miejskiego w Olecku 
pok. nr 18 lub tel. 520 20 46.
BURMISTRZ OLECKA
Wac³aw Olszewski
Wzór zawiadomienia na stronie internetowej www. olecko.pl
Ma³gorzata Adameit
rzecznik prasowy

!
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(K25901)

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.
(K25902)

HITY WYPO¯YCZALNI (DVD)  czerwiec 2005
Lp.

Nr
kat.

Gatunek

Lp.

Nr
kat.

1

614

Skarb narodów

przyg.

16

602

Mciciel

sens.

2

574

Cz³owiek w ogniu

akcja

17

544

Dziewczyna z s¹siedztwa

kom.

3

621

Poznaj moich rodziców

kom.

18

603

Dom z piasku i mg³y

4

615

Ocean's Twelve

sens.

19

591

Pamiêtnik Ksiê¿niczki 2

kom.

5

620

Lemony Snicket

kom.

20

490

Z³y duch

kom.

6

613

Marzyciel

obycz.

21

607

New York Taxi

7

581

Wesele

kom.

22

622

Dwaj bracia

przyg.

8

595

Komórka

thriller

23

562

Obcy kontra Predator

akcja sf

9

588

Lilia 4-Ever

dramat

24

606

Kl¹twa piercienia

fantasy

10

627

Po zachodzie s³oñca

akcja

25

618

Odnaleæ przeznaczenie

obycz.

11

568

Iniemamocni

anim.

26

555

Terminal

kom.

12

612

Besta

sens.

27

565

Fabryka z³a

13

557

Zak³adnik

thriller

28

540

Ja robot

akcja

14

619

Criminal. Wielki
przekrêt

sens.

29

616

Lucky Lucke

kom.

15

624

Misja w czasie

s-f

30

569

Bridget Jones 2

kom.

Tytu³

Tytu³

Gatunek

dramat

akcja/k.

wojenny

JU¯ W WYPO¯YCZALNI  DVD
Lp.

Nr kat.

1

625

2
3

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Vera Drake

obycz.

4

634

Wersja ostateczna

thriller

630

Egzorcysta. Pocz¹tek

horror

5

635

P³ytko pod ziemi¹

horror

632

Powrót do Gärden State

obycz.

6

636

Gwiezdne jaja cz. 1

kom.

Niektóre premiery lipca 2005 r.
11

10,5 w skali Richtera

Bli¿ej

Deszcz

18

Miasteczko Salem

W rêkach Boga

Bezdro¿a

25

Upiór w operze

Aleksander

28

Blade - mroczna trójca

Zatañcz ze mn¹

Zakopana Betty

4.08

Melinda i Melinda

The Erudge - Kl¹twa

13 dzielnica

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900,

niedziela  1200-1700

"
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Opowieci równikowe (42)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.
Mielimy pop³yn¹æ statkiem,
a polecimy samolotem
Maumere, Flores. Miejscowy autobus.

Wstalimy o godzinie 345. Ca³¹ noc
pada³ równikowy deszcz. Nie zrezygnowalimy z podjêtej wczeniej decyzji i
Don zawióz³ nas pod wygas³y wulkan
Kelimutu  1640 m n.p.m. Droga by³a
ledwo widoczna. Na tej tak biednej
wyspie, dobrze ¿e w ogóle by³a. Po 40
minutach dojechalimy na miejsce. Deszcz
pada³ nadal. Chcielimy podziwiaæ wschód
s³oñca nad wulkanem, ale to by³o przecie¿ niemo¿liwe. Jadzia nie pojecha³a z
nami. le siê czu³a.
Zdobylimy wulkan i przesta³ padaæ deszcz. Kiedy mg³a przeganiana
wiatrem opada³a, podziwialimy naprzemian trzy kolorowe jeziora kraterowe:
lazurowe, zielone i czarne. W zielonym
i niebieskim jeziorze mieszkaj¹ duchy
dobrych ludzi. Dno jeziora o czarnej
barwie nale¿y do duchów przestêpców
i innych z³ych ludzi. Kilkanacie lat temu

Móg³bym tak godzinami przygl¹daæ siê
uprawie ry¿u, a jeszcze lepiej gdyby dopuszczono mnie do tego wszystkiego.
O godz. 1130 przyjechalimy do
miasta Maumere, nad samo morze. Wed³ug
naszych informacji o godzinie 15. mia³
odp³ywaæ statek pasa¿erski do Bimy na
Sumbawie. Okaza³o siê jednak, ¿e firma przewozowa pad³a i statki nie p³ywaj¹. Dopiero bêdzie co 29 sierpnia.
Szukamy wiêc innego transportu. Samochód odpada³, autobus te¿. Pozostawa³ ju¿ tylko samolot. Kupilimy bilety
(464 tys. rupii, czyli ponad 50 dolarów
USA za jeden) na jutro, na godzinê 14
do Denpasar na Bali. Trochê pokrzy¿owa³o nam to plany, ale to nic. Chcielimy przejechaæ przez Sumbawê, a tak
w ogóle jej nie zobaczymy.
Donowi zap³acilimy 1 milion rupii i po¿egnalimy siê z nim. Zatrzymalimy siê w hotelu GARDENA (pokój
dwuosobowy ze niadaniem 60 tys. rupii, drogo). Gor¹co. Powy¿ej 30 stopni. Za namow¹ Jacka da³em hotelowym
ch³opakom kilka swoich ubrañ do uprania
i to by³ mój b³¹d, bo za tê przyjemnoæ
zap³aci³em 3 dolary, czyli bardzo du¿o.

M³ócenie ry¿u.

mia³o ono barwê czerwon¹.
W drodze powrotnej zatrzymalimy siê przy piêknych terasach pól
Pole ry¿owe na Flores.
ry¿owych. Obserwowa³em jak miejscowi zrêcznie pos³uguj¹ siê tasakiem, tn¹ ry¿owe
³any i trawê. W innym miejscu ogl¹da³em jak ch³opcy m³ócili ry¿, uderzaj¹c snopkami o
przewrócon¹ na
bok beczkê. Widoki przepiêkne.

Jacek prawie w ka¿dym hotelu oddaje
swoje rzeczy do prania, a ja wolê sam
siê zmagaæ ze swoim brudem, bo to i
oszczêdniej i przyzwyczajenie.
Po krótkim odpoczynku poszlimy
na jedyny w miecie internet (9 tysiêcy
rupii za godzinê = 1 dolar). Napisa³em
trochê swoich refleksji do oleckiej prasy i sprawdzi³em pocztê. Ogl¹dalimy
te¿ peryferie miasta i koció³ katolicki.
Niedaleko od kocio³a sta³a olbrzymia
figura Chrystusa.
W sklepach towary tylko miejscowe. Nadbrze¿ne restauracyjki wiec¹
pustkami i wcale nie zachêcaj¹, by do
nich wejæ.
C.d.n.

#
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Kalendarz imion

12 lipca
Jony, Pameli, Rudomi³y, Weroniki, Wery
Andrzeja, Brunona, Felicjana, Feliksa,
Gwalberta, Henryka, Jana, Tolmierza,
Tolmira, Wasyla
13 lipca
Dalidy, Danieli, Justyny, Lidy, Magdaleny, Ma³gorzaty, Margarety, Radomi³y, Sary
Andrzeja, Anakleta, Benedykta, Dana,
Daniela, Ernesta, Eugeniusza, Henryka,
Irwina, Jakuba
14 lipca
Izabelli, Kamili, Kamy, Karoliny, Kory,
Marceliny, Steli, Stelli, Ulryki
Bonawentury, Damiana, Dobrogosta,
Feliksa, Henryka, Kamila, Kosmy, Marcelego, Marcelina, Ulryka
15 lipca
Angeliki, Baldwiny, Ditty, Igi

Brunona, Daniela, Dawida, Donalda,
Egona, Henryka, Lubomys³a, Waldemara,
W³odzimierza
16 lipca
Benity, Karmeny, Marii, Mariki, Mirelli, Ruty
Andrzeja, Benedykta, Dzier¿ys³awa, Eustachego, Stefana, Waldemara
17 lipca
Anety, Jadwigi, Jagody, Julietty, Kornelii, Marceliny, Martyny
Aleksandra, Aleksego, Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Dzier¿ykija, Kornela, Marcelego, Marcelina, Marcina
18 lipca
Erwiny, Frydy, Kamili, Karoliny
Arnolda, Emiliana, Erwina, Fryderyka,
Kamila, Roberta, Szymona, Unis³awa,
Wespazjana

Bylica pio³un

Mleko...

Rolina trwa³a, aromatyczna o smaku silnie gorzkim. Kwiaty drobne, jasno¿ó³te, licie jedwabisto-filcowate, z
wierzchu szarozielone, pod spodem bia³awe.
Lek rolinny polecany w schorzeniach ¿o³¹dka przebiegaj¹cych z bezsocznoci¹ i bezkwasowoci¹, w niestrawnoci. W schorzeniach w¹troby przy
zmniejszonym wytwarzaniu ¿ó³ci. Wyci¹g z pio³unu stosowany jest we wszawicy, a tak¿e przeciw wierzbowi.

nale¿y gotowaæ zawsze w tym samym i
tylko do tego celu przeznaczonym naczyniu. Zaraz po zagotowaniu trzeba je
wystudziæ jak najszybciej i przelaæ do
kamiennego garnka lub nieprzejrzystego s³oja. Zawarte w nim witaminy A i
D s¹ wra¿liwe na dzia³anie wiat³a i
promieni s³onecznych.

Chmiel...

jest rolin¹ pn¹c¹ i zwisaj¹c¹ dooko³a drzew i krzewów. Kwitnie od lipca do wrzenia. Owocostanem s¹ jasnozielone szyszki. W lecznictwie ma
zastosowanie g³ównie jako rodek
uspokajaj¹cy w stanach wyczerpania
nerwowego w nadmiernej pobudliwoci
nerwowej, w bezsennoci i ogólnym
os³abieniu.

Miedziane naczynia
kuchenne...
przeciera siê po³ówk¹ cytryny i grub¹
sol¹ kuchenn¹.

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
i powiedzenia
 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.
 Najprzebieglejszego mê¿czyznê mo¿e
wyprowadziæ w pole najzwyklejsza kobieta.
 Gdy w Cypriana (11 lipca) deszcze,
popada tydzieñ jeszcze.
 Kto latem pracuje, zim¹ g³odu nie poczuje.
 Ledwie min¹ Rozes³añce, a ju¿ sierpem zaczniem tañce.
 Lipiec  starego chleba z nowym przypiec.
 Gdy mg³a o Babi¹ Górê podczas ¿niw
zaczepi, uciekajmy ze zbo¿em, bo siê
wszystko zlepi.

Ostrze no¿a...

pokryte rdz¹ czycimy wie¿¹ cebul¹
obsypan¹ cukrem pudrem.

Ziemniaki...

szybciej siê ugotuj¹, jeli dodamy do
nich podczas gotowania ma³¹ ³y¿eczkê
margaryny.

Plamy...

na porcelanie mo¿na usun¹æ, pocieraj¹c je mocno sol¹ kuchenn¹.

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

(wejcie od ul. Sk³adowej, na piêtrze)

zaprasza
Tel. 0-889-612-639
ARTYKU£Y INSTALACYJNE
5% zni¿ki dla ka¿dego

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

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

(K25602)

00

00

Tel.
520-23-36

Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

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.

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

(K25802)

MEBLE

Orodek czynny:

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

(V31801)

8 '" 

5 lat
gwarancji

Dobrzyñ

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

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Codziennie w godz. 8 -18

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

18

lipca

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!

(V28003)

GRÜNLAND

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

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Dom weselny Eden  wesela, komunie, przyjêcia okolicznociowe, stypy. Trzy sale, zespó³ Renesans, rabat.
Olecko, ul. Gdañska. Tel. (087) 520-40-50;
kom. 0-600-431-203. Profesjonalny poziom us³ug.
(V31702)

CENTRUM OGRODOWE

(V25702)

/ KUPIÊ
* mieszkanie. Tel. 0-888-982-238.
(K27001)
/ SPRZEDAM
* alufelgi fiat Brava. Tel. (087) 523-80-99.
(K27101)
* Fiat Brava, 1,4B, 1996. Tel. (087) 523-80-99.
(K27201)
* jacht kabinowy, tanio. Tel. 0-501-531-355.
(K27301)
* Seat Toledo 1,6B, 1993. Tel. (087)521-44-77. (K29401)
/ TURYSTYKA
* Jazda konna z instruktork¹. Tel. 0-506-577-505. (V27903)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1202)
/ WYNAJEM
* Do wynajêcia mieszkanie 45m2 od wrzenia. Tel. 0-502264-901.
(K25503)

BILARD CLUB

ul. Sk³adowa 2

(V29106)

OG£OSZENIA DROBNE

Tel. (087) 520 25 68

Chêtni do pracy w Biuletynie Przystankowym proszeni
s¹ o zg³aszanie swoich danych w sekretariacie Regionalnego Orodka Kultury
w Olecku Mazury Garbate.
Pierwsze spotkanie wolantariuszy
odbêdzie siê 15 lipca (pi¹tek) o godz.
11:00 w saloniku Teatru AGT przy ul.
Partyzantów 2.

(V28802)

Zapraszamy wolontariuszy

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1985/86

wanie i wzorowe przeprowadzenie tegorocznego Ogólnopolskiego Turnieju
w Z³otym Kr¹¿ku o Puchar wiata M³odych.
Redakcja

Podobne przyk³ady moglibymy
mno¿yæ w³aciwie w nieskoñczonoæ.
I co ciekawe, na Suwalszczynie nie tworzy siê honorowych komitetów poszczególnych zawodów, list nazwisk figuruj¹cych tylko na piêknie wydrukowanych
firmówkach, list nazwisk ludzi mog¹cych najwy¿ej zaszczyciæ swoj¹ biern¹
obecnoci¹ na imprezie. I chyba dlatego nie ma tam niewypa³ów, które towarzysz¹ sportowym zmaganiom w innych
czêciach kraju.
W tegorocznym turnieju ZK zwyciê¿yli faworyci  uczniowie Szko³y Sportów Zimowych w Nowym Targu. Popularne Szarotki ponownie (i po raz
trzeci z kolei) potwierdzi³y swój krajowy prymat. Za kilka lat zasil¹ zapewne
swój hokejowy klub Podhale, tak jak
uczynili to ich starsi koledzy. W Nowym Targu wszyscy ligowi hokeici
zaczynali swój start w³anie w naszej
imprezie. Jako dowód tego stwierdzenia przytaczamy przyk³ad mistrzów rozegranego przed dwoma laty ogólnopolskiego fina³u ZK. Otó¿ graj¹ oni teraz,
jako dru¿yna Podhala, w centralnej
lidze juniorów. Graj¹ i gromi¹ swoich
rywali nawet na ich w³asnych boiskach.
Jednak trzeba przyznaæ, ¿e obecne zwyciêstwo nie przysz³o Szarotkom zbyt
³atwo. ,,Sokoliki z Sokó³ki te¿ b³ysnê³y klas¹ i uleg³y nowotar¿anom tylko o
2,7 sek. S³owa uznania nale¿¹ siê w³aciwie wszystkim uczestnikom zawodów
i to bez wzglêdu na koñcowe rezultaty.
Bo w Olecku ka¿dy zespó³ prowadzi³
otwart¹ walkê do koñca, ka¿dy da³ z
siebie wszystko. I za to w³anie bijemy
im brawa. Wierzymy, ¿e za rok, na turnieju ZK w Nowym Targu, bêdziemy
wiadkami równie pasjonuj¹cych pojedynków.
(zp)
P.S. Jednoczenie z nasz¹ imprez¹
odby³y siê mistrzostwa makroregionu
suwalsko-mazursko-warszawskiego.
Zdecydowany sukces odnios³a w nich
dru¿yna Sokolików z Sokó³ki, która
wyprzedzi³a Czarne Pantery z Gi¿ycka i zespó³ ZSG z Olecka. Nie startowa³y, a szkoda, zespo³y z województwa ciechanowskiego i warszawskiego.

W Olecku weso³o i sportowo
Chatka pana W³adka
Czy w czasie ferii zimowych dzieci
musz¹ siê nudziæ?
- U nas na nudê nie starcza czasu 
powiada 72-letni W£ADYS£AW ¯UROWSKI z Olecka, od blisko dziesiêciu lat na emeryturze, biegaj¹cy na hokejówkach nie mniej ¿wawo ni¿ mrowie
dzieci i m³odzie¿y. Bo Olecko rzeczywicie lodowiskami stoi. W miecie w
okresie zimowym jest czynnych a¿ siedem tafli, przy czym jedna, przy Szkole Podstawowej nr 2, nale¿y do unikalnych. Kiedy w minion¹ rodê zajechalimy pod szko³ê, pan ¯urowski pomyli³ nas z ekip¹ telewizyjn¹, która na czele
z wszêdobylskim Karolem Olenderem
obieca³a tam zawitaæ. Przyjazd zapowiedzieli równie¿ reporterzy ze wiata
M³odych. A co tak wszystkich ci¹gnie
w te strony?
Na pomys³ niesztampowego urz¹dzenia lodowiska i zabaw na tafli wpad³
W³adys³aw ¯urowski w 1957 roku. Wtedy
to postanowi³ wraz z uczniami upiêkszyæ obiekt; wokó³ tafli zaczêto wznosiæ zmylne rzeby, sporód których
szczególn¹ uwagê przyku³ garnek z lodu. Tak zosta³o do dzisiaj. Ka¿dej zimy
tafla otoczona jest dziesi¹tkami rzeb,
np. Chatk¹ Baby Jagi, Chatk¹ Pana
W³adka, Chatk¹ 70-latka, kilkumetrowej
wysokoci królewskim zamkiem z grot¹ wydr¹¿on¹ wewn¹trz itepe, itede.

DZIÊKUJEMY
W imieniu zawodników i w³asnym
serdecznie dziêkujemy Zarz¹dowi Wojewódzkiemu SZS w Suwakach oraz
dzia³aczom z Olecka za staranne przygoto-

Helena Pilejczykowa goszcz¹ca tutaj w czasie swej s³awy po zdobyciu
medali olimpijskich w 1964 roku mia³a tak komentowaæ energiê i zmys³ pana
W³adys³awa: Tylko w Japonii widzia³am

Oficjalne wyniki
tegorocznego turnieju
1. SSZ Nowy Targ
2. S P 1 Sokó³ka
3. SP 2 Gi¿ycko
4. SP 7 Toruñ
5. SP 13 Poznañ
6. ZSG Olecko
(zespó³ nie ukoñczy³ konkurencji)
Artyku³ z Gazety Wspó³czesnej

(185)

podobne obiekty sportów zimowych,
nigdzie wiêcej. No i w Olecku...
Nic wiêc dziwnego, ¿e obiekt czynny od ósmej rano do pónego wieczora
nieprzerwanie têtni m³odzieñczym ¿yciem. W czasie tych ferii, oprócz dzieci z Olecka, goci³a tutaj 40-osobowa grupa uczniów z P³ocka, na kulig
przyjecha³y dzieci z Bartoszyc i £odzi. Zreszt¹ do tradycji nale¿¹ wizyty
m³odzie¿y z ca³ego kraju. Mikroklimat
Olecka i niezawodna organizacja wypoczynku przyci¹gaj¹ wszystkich niczym
pszczó³ki do ula.
Obiektem opiekuje siê Spó³dzielnia
Uczniowska Jutrzenka. Samorz¹d szkolny zapewnia utrzymanie  rzecz jasna
pod fachowym okiem W³adys³awa ¯urowskiego  wspania³ej tafli, serwuje
gor¹ce mleko i herbatê, ciastka i p¹czki, wypo¿ycza sprzêt sportowy. Co do
tafli, to drugiej takiej nie spotkamy. Równa
jak stó³, a do tego... bia³a. Czy¿by mlekiem polewana?
 Na tak¹ rozrzutnoæ nas nie staæ,
ale pan ¯urowski tajemnicy nie zdradzi, wiêc proszê go nie indagowaæ 
to s³owa dyrektora Szko³y  Edwarda
Szarneckiego.
Maj¹c wymarzone warunki do jazdy po lodzie, m³odzie¿ szkolna z Olecka z powodzeniem startuje w masowych
imprezach B³êkitnej Sztafety i Z³otego Kr¹¿ka. W tej ostatniej imprezie
dru¿yna z Olecka zwyciê¿y³a w tegorocznej edycji Suwalskiej Olimpiady
M³odzie¿y Szkolnej. Nauczycielom
wychowania fizycznego ze SP nr 2 
Alicji Gocik i Jerzemu Wojnowskiemu pozostaje satysfakcja, ¿e o m³odych
sportowcach z Olecka jest g³ono nie
tylko w województwie.
Ale i w innych szko³ach miasta m³odzie¿ tak¿e jest objêta zorganizowanym
wypoczynkiem. Z informacji inspektora Owiaty i Wychowania Henryka
Baranowskiego wynika, ¿e sporód trzech
tysiêcy uczniów w zimowiskach uczestniczy oko³o piêciuset, a ponadto 60-tka
staraniem Komendy Hufca ZHP w Olecku
wyjecha³a na ferie do Warszawy. Z kolei
uczniowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej
i Zasadniczej Szko³y Rolniczej bior¹
w³anie udzia³ w obozach wêdrownych.
Jeli przeto mielibymy poleciæ wzorow¹ organizacjê czynnego wypoczynku
zim¹ dzieci i m³odzie¿y, to Olecko by³oby tym w³anie przyk³adem. (K)
C.d.n.
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Bezpieczny wypoczynek
dzieci i m³odzie¿y

Wakacje to czas odpoczynku, zdobywania nowych dowiadczeñ, znajomoci, okres rozlunienia i beztroskiej
zabawy. Niestety dowiadczenia minionych lat wskazuj¹, ¿e w lecie odnotowuje siê wzrost niebezpiecznych zdarzeñ z udzia³em m³odych. Czêsto przyczyn¹ tego jest nierozwa¿ne organizowanie zabawy, nierzadko w miejscach
niebezpiecznych. Nie ka¿de dziecko ma
mo¿liwoæ skorzystania ze zorganizowanego wypoczynku (obozów, kolonii,
wczasów), jednak wszyscy powinni pamiêtaæ o bezpieczeñstwie. Rodzice i
opiekunowie do³ó¿cie wszelkich starañ
by nieograniczona wyobrania m³odych
ludzi nie przekroczy³a granic niebezpiecznego ryzyka. Nie bójmy siê szybko reagowaæ, gdy dostrzegamy zagro¿enie.
Nierzadko w porê zwrócona uwaga daje
pewnoæ, ¿e nie bêdziemy wiadkami
tragicznego wypadku. Rozpoczynaj¹cym
sezon wakacyjny przypominamy, ¿e
wakacje to okres oderwania od nauki i
codziennych problemów ale nie zwolnienie od mylenia przede wszystkim w
kategoriach w³asnego bezpieczeñstwa,
nale¿y pamiêtaæ, ¿e chwila beztroski,
czy nieuwagi mo¿e skoñczyæ siê tragicznie.
Ka¿dego roku wakacje zbieraj¹ swoje
ofiary - Niepotrzebnie!
Dlatego te¿ nale¿y pamiêtaæ o zasadach bezpiecznego zachowania obejmuj¹cych m.in.:
· bezwzglêdnie
przestrzegamy
przepisów ruchu drogowego,
· bezpiecznie korzystamy z drogi jako
piesi, ulica to nie plac zabaw (jazda
rowerem, hulajnog¹, czy na wrotkach
tylko w bezpiecznych miejscach i zgodnie
z przepisami ruchu drogowego)
· ograniczone zaufanie wobec obcych
- je¿eli podró¿ujemy sami nie nawi¹zujemy kontaktów z nieznajomymi, nie
informujemy o tym co przewozimy, jak¹
kwotê pieniêdzy mamy przy sobie, wybieramy miejsca bli¿ej konduktora (w
poci¹gu), przy jakimkolwiek poczuciu
zagro¿enia lepiej poinformowaæ odpowiednie s³u¿by, zmieniæ miejsce ni¿
nara¿aæ siê na niebezpieczeñstwo
· nie korzystamy z zaproszeñ osób
obcych na spotkania zwi¹zane z zaanga¿owaniem siê w dzia³alnoæ duchow¹ - religijn¹, zw³aszcza gdy nale¿y
zachowaæ tajemnicê o tym gdzie ma odbyæ
siê spotkanie i kiedy, mo¿e to byæ zwi¹zane
z dzia³aniem sekty, w czasie wakacji
dochodzi do werbowania nowych cz³onków, wobec cz³onków sekt wykorzystuje

siê techniki psychomanipulacji, kszta³towania nowych zachowañ, sekty ¿eruj¹ na ludzkiej naiwnoci, cz³onkowie
wyznania oddaj¹ na ich rzecz ca³y swój
maj¹tek, jakiekolwiek niepos³uszeñstwo
wobec Guru jest karane, szarzy cz³onkowie stanowi¹ si³ê robocz¹, funkcjonuj¹ na skraju wyczerpania spowodowanym wegetariañsk¹ diet¹ i wysi³kiem
fizycznym
· nie korzystamy z okazji podwiezienia, je¿eli nie znamy kierowcy, nie
wsiadamy do samochodu, mimo ¿e osoba
mo¿e wzbudzaæ nasze zaufanie i prosi
tyko abymy podjechali, czy wskazali
miejsce, które znamy, nie wychodzimy
na tzw. okazjê, na rogatki miasta, lepiej poczekaæ na autobus, poci¹g ni¿
nara¿aæ siê na jakiekolwiek niebezpieczeñstwo, bo przecie¿ nie znamy kierowcy, jego umiejêtnoci, zamiarów a
nawet mo¿emy trafiæ na osobê nietrzew¹
(zagro¿enie utraty zdrowia w zwi¹zku
z wypadkiem)
· gdy zostajemy sami w domu równie¿ kierujemy siê zasad¹ ograniczonego zaufania wobec obcych, nie wpuszczamy nieznajomych do domu (np.
Cyganki prosz¹ce o szklankê wody, nieznanego hydraulika, czy pielêgniarkê)
· je¿eli wyje¿d¿amy na wycieczkê,
dobrze bêdzie je¿eli doroli (rodzice lub
nauczyciele) zwróc¹ siê do Policji o
sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, trzewoci kieruj¹cego
· wybieraj¹c siê nad wodê dbamy o
swoje rzeczy, nie pozostawiamy bez opieki
cennego sprzêtu (aparat fotograficzny,
rower, nowe markowe buty, telefon
komórkowy, pieni¹dze),
· nad jeziorem wypoczywamy najle-

piej na pla¿ach strze¿onych, je¿eli takich nie ma w okolicy - to tam gdzie s¹
osoby doros³e, w ¿adnym wypadku nie
korzystamy z miejsc niebezpiecznych,
gdzie k¹piel jest zabroniona, ma³e dzieci
w ogóle nie powinny same, bez sta³ej
opieki osoby doros³ej, przebywaæ nad
wod¹
· podczas zabawy nad jeziorem zachowujemy umiar i rozs¹dek, dbamy o
to aby nie dosz³o do tragedii, nie ryzykujemy popisami ponad w³asne mo¿liwoci i umiejêtnoci, niefortunny skok
do wody mo¿e skoñczyæ siê tragedi¹ na
ca³e ¿ycie, dbamy równie¿ o bezpieczeñstwa innych,
· w czasie wypoczynku zorganizowanego na obozach i koloniach przestrzegamy regulaminu korzystania
z obiektów (orodka wypoczynkowego, schroniska, pola namiotowego), dbamy
o mienie w³asne i spo³eczne (nie wolno
niszczyæ przedmiotów wyposa¿enia odpowiedzialnoæ materialna), pamiêtamy
o godz. ciszy nocnej, bezwzglêdnie
podporz¹dkowujemy siê poleceniom
opiekunów (oni odpowiadaj¹ za bezpieczeñstwo)
· dbamy o rowery, nie pozostawiamy bez opieki czy zabezpieczenia pod
blokiem, sklepem, nie po¿yczamy nieznajomym
· szanujemy swoj¹ w³asnoæ i cudz¹
(odpowiedzialnoæ prawna nieletnich za
kradzie¿, zniszczenie mienia)
· nie uczestniczymy w spotkaniach,
gdzie podaj¹ alkohol, narkotyki (przejaw demoralizacji, narkotyki - posiadanie, udzielanie - przestêpstwo)
· przestrzegamy przepisów ppo¿.
(ogniska w okrelonych miejscach 100
m od lasu, dostosowujemy siê do zakazów wstêpu do lasu, bezpieczne korzystanie z urz¹dzeñ gosp. domowego)
· na wsi pomagaj¹c rolnikom sami
nie obs³ugujemy urz¹dzeñ, nie wchodzimy na pole gdzie pracuj¹ maszyny.
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TENIS ZIEMNY
W dniu 10 VII na kortach MOSiR
odby³ siê turniej o puchar G³osu Olecka. Udzia³ wziê³o 37 osób. Pierwsze
miejsce zaj¹³ Kamil Bomber (Olecko).
Wygra³ w finale z Mateuszem Dobrowolskim 6:4, 2:6, 6:2. Trzecie miejsce
zaj¹³ Tadeusz Kaczmarczyk, który wygra³
z Andrzejem O³awskim 6:0.

SIATKÓWKA PLA¯OWA

10.07.2005 na boiskach MOSiR odby³
siê II Turniej Pla¿owej Pi³ki Siatkowej
Wakacje 2005 Wziê³o w nim udzia³
10 zespo³ów. Oto wyniki: 1. miejsce zaj¹³
zespó³ ¯ywiec Team, który w finale
pokona³ zespó³ Paszkowscy (Hubert i
Andrzej) 2:0. (21:19; 31:29). 3. miejsce zaj¹³ zespó³ Kociuchy, który zwyciê¿y³ 2:0 (21:9; 21:11) parê Kamierczak, Dobreñko.

Nowe boisko

Nowe boisko do siatkowej pi³ki pla¿owej powsta³o na Szyjce. Inwestycja
zosta³a sfinansowana z funduszy miejskich. Umiejscowione jest ono w centrum starego wyrobiska ¿wirowego.
W chwili obecnej na Szyjce umiejscowione s¹ jeszcze dwa boiska do pi³ki pla¿owej no¿nej, równie¿ sfinansowane z funduszy miejskich.

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
Turniej
23-24.07 (s-n)
VII Turniej o Puchar Rektora Wszechnicy Mazurskiej
30.07 (sob)
31.07 (niedz)
07.08.(niedz)
14.08. (niedz)
21.08.(niedz)
28.08 (niedz)
04.09 (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.
Pocz¹tek o godz. 16.00.

Najbli¿sze imprezy sportowe

17-30 lipca  VII Turniej o Puchar Rektora WM
29.07. (pi¹tek), 16.00 - Otwarty Turniej pi³ki no¿nej pla¿owej
30 lipca  XII Olecki Maraton P³ywacki
30.07. (sobota), 10.00 - XII Otwarty turniej tenisa ziemnego o puchar Przystanku
Olecko w grze pojedynczej - korty
12.00 - XIII Otwarty Olecki Maraton P³ywacki - pla¿a Skocznia.
16.00 - Wycigi rowerowe dla dzieci przedszkoli i szkó³ podstawowych na bie¿ni
- stadion MOSiR.
31.07. (niedziela)
10.00 - XII Otwarty turniej tenisa ziemnego o Puchar Przystanku Olecko w grze
podwójnej - korty.
12.00 - Otwarty turniej siatkówki pla¿owej - boisko przy kortach.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XIII OLECKIEGO OTWARTEGO MARATONU P£YWACKIEGO
Komitet Organizacyjny XIII Oleckiego Otwartego Maratonu p³ywackiego informuje, i¿ dnia 30 lipca (sobota) 2005r. o godz. 1200 na jeziorze Olecko Wielkie odbêdzie siê XIII Olecki Maraton P³ywacki.
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V. Dodatkowo w ramach XIII Oleckiego Maratonu rozegrane zostan¹ zawody dla osób niepe³nosprawnych.
VI. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie
prawo odwo³ania zawodów ze
wzglêdów niezale¿nych od nich
(pogoda, zbyt niska temperatura wody itp.).
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Zg³oszenia przyjm ow ane
bêd¹ na pimie lub osobicie do dnia
30.07.2005r. w biurze MOSiR Olecko pod adresem: 19-400 Olecko, ul.
Park 1, tel. (0-87) 520 20 48
IV. Nagrody
Organizatorzy przewiduj¹ nastêpuj¹ce nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca:
I m - ³ód wios³owa
II i III m- cenne nagrody rzeczowe
Przewiduje siê równie¿ specjalne
nagrody dodatkowe (najlepsza kobieta, najm³odszy i najstarszy zawodnik).
Wszyscy zawodnicy otrzymaj¹ regeneracyjny posi³ek i pami¹tkowe dyplomy.

N P£YWA
TO

I. Dystans
D³ugoæ XIII Oleckiego Maratonu
P³ywackiego wynosi 4,5 km.
II. Uczestnictwo
W zawodach mo¿e braæ udzia³
ka¿dy zawodnik posiadaj¹cy:
 aktualne badania lekarskie,
 dowód to¿samoci,
 uprawnienia do p³ywania na
akwenach otwartych, tj. ¿ó³ty czepek.
7M=C= Ka¿dy zawodnik na czas
zawodów ubezpiecza siê we
w³asnym zakresie.
Ka¿dy zawodnik otrzymuje indywidualn¹ asekuracjê z p³yn¹cego obok kajaku.
III. Zg³oszenia

PLA¯A MIEJSKA
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nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 158

Siedem dni upa³u! To wcale nie
dziwne, ¿e niektórym odbija. Odbija i
to strasznie. Osobicie od kilku dni mam
inne spojrzenie na otaczaj¹c¹ mnie rzeczywistoæ. Mo¿na powiedzie, ¿e jest
to widzenie bli¿ej centrum. Co prawda
nie jest to zwi¹zane z polityk¹, ale z
widokiem ogólnym z mojego okna, ale
to jakie nowe widzenie i ju¿.
Komu znowu odbi³o? Ano... odbi³o
naszemu (jak mu siê wydaje...) Panu
Prezydentowi... Panu C. Otó¿ Pan C.
zwany te¿ Marsza³kiem ju¿ wykazuje
prezydenckie maniery. Co prawda zjawi³ siê przed Wielk¹ Specjaln¹ Komisj¹ Sejmow¹ ds. Wykrywania Przekrêtów, o Których i Tak Wszyscy Wiedz¹,
a Nikt Nie Zostanie Ukarany (w skrócie WSKS ds. WpoKiTWaNNZU!), ale
stwierdzi³, ¿e On jako Przysz³y Pan
Prezydent nie powinien byæ wzywany
przed Komisjê, bo to nie jest zgodne z
prawem, a On i tak woli w tym momencie jechaæ do... LASU! Powiedzia³, a
raczej odczyta³ z kartki, bo kto takie
g³upoty chcia³by pamiêtaæ  i poszed³
do dziennikarzy opowiedzieæ dowcip o
piesku, który sika. Prawdziwy jajcasz
(cytat z koszulki Bohdana Smolenia).
Wiadomo... Pana Prezydenta nikt nie
mo¿e powo³aæ przed ¿adn¹ Komisjê. No,
có¿. Jak na faceta, który jeszcze tydzieñ
temu nie wiedzia³ czy zostaje w polityce, to niez³y zwrot. Co prawda ³ódka,
któr¹ p³ynie jest dziurawa i nie rokuje
szans na dotarcie do kolejnego brzegu
jesieni¹, ale jak kto woli. Na powtórzenie numeru Platformy Obywatelskiej Panowie z SLD nie maj¹ szans i mo¿liwoci oraz odpowiednio przygotowanych
ludzi. Czy kto kiedy widzia³ jak beton p³ywa? Mo¿e jakie pumeksy i pustaki dadz¹ radê...
Co wiêcej siê dzieje ciekawego? LPR
siê rozpada. Dzia³aj¹ca na zasadach
dyktatury rodzinnej partia zaczyna w
ostatnich dniach traciæ swoich obecnych
pos³ów i europos³ów. Co tu du¿o pisaæ.
Spór poszed³ o pieni¹dze, a w zasadzie
ich podzia³, który sta³ siê domen¹ rodziny Przewodnicz¹cego. Oni rz¹dz¹ i
Oni dziel¹. Nie podoba³o siê to kilku i
poszli sobie do innej partii. Mi te¿ nie
podoba³oby siê mieæ za wodza faceta,
który nawet potrafi powiedzieæ to co
kto powiedzia³ osobie, która te s³owa
wypowiada³a. Raczej nie dyskutuje siê
z takimi goæmi! Dziadu szanownego
pana G. bêd¹c na emigracji w Londynie pisa³ grube memoria³y, ¿e Polska
powinna wspó³dzia³aæ i podporz¹dko-

waæ siê Rosji/ZSRS. Przez swoje opinie by³ traktowany przez resztê powojennej emigracji jak odszczepieniec. To
dziwne, ¿e z takimi pogl¹dami ani razu
nie pomyla³ i nie chcia³ wróciæ do
kraju, gdzie od 1944 wcielano jego idee
w ¿ycie. Dzisiaj pozostali Panowie G.
opowiadaj¹ na lewo i prawo, ¿e Okr¹g³y Stó³ by³ zdrad¹ narodu i hañb¹, a
KOR-owcy i Solidarnoæ to agenci SB
i PRL. Najciekawsze, ¿e Oni wierz¹ we
w³asne przemylenia... No có¿. Wolno
im myleæ co siê podoba. Na razie jeden z nich te¿ jest kandydatem na Pana
Prezydenta.
Ale to jeszcze nic. Rusza z kolei
trzeci proces Oleksego. Ten cz³owiek
ma wreszcie nadziejê, ¿e po dwóch niekorzystnych wyrokach s¹du lustracyjnego
wreszcie nast¹pi zmêczenie materia³u
i kolejny s¹d uzna, ¿e nie wspó³pracowa³ On ze s³u¿bami specjalnymi. Ciekawe jest to, ¿e podpisane odebranie
pieniêdzy za tak¹ wspó³pracê wg. pana
O. nie jest dowodem na wspó³pracê lub
pracê?! To w takim razie co mo¿e byæ
dowodem wspó³pracy? Najlepiej przed
s¹d sprowadziæ ówczesn¹ sprz¹taczkê
WSI i spytaæ j¹, czy nie widzia³a jak
pan O. pracowa³ dla tych s³u¿b. Na pewno
powie, ¿e nie widzia³a i to bêdzie koronny argument niewinnoci. Jeli choæ
raz bra³o siê pieni¹dze za jak¹ pracê

dla kogo lub jakiej instytucji, to znaczy, ¿e siê wspó³pracowa³o i ju¿. Pan
O. upar³ siê, ¿e mimo faktu pobrania za
pewne prace pieniêdzy  nie wspó³pracowa³. Ju¿ nawet jeden z obroñców siê
rozchorowa³ z tego powodu i zrezygnowa³
z obrony.
Normalne jaja... I to nawet pomimo
upa³ów. Kiedy wspomnia³em, ¿e g³osuj¹cych na Samoobronê przewodnicz¹cy
L. powinien poszukaæ w szpitalach. Co
prawda mia³em na myli szpitale dla
bardzo chorych nerwowo, ale jak wiemy to wszystkie szpitale maj¹ co z
domów dla wariatów. I pan przewodnicz¹cy L. postanowi³ szukaæ elektoratu w szpitalach! Ma siê tê si³ê przekonywania! A jeli nie si³ê, to umiejêtnoæ przewidywania lub widzenia przysz³oci. Zadziwiaj¹ce jest, ¿e i Samoobrona i SLD ciesz¹ siê du¿¹ niechêci¹
spo³eczeñstwa, a tymczasem spora grupa ludzi gotowa jest g³osowaæ na partiê
w bia³o-czerwonych krawatach. Dla zwolenników tej partii polecam program, który
jest dostêpny na ich stronach internetowych. Jeli kto lubi bajki i dobre powieci kryminalno-satyryczne, to polecam. Naprawdê warto zapoznaæ siê z
tym materia³em.
Zobaczymy co siê zmieni w tym
tygodniu...
PAC

MA£E impresje
Fado

Poroniête cieniem domy. Z okien dochodzi mnie pijackie sto lat. Szepc¹ce
tajemnice przy drugim stoliku. Jakby to by³o, gdyby zostawi³ mnie sam¹ w
domu? - badawcze, infantylne pytanie l¹duje mi przypadkowo w uchu. Ludzie
wci¹¿ myl¹ i robi¹ to samo. Kaleczy cz³owieka asekuracja.

Pomost

Formu³uje siê Wszechwiat, ³¹cz¹ siê chmurzaste kontynenty. Rozlaz³ siê dinozaur. Przez idealnoæ momentu, z g³ow¹ pod chmurami, budzi siê ludzka potrzeba kontaktu.
Ewa Koz³owska

