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18 wrzenia odbêd¹ siê
w wiêtajnie Do¿ynki
Miêdzygminne.
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Niezliczona jest
liczba istot piêknych.

Miquel de Cervantes

6 wrzenia 2005 r .

25 lat Solidarnoci

Tak wygl¹da³ mandat uprawniaj¹cy do g³osowania na pierwszym Zjedzie Za³o¿ycielskim Solidarnoci Regionu Pojezierze który odby³ siê we wrzeniu 1980 w Gi¿ycku.
Zosta³ wystawiony na Andrzeja Beresniewicza, by³ego
pracownika tzw. fabryki domów (obecnie szpital na Jakach i
zak³ady drzewne).
Mo¿e kto z czytelników pragnie podzieliæ siê swoimi wra¿eniami z tamtego czasu? Przypominamy o konkursie og³oszonym z okazji wydania 400 numerów Tygodnika Oleckiego.

Cena 1,40 z³

Przed wyborami parlamentarnymi Telewizja Polska Program I organizuje prowadzonych na ¿ywo debat. Jedna z
nich odbêdzie siê w Olecku

Telewizja znowu w Olecku
8 wrzenia o 21.50 rozpocznie siê na placu Wolnoci debata na temat funkcjonowania owiaty w Polsce. Debatê bêdzie prowadzi³a Dorota Gawryluk. Do udzia³u w dyskusji zosta³y zaproszone partie polityczne. One to sporód swoich
cz³onków wy³oni¹ debatuj¹cych. Oprócz przedstawicieli partii zaproszeni zostan¹ niezale¿ni eksperci. Eksperci nie mog¹
nale¿eæ do partii politycznych oraz nie mog¹ byæ kandydatami na pos³ów.
Burmistrz zaprasza ponadto wszystkich olecczan do udzia³u
w programie. Prowadz¹ca bêdzie udziela³a g³osu równie¿ widzom.

Burmistrz organizuje wyjazd
na V Marsz ¯ywej Pamiêci
Polskiego Sybiru.

Szczegó³y na str. 3.

Po remoncie ponownie otwarty

sklep miêsny przy ul. Targowej 20
Tel. (087) 520-21-13

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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W asortymencie wyroby w³asne (du¿y wybór), miêso.
Prowadzimy us³ugi  wêdzarnia.
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OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

K R O N I K A
PO¯ARNICZA
 13 sierpnia o 18.16 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ szerszenie z domu mieszkalnego w Sto¿nem (gm. Wieliczki).
 14 sierpnia o 9.40 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca przy ul. Park.
Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski
 16 sierpnia o 17.35 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Rogówku
(Kowale Oleckie).
 17 sierpnia o 13.35 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Jab³onowie (Kowale Oleckie).
 17 sierpnia o 16.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego w Borawskich.
 17 sierpnia o 20.25 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego na ul. Go³dapskiej.
 18 sierpnia o 14.08 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Olecku Ma³ym.
 18 sierpnia o 20.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego przy ul. Tunelowej.
 19 sierpnia o 11.17 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego we Wronkach (gm. wiêtajno).
 19 sierpnia o 13.59 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo os z domu
mieszkalnego w Sobolach (gm. Wieliczki).

 19 sierpnia o 15.31 jeden zastêp OSP
KOwale Oleckie usuwa³ gniazdo os z
domu mieszkalnego w Czerwonym Dworze (gm. Kowale Oleckie).
 19 sierpnia o 17.38 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
przy ul. Grunwaldzkiej.

miertelny
cios no¿em

30 sierpnia podczas k³ótni piêædziesiêcioletni Andrzej S. uderzy³ no¿em
swego dziewiêtnastoletniego syna. Nastolatek zmar³ na skutek powa¿nego
uszkodzenia narz¹dów wewnêtrznych.
Ojciec zosta³ tymczasowo aresztowany.
Policja prowadzi dochodzenie w celu
wyjanienia tej sprawy.

Rozbój

27 sierpnia pod sklepem w Rosochackich dosz³o do rozboju. Oko³o 13.00 trzech
mê¿czyzn wci¹gnê³o do samochodu innego mê¿czyznê, wywieli go do lasu.
Tam go pobili, zabrali ubranie oraz drobne zakupy. Sprawcy: Tomasz G., Franciszek W., Andrzej T. zostali zatrzymani
przez policjê.

Kradzie¿e i w³amania
do samochodów

Oko³o 1.00 w nocy nieznani sprawcy
skradli z samochodów w Danielach dwa
radioodtwarzacze oraz rower górski.
30 sierpnia nieznani sprawcy w³amali siê do samochodu zaparkowanego
Dy¿ury aptek
przy ul. Go³dapskiej
i zabrali z niego
 6-10.09.2005r. - pl. Wolnoci 25
g³oniki, ko³o zapa 11-12.09.2005r.  ul. Sk³adowa 6
sowe oraz podnonik. Straty wyceniono na oko³o 400
Janusz ¯ero
Tel. (087) 520-40-88 (K33502) z³otych.

US£UGI POGRZEBOWE

(V56801)

 20 sierpnia o 15.45 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego przy ul. Park.
 20 sierpnia o 17.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Dudkach.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Wypadek

Do tragicznego w skutkach wypadku dosz³o na drodze z Dunajku do Che³ch. O 22.50 kieruj¹cy Mitsubishi-Van dwudziestotrzyletni Piotr P. mieszkaniec Moniek
straci³ panowanie nad samochodem i zjecha³ na ³uku drogi na pobocze, a nastêpnie dachowa³. Na miejscu zgin¹³ dwudziestojednoletni pasa¿er, a pozostali
pasa¿erowie zostali umieszczeni w szpitalu w Olecku. Wstêpne badanie wykaza³o, ¿e kierowca prowadzi³ samochód
pod wp³ywem alkoholu.

Pijani kierowcy

 28 sierpnia o 19.50 policjanci zatrzymali
na placu Wolnoci Fiata 126p. Prowadzi³ go czterdziestotrzyletni Stanis³aw
J., który mia³ we krwi 2,8 promila alkoholu. Zatrzymany mia³ ju¿ zakaz s¹dowy prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdê po spo¿yciu alkoholu.
 29 sierpnia o 15.00 na ul. Wojska Polskiego zatrzymano rowerzystê, Czes³awa
S. Piêædziesiêcioczteroletni rowerzysta
mia³ we krwi 2,6 promila alkoholu.
 30 sierpnia o 14.20 zatrzymano VW
Passata, którym kierowa³ piêædziesiêcioletni Andrzej K., mieszkaniec Kukowa. Mia³ on we krwi 1,6 promila
alkoholu.
 Tego samego dnia o 19.55 patrol policji zatrzyma³ trzydziestoczteroletniego
Grzegorza B. Rowerzysta mia³ we krwi
1,8 promila alkoholu.
 1 wrzenia o 19.45 policyjny patrol pieszy
zatrzyma³ na alei Zwyciêstwa czterdziestodwuletniego Tadeusza Cz., który
jecha³ rowerem po spo¿yciu alkoholu.
Mia³ we krwi 2,2 promila.
 2 wrzenia o 16.10 policjanci zatrzymali w Gordejkach rowerzystê, trzydziestoczteroletniego Grzegorza B. Mia³ on
we krwi 1,8 promila alkoholu.
 3 wrzenia o 0.20 na alei Wojska Polskiego zatrzymano VW Scirocco. Prowadzi³ go dwudziestopiêcioletni Micha³ L. maj¹c we krwi 0,6 promila alkoholu.
 3 wrzenia o 17.30 w Rosochackich patrol
policyjny zatrzyma³ motocyklistê Marcina K. Mia³ on we krwi 1,2 promila
alkoholu.
 Tego samego dnia o 20.00 na ul. Wiejskiej zatrzymano jad¹cego rowerem Grzegorza B. Trzydziestoczteroletni mê¿czyzna mia³ we krwi 2,2 promila alkoholu.

!
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Pamiêci ofiar Sybiru

POLICJA OSTRZEGA

Burmistrz organizuje wyjazd na V Marsz ¯ywej Pamiêci polskiego Sybiru.
Zjazd odbêdzie siê 14-15 wrzenia w Bia³ymstoku. Grupa oleckich Sybiraków wraz
z przedstawicielami uczniów z poszczególnych szkó³ pojedzie autokarem na uroczystoci do Bia³egostoku.
W programie zjazdu jest przewidziana m.in. wystawa i sesja naukowa pt. Genera³ Anders  ¿o³nierz, polityk, patriota, marsz ulicami Bia³egostoku, udzia³
we mszy wiêtej oraz uroczystoci przy
Grobie Nieznanego Sybiraka.

Maturalne
poprawki

Przyczyna: wymuszenie pierwszeñstwa przejazdu.

Zapraszamy do udzia³u w konkursie Tygodnika Oleckiego z okazji 400 wydania naszej gazety.

To s i ê z d a r z y ³ o
w³anie w Olecku!

Konkurs polega na zaprezentowaniu
wa¿nego wydarzenia z Pañstwa ¿ycia, które
zwi¹zane jest z naszym miastem. Urodziny,
mi³oæ, przyjañ, prze¿ycie, które zawa¿y³o na Pañstwa ¿yciu...
Na pewno s¹ takie momenty, które
wi¹¿¹ siê z okrelonym miejscem w naszym miecie. Prosimy o podzielenie siê
tymi prze¿yciami.
Do konkursu zostan¹ dopuszczone
wszelkie formy wypowiedzi: zdjêcia, opowiadania, poezja, reporta¿e, obrazy, czy

utwory muzyczne.
Do udzia³u w konkursie zapraszamy
równie¿ uczniów ze szkó³.
Sk³ad jury zostanie podany w póniejszym terminie.
Prace nale¿y przysy³aæ lub osobicie
dostarczyæ do redakcji do 26 wrzenia.
Wyniki konkursu zostan¹ opublikowane w 41 nr Tygodnika Oleckiego.
Na zwyciêzców ju¿ czekaj¹ cenne nagrody rzeczowe wartoci 350 oraz 100
z³. Nadal nap³ywaj¹ propozycje sponsorów.

(V54903)

prowadzi sprzeda¿ detaliczn¹:
(K33702)

(Za Gazet¹Wyborcz¹, http://serwisy.gazeta.pl/, Licealici tysi¹cami chc¹ poprawiaæ maturê, Marcin Markowski, 18.08.2005)

GOTÓWKA
W 15 MINUT

Z.P.U. PRAWDA Sp. z o.o.
 sklejki brzozowej 8 i 10 mm (zak³ad przy ul. Tartacznej)
 drewna budowlanego, mur³at, desek  mo¿liwoæ impregnacji cinieniowej (zak³ad przy ul. Go³dapskiej)

Ju¿ ponad 10 tys. maturzystów mimo
zdanej matury zapisa³o siê na jej poprawkê.
Korzystaj¹ z nowej mo¿liwoci  powtarzania egzaminu nie po to, by zdaæ, ale
by podnieæ liczbê zdobytych punktów.
Mo¿liwoæ poprawiania zdanego za
pierwszym razem egzaminu to nowoæ,
tak jak zast¹pienie egzaminów wstêpnych
na uczelnie now¹ matur¹. Kandydat z
lepszymi wynikami matury ma wiêksze
szanse na indeks.
Na poprawki zapisuj¹ siê g³ównie ci,
którzy nie dostali siê na studia albo zostali przyjêci nie tam, gdzie chcieli. Poprawione wyniki daj¹ im szansê dostania siê na wymarzone studia podczas
przysz³orocznej rekrutacji.
- Maturzyci najczêciej chc¹ poprawiaæ historiê, geografiê, WOS, biologiê
i chemiê. Nic dziwnego. Najbardziej oblegane kierunki, jak prawo czy psychologia, uwzglêdnia³y w rekrutacji w³anie
te przedmioty  mówi Wies³awa Zewald,
dyrektor Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w £odzi.
Sesja poprawkowa bêdzie w styczniu. Uczniowie niczego nie ryzykuj¹. Jeli
zim¹ uzyskaj¹ gorszy wynik od majowego, wa¿ny pozostanie ten pierwszy.

W:PF MIESZKO
Biuro Kredytowe
Olecko, pl. Wolnoci 20/2U
Zapraszamy!

"
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Rekrutacja wniosków na stypendia
okres 10 miesiêcy. Wnioski na stypendia dla STUDENTÓW bêdzie mo¿na pobraæ z siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 12.
Przyjmowane bêd¹ tylko i wy³¹cznie komplety dokumentów, sk³adaj¹ce siê z:
1) wniosku o stypendium, za³¹cznik nr 1
do regulaminu przyznawania stypendium,
2) owiadczenie o dochodach rodziny uzyskanych w roku 2004, wynikaj¹cych z
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. owiadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003r, nr
228, poz.2255 z pó. zm.), dochód na 1
cz³onka w rodzinie nie mo¿e przekraczaæ 504 PLN, a w przypadku osób
niepe³nosprawnych 583 PLN.
3) zawiadczenie z Urzêdu Skarbowego
o dochodach rodziny za ubieg³y rok
wszystkich cz³onków rodziny prowadz¹cych wspólne gospodarstwo domowe, lub zawiadczenie z Urzêdu
Gminy o powierzchni gospodarstwa
rolnego w hektarach przeliczeniowych,
4) zawiadczenie z w³aciwego Urzêdu
Gminy o sta³ym zameldowaniu ucznia
/studenta.

Kolejna inwestycja

Gmina Olecko podpisa³a umowê na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazw¹: Zagospodarowanie terenu ul. Parkowa. Zak³ad Budowlany Romuald
Klepacki w Olecku  wykonawca wy³oniony w drodze przetargu wykona:
1) drogê dojazdow¹ d³. 87m i szer. 5m,
2) parking z kostki typu polbruk na 42 miejsca postojowe dla
samochodów osobowych o powierzchni 530,8m2,
3) chodnik i dojcia do parkingu o powierzchni 59,04m 2,
4) ¿elbetowy murek oporowy d³ugoci 25,9m,
5) odwodnienie placu pomiêdzy budynkami przy ul. Go³dapskiej 16 i Parkowej 1.
Ca³kowity koszt inwestycji pokryje gmina w kwocie 193
416,32 z³. Termin wykonania prac przewidziany jest na 31 padziernika 2005r.
www.olecko.pl

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:
 Teresa Fiedorewicz
 Leonarda Krupiñska
 Piotr Klejment
 Henryk Malinowski
 G. i J. Kozerowie
 Jerzy Makal
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ Grzegorz K³oczko
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku
√ Henryka Bochniarz  kandydat na Prezydenta,
www.bochniarz.pl
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18

(V54804)

KEY

znaczy taniey !

Olecko, ul. Go³dapska 22
tel./fax (087) 520 22 33
PROMOCJA:
BATERIE FIRMY HYDROLAND,
GRZEJNIKI ALUMINIOWE
35 i 50cm, BOJLER

(V56701)

Zarz¹d Powiatu w Olecku og³asza
rekrutacjê wniosków na stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów
ludzkich w regionach, finansowanych ze
rodków Dzia³ania 2.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych poprzez programy
stypendialne w powiecie oleckim oraz
Pomoc stypendialna Powiatu Oleckiego studentom z obszarów zmarginalizowanych.
Wnioski o przyznanie stypendiów dla
UCZNIÓW wraz z potrzebnymi za³¹cznikami bêdzie mo¿na pobraæ bezporednio z kancelarii szkó³ lub ze strony internetowej www.powiat.olecko.pl w zak³adce STYPENDIA ZPORR na rok szkolny
2005/2006.
Nabór wniosków o stypendia dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z
terenów wiejskich i studentów z terenów
zmarginalizowanych trwaæ bêdzie od 12
do 30 wrzenia 2005 r. Wartoæ stypendium dla ucznia  140 z³ miesiêcznie na
okres 10 miesiêcy. Wartoæ stypendium
dla studentów  200 z³ miesiêcznie na

5) w przypadku studentów zawiadczenie z uczelni potwierdzaj¹ce ¿e osoba
ubiegaj¹ca siê o stypendium jest studentem z dodatkow¹ informacj¹ czy
powtarza³a lub nie powtarza³a roku akademickiego oraz czy pobiera³a w ub.
roku stypendium.
Ponadto informujê, ¿e ze wzglêdu na du¿¹ iloæ z³o¿onych wniosków
o stypendium, w ubieg³ym roku szkolnym i akademickim stypendium z Dzia³ania 2.2 przyznano: 350 uczniom szkó³
ponadgimnazjalnych pochodz¹cych z
terenów wiejskich, na z³o¿onych 363
wnioski, których dochód na 1 osobê
w rodzinie nie przekracza³ 490 PLN. Natomiast stypendium studenckie przyznano 51 osobom, na 378 z³o¿onych
wniosków których dochód na 1 osobê w rodzinie nie przekracza³ 188 z³.
Priorytetowo, tak jak w ubieg³ym roku,
traktowane bêd¹ wnioski uczniów/studentów o najni¿szym poziomie dochodu
na 1 cz³onka w rodzinie. Pozwoli to
na ukierunkowanie wsparcia do osób
znajduj¹cych siê w najtrudniejszej
sytuacji materialnej.
Starosta Olecki
Stanis³aw Lucjan Ramotowski

guracja roku szkolnego.

#
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LIST INTENCYJNY

Sobota 2 kwietnia 2005r. zapad³a g³êboko w pamiêci wielu ludziom na wiecie. Odszed³ od nas Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II. Chc¹c uczciæ Jego pamiêæ Rada
Miejska w Olecku w dniu 28 kwietnia
br. podjê³a uchwa³ê intencyjn¹ w sprawie budowy pomnika Papie¿a Jana Paw³a II w Olecku.
Kolejnym krokiem poczynionym w tym
kierunku by³o powo³anie, w dniu ó lipca
2005r. Spo³ecznego Komitetu Budowy
Pomnika Jana Paw³a II w Olecku, w którego sk³ad weszli:
1) Ksi¹dz Infu³at Edmund £agód,
2) Ksi¹dz Dariusz Smoleñski,

3) Ksi¹dz Cezary Rozmus,
4) Wac³aw Olszewski,
5) Henryk Trznadel,
6) Cecylia Domel,
7) Stanis³aw Rekæ,
8) Wojciech Kot,
9) Marek Ga³¹zka.
Liczymy na to, ¿e Komitet w istotny
sposób podniesie rangê dzia³añ w³adz
miasta zwi¹zanych z inicjatyw¹ powstania w Olecku pomnika Ojca wiêtego Jana
Paw³a II, a tak¿e skutecznie zachêci spo³ecznoæ naszego powiatu do udzia³u w
tym przedsiêwziêciu.
Pomnik, który ma stan¹æ w Olecku,
bêdzie wyrazem czci i mi³oci mieszkañ-

ców powiatu oleckiego oraz trwa³ym
symbolem ¿ywej pamiêci tej spo³ecznoci o Papie¿u rodem z Polski.
Akt organizacyjny Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Paw³a II
w Olecku przewiduje rozszerzenie jego
sk³adu w drodze uchwa³y Walnego Zgromadzenia Komitetu. Zatem zachêcam
Pañstwa do wspó³pracy oraz poszerzenia grona cz³onków Komitetu.
Najbli¿sze spotkanie Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Paw³a II
w Olecku odbêdzie siê 8 wrzenia 2005r.
(czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Gor¹co zapraszam do przybycia na
spotkanie.
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski

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

Zarz¹d Fundacji Wspierania Opieki
Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko pragnie poinformowaæ Pañstwa, ¿e ze sk³adek, które
przekazali Pañstwo na konto Fundacji
i do skarbonek znajduj¹cych siê na terenie miasta, zgodnie z uchwa³¹ Rady
Fundacji zosta³ zakupiony SSAK MEDYCZNY BOSCAROL OB 2012. Urz¹-

dzenie to zosta³o przekazane w drodze
darowizny na rzecz Olmedica w Olecku,
ul. Go³dapska 1. Jak nieoficjalnie nas
poinformowano, ssak stanowiæ bêdzie wyposa¿enie nowej karetki pogotowia, która
w krótkim czasie zostanie zakupiona
dla naszego szpitala.
Prezes Zarz¹du Fundacji
Bo¿ena Bielska-wie¿yñska

Komitetu pracowali spo³ecznie. Na przekazywanym sprzêcie medycznym umieszczane by³y metalowe tabliczki informuj¹ce, ¿e zakupu dokona³ Komitet Obywatelski Solidarnoæ Ziemi Oleckiej.
W roku 2003 grupa aktywnych osób,
którym nieobojêtny by³ los naszego miasta,
wspólnie z cz³onkami Komitetu Obywatelskiego Solidarnoæ podjê³a decyzjê,
i¿ nale¿y dzia³alnoæ spo³eczn¹ na rzecz
s³u¿by zdrowia kontynuowaæ i powo³aæ
w miejsce Komitetu organizacjê pozarz¹dow¹  Fundacjê Zdrowe Olecko. W
zwi¹zku z podjêciem powy¿szej decyzji
powo³ana zosta³a aktem notarialnym
Fundacja Zdrowe Olecko i w naturalny sposób przejê³a rolê Komitetu, który

przesta³ istnieæ.
Aktualnie Przewodnicz¹cym Konwentu Fundatorów jest Pan Sylwester Kaczor, Przewodnicz¹cym Rady Fundacji
jest Pan Grzegorz K³oczko, a Prezesem
Zarz¹du Fundacji Bo¿ena Bielska-wie¿yñska.
W tym miejscu chcia³abym w imieniu wszystkich Fundatorów podziêkowaæ
Pañstwu za przekazywane na nasze konto
rodki. W najbli¿szym czasie przedstawimy Pañstwu plany dotycz¹ce dalszych
dzia³añ na rzecz oleckiego szpitala i dzia³alnoci Fundacji.
W imieniu wszystkich cz³onków Fundacji serdecznie pozdrawiam
Bo¿ena Bielska-wie¿yñska

Szanowni (Pañstwo!

Trochê historii

Chcia³abym siê z Pañstwem podzieliæ wiadomociami, których ród³em jest
zas³u¿ony cz³onek Komitetu Obywatelskiego Solidarnoæ Ziemi Oleckiej Pan
Józef Skrocki (w chwili obecnej wchodzi w sk³ad Zarz¹du Fundacji Zdrowe
Olecko). Otó¿ dziêki zaanga¿owaniu osób
dzia³aj¹cych w Obywatelskim Komitecie
Solidarnoæ Ziemi Oleckiej, który odszed³ od dzia³alnoci politycznej i funkcjonowa³ na niwie spo³ecznej, olecki szpital
przez szereg lat otrzymywa³ od Komitetu potrzebn¹ aparaturê medyczn¹. rodki na ten cel pochodzi³y w ca³oci z pieniêdzy darczyñców. Wszyscy dzia³acze

STUDENT

 dofinansowanie do studiów

Celem programu jest przygotowanie osób niepe³nosprawnych, poprzez sta³e
podwy¿szanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Wiedza jest obecnie, a tak¿e bêdzie w przysz³oci, najwa¿niejszym atutem
osoby niepe³nosprawnej w konkurencji o zatrudnienie.
Obecnie zaledwie 4% osób niepe³nosprawnych posiada wykszta³cenie wy¿sze, podczas gdy w ca³ej populacji ludnoci Polski osób z wy¿szym wykszta³ceniem jest oko³o 9%. Podobnie niekorzystnie przedstawia siê uczestnictwo osób
niepe³nosprawnych w kszta³ceniu ustawicznym.
Dysproporcja ta jest wiadectwem
rozpowszechnionej wród osób niepe-

³nosprawnych wiadomoci istnienia barier
utrudniaj¹cych osobom niepe³nosprawnym zdobycie wykszta³cenia oraz niewiary
w mo¿liwoæ prze³amania tych barier.
Program stwarza warunki mobilizuj¹ce osoby niepe³nosprawne do kszta³cenia ustawicznego.
Oprócz bezporedniej pomocy dla
adresatów programu, jego celem ogólnospo³ecznym jest tak¿e prze³amanie

uprzedzeñ pracodawców w stosunku do
osób niepe³nosprawnych oraz unaocznienie osobom niepe³nosprawnym, i¿
sukces zawodowy i ¿yciowy, dziêki wk³adowi pracy w naukê oraz pomocy PFRON,
jest mo¿liwy mimo niepe³nosprawnoci.
Elementem wspomagaj¹cym osi¹gniêcie wy¿ej wymienionych efektów jest propagowanie w rodkach masowego przekazu osi¹gniêæ naukowych i zawodowych
osób niepe³nosprawnych.
Adresatami programu s¹:
Osoby z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci (lub orzeczeniem równowa¿nym),
które s¹:
C.d. na s. 6.
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Informacja Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu Miejskiego w Olecku

Stypendia socjalne ruszy³y
Rozpoczê³a siê realizacja pomocy
materialnej uczniom  tzw. stypendiów
socjalnych. Sporód 1044 wniosków pozytywnie rozpatrzono 1007 wniosków, nie
przyznano stypendium 37 uczniom z
powodu przekroczenia dochodu 316,00
z³ na jedn¹ osobê w rodzinie. Stypendium zosta³o przyznane za okres marzec
- czerwiec 2005r.
£¹cznie przyznano stypendia na
kwotê: 191 429,30 z³:
 w formie rzeczowej: 162137,14 z³
 w formie pieniê¿nej: 29 292,16 z³
Najni¿sze stypendium: 44,80 z³ miesiêcznie, najwy¿sze stypendium: 96,32 z³
miesiêcznie.
Stypendia w formie pieniê¿nej otrzymuj¹ jedynie uczniowie ostatnich klas
gimnazjum i ostatnich klas szkó³ rednich.
Osoby, którym przyznano stypendium
w formie rzeczowej dokonuj¹ wyboru
ksiêgarni czy sklepu sporód 8 placówek handlowych, zaproponowanych przez
samych rodziców, gdzie na podstawie
upowa¿nieñ wybieraj¹ potrzebne im podrêczniki, artyku³y szkolne i stroje sportowe,
Do 15 wrzenia 2005r. zbierane s¹
wnioski na stypendia, które bêd¹ przyznane na rok szkolny 2005/2006. Wnioski mo¿na pobraæ w Wydziale Edukacji,
w szko³ach i ze strony intemetowej Urzêdu

STUDENT

Miejskiego w Olecku.
Z³o¿ylimy 5 wniosków do projektu
Intemetowe Centra Informacji multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych w 2005r. dla:
 Szko³y Podstawowej nr l w Olecku,
 Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku,
 Szko³y Podstawowej nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku,
 Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach,
 Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi w Kijewie.
Wszystkie z nich znalaz³y siê na licie rankingowej szkó³ wytypowanych
przez Warmiñsko-Mazurskiego Kuratora Owiaty do wyposa¿enia w intemetowe centra informacji multimedialnej  projekt 2005r. Ka¿da szko³a w ramach projektu otrzyma: 4 komputery, urz¹dzenie
wielofunkcyjne (skaner, drukarka) oraz
oprogramowanie multimedialne.
Informacja na temat
roku szkolnego 2005/2006:
(na podstawie zatwierdzonych arkuszy
organizacyjnych)
a. zatrudnienie:
- od 1.09.2005r.wplacówkach owiatowych
bêdzie zatrudnionych 263 nauczycieli, tj. o 12 mniej ni¿ w roku ub., w tym:
203 w pe³nym wymiarze i 60 niepe³no-

 dofinansowanie do studiów

1) studentami studiów magisterskich,
studiów wy¿szych zawodowych lub
uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich
prowadzonych przez szko³y wy¿sze,
2) studentami studiów podyplomowych
lub studiów doktoranckich prowadzonych przez szko³y wy¿sze lub przez
inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie
odrêbnych przepisów,
3) s³uchaczami kolegiów pracowników
s³u¿b spo³ecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów
jêzyków obcych,
4) uczniami szkó³ policealnych,
5) studentami uczelni zagranicznych lub
odbywaj¹cymi sta¿ zawodowy za granic¹ w ramach programów Unii Europejskiej, ucz¹cymi siê w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym równie¿ za porednictwem Internetu.

Formy i zakres pomocy udzielanej w
ramach programu
Przyznane w ramach programu dofinansowanie, mo¿e obejmowaæ w szczególnoci nastêpuj¹ce koszty:
1) op³aty za naukê, z tym ¿e w przypadku studentów, o których mowa
2 zakwaterowania (w przypadku nauki
poza miejscem sta³ego zamieszkania),
3) dojazdów,
4) uczestnictwa w zajêciach maj¹cych na
celu podniesienie sprawnoci fizycznej lub psychicznej,
5) zakupu przedmiotów u³atwiaj¹cych lub
umo¿liwiaj¹cych naukê, w tym sprzêtu komputerowego i komputerowych
programów edukacyjnych,
6) wyjazdów organizowanych w ramach
zajêæ szkolnych.
£¹czna wysokoæ dofinansowania
udzielonego jednemu wnioskodawcy nie
mo¿e przekroczyæ w jednym pó³roczu piêciokrotnoci najni¿szego wynagrodzenia.

zatrudnionych,
- z koñcem 31.08.2005r. na emeryturê
odchodzi 11 nauczycieli,
b. uczniowie/oddzia³y:
- iloæ oddzia³ów: 125, tj. o 6 mniej w
stosunku do r.ub.,
- iloæ uczniów: 2608, tj. o 233 mniej w
stosunku do r.ub.;
c. godziny:
- ogó³em 4680 godzin - o 200 mniej ni¿
w ub.r., w tym:
- 475 ponadwymiarowych (tj. o 157 mniej
ni¿ w r.ub.) w przeliczeniu na pe³ny
etat 2,34 godziny ponadwymiarowe.
Czêæ danych mo¿e ulec zmianie,
poniewa¿ obecnie przygotowywane s¹
przez dyrektorów aneksy do arkuszy organizacyjnych. Na dzieñ dzisiejszy wakatów nie ma.
Nowoci od l wrzenia
 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana
Paw³a II w Olecku bêdzie funkcjonowaæ jedna klasa sportowa (IV klasa),
 zorganizowana zostanie nauka jêzyka
niemieckiego jako ojczystego dla niemieckiej mniejszoci narodowej w iloci 3 godzin tygodniowo. Zajêcia bêd¹
odbywaæ siê przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku w grupie miêdzyszkolnej (do chwili obecnej zg³oszono
³¹cznie 5 uczniów z SP1 i SP3),
 w ka¿dej szkole stworzono mo¿liwoæ
zatrudnienia psychologa.
Olecko, dnia 24 sierpnia 2005r.

Dokoñczenie ze s. 7.
Tryb postêpowania
Wnioski o przyznanie dofinansowania sk³adane s¹ w Oddzia³ach Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w³aciwych terytorialnie dla siedziby placówki, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukê wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej placówki (filia,
wydzia³ lub zamiejscowy orodek dydaktyczny)  na specjalnie opracowanym
dla potrzeb programu formularzu w terminie od:
- 1 lutego do 28 lutego kazdego roku
realizacji programu,
- 10 wrzenia do 10 padziernika ka¿dego roku realizacji programu.
Program, procedury realizacji oraz wzór
wniosku umieszczone s¹ na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl
Wnioski mo¿na równie¿ otrzymaæ w
Starostwie Powiatowym w Olecku w pok.
nr 6 oraz ka¿ym oddziale PFRON.
Sporz¹dzi³a: Halina Ewa Kasicka
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Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2005/2006 odby³a siê 1 wrzenia br.
o godzinie 11:00 w Zespole Szkó³ w Olecku (Siejnik). 9 nauczycieli z gminy
Olecko z³o¿y³o lubowanie oraz odebra³o z r¹k Burmistrza akty mianowania na
nauczyciela mianowanego.

Uroczysta inauguracja
roku szkolnego

W uroczystoci wziêli udzia³ burmistrz
i zastêpca, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej oraz ca³a komisja owiaty. Podczas
uroczystoci zosta³y wrêczone akty mia-

nowania dla 9 nauczycieli. W czêci artystycznej wyst¹pili uczniowie recytuj¹c wiersze oraz piewaj¹c pieni upamiêtniaj¹ce rocznicê wybuchu II drugiej

Bezp³atne badanie mammograficzne
Trwa nadal realizacja Programu profilaktyki raka piersi. W ramach programu wykonywane s¹ bezp³atne badania
mammograficzne kobietom w wieku od
50 do 69 roku ¿ycia (które w ci¹gu dwóch
ostatnich lat nie mia³y wykonanego takiego badania).
Badania wykonywane s¹ w Przychodni Specjalistycznej w E³ku przy ul. M.
Konopnickiej 1 w gabinecie nr 102 od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 800
do 1800. Mo¿na równie¿ wczeniej ustaliæ

wizytê telefonicznie (tel. 620-95-22, 61084-17, 610-30-70). Panie zg³aszaj¹ce siê
na badania proszone s¹ o zabranie ze
sob¹ dowodu osobistego oraz aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.
Program obejmie minimum 600 kobiet
z terenu Powiatu Oleckiego.
Dotychczas na badania zg³osi³o siê
tylko 88 kobiet. W ramach tego programu mo¿na jeszcze przebadaæ min. 512 kobiet.
Sporz¹dzi³a:
Halina Ewa Kasicka

wojny wiatowej, a tak¿e 25. rocznicê powstania Solidarnoci. Do tych wydarzeñ nawi¹za³ równie¿ w swoim wyst¹pieniu Burmistrz Wac³aw Olszewski.
W roku obecnym w szko³ach podstawowych i gimnazjach rozpoczê³o naukê 2600 uczniów. Jest to o 233 mniej
ni¿ w roku ubieg³ym. Zatrudniono 263
nauczycieli.
W klasach pierwszych szkó³ podstawowych rozpoczê³o naukê 211 uczniów.
Przedszkole przyjmie 180 dzieci.
W roku 2005/2006 dzieci bêd¹ uczêszczaæ do nastêpuj¹cych szkó³: SP nr 1

im. Henryka Sienkiewicza, SP nr 3 im.
Jana Paw³a II, SP z oddzia³ami integracyjnymi w G¹skach, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Kijewie, Zespo³u Szkó³ Spo³ecznych przy
ul. M³ynowej, Zespo³u Szkó³ w Olecku,
Zespo³u Szkó³ w Judzikach, Zespo³u Szkó³
w Babkach Oleckich oraz Przedszkola z
Oddzia³ami Integracyjnymi.
Od wrzenia powo³ano czwart¹ klasê sportow¹ (o profilu pi³ka no¿na i koszykówka) w SP nr 3.
Fot. Ma³gorzata Adameit
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(P³atna reklama wyborcza)

DLACZEGO G£OSUJÊ
NA PLATFORMÊ ?

ki dla przedsiêbiorców. W tym celu trzeba maksymalnie uprociæ dokumentacjê
rejestracyjn¹, wprowadziæ podatek liniowy,
bo jest on najprostszy w prowadzeniu
dokumentacji podatkowej. Dziêki temu
przedsiêbiorca bêdzie móg³ siê skupiæ na
konkretnej dzia³alnoci gospodarczej.
Podatek liniowy to równie¿ ni¿sze podatki, a pieni¹dze zaoszczêdzone mog¹
byæ przeznaczone na rozwój firm. Wiemy przecie¿, ¿e pañstwo nie wybuduje
ju¿ ¿adnej fabryki, Dlatego ka¿dy z nas
powinien byæ zainteresowany rozwojem
prywatnych firm w Olecku i powstawaniem jak najwiêkszej iloci nowych. Jest
to bowiem najskuteczniejsza forma walki z bezrobociem. Wiêcej firm to równie¿ wiêkszy wybór staraj¹cym siê o pracê.
To wiêksza szansa znalezienia pracy
zgodnej z wykszta³ceniem i umiejêtnociami. Z kolei dla pracodawców to konkurencja w walce o dobrego pracownika, a tym samym koniecznoæ zaoferowanie mu lepszych warunków jak w firmie u s¹siada.
Taki kierunek rozwoju kraju i walki z
bezrobociem popiera Platforma. Wierzy
w mo¿liwoci i umiejêtnoci Polaków.
Uwa¿a, ¿e pañstwo musi zapewniæ jak
najprostsze warunki funkcjonowania firmom. Da to rozwój i bogactwo obywatelom, a nie rz¹dz¹cym krajem. Proszê nie
zapominaæ, ¿e Platforma ma równie¿ rodowody solidarnociowe, a solidarnoæ
to nie tylko ruch spo³eczny, to przede
wszystkim zwi¹zek zawodowy, zorganizowany pocz¹tkowo terytorialnie. Nieistotne by³y bran¿e, tylko pracownik. Sama
nazwa wywodzi siê z solidarnoci ludzi
pracy. Niestety, ideê tê póniej wypa-

Przewodnicz¹cy Platformy
Obywatelskiej w Powiecie Oleckim

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

Treæ: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Pe³na nazwa to Platforma Obywatelska. Ten drugi cz³on Obywatelska jest
bardzo istotny. Wyznacza on cele i zadania. Okrela, ¿e na pierwszym miejscu
jest OBYWATEL. Dla niego ma byæ zorganizowane pañstwo i dla niego dzia³aæ. Zaczyna siê to od budowy taniego
i sprawnego pañstwa, opartego na wartociach i to¿samoci Polaków. W³adze
centralne i samorz¹dowe winny byæ ograniczone do niezbêdnego minimum. Ludzie pracuj¹cy w urzêdach to profesjonalici, a nie z uk³adów. Bêd¹ pe³niæ rolê
s³u¿ebn¹ wobec obywatela. Dziêki temu
w³adza bêdzie dzia³aæ sprawnie i kompetentnie, a obywatel bêdzie uprzejmie i
prawid³owo obs³u¿ony. Pañstwo nie mo¿e
obiecywaæ pe³nej opieki socjalnej dla obywatela, bo jest to ekonomicznie niemo¿liwe i wiemy jak siê to koñczy. Efekt jest
taki, ¿e nie realizuje siê niczego dobrze.
Obronnoæ Polski to fikcja. Bezpieczeñstwo widzimy jakie jest na ulicach. S³u¿ba zdrowia niewydolna. Szkolnictwo nieprzyjazne dla uczniów i nauczycieli. Drogi
w op³akanym stanie. Bezrobocie jedno
z najwiêkszych w Europie. Wymiar sprawiedliwoci  bez komentarzy.
Dlatego prawo ma byæ proste i czytelne, aby ka¿dy obywatel móg³ siê w
nim orientowaæ. S¹dy i prokuratura musz¹ byæ przewidywalne, a szczególnie
prokuratura odpolityczniona. Prokuratura
nie mo¿e byæ w strukturach rz¹dowych,
tylko podlegaæ Parlamentowi.
Okrêgi jednomandatowe to kolejny
krok w kierunku pañstwa obywatelskiego. Okrêgi bêd¹ wielkoci 2-3 powiatów.
Dlatego kandydat na pos³a bêdzie móg³
objechaæ ka¿de osiedle, ka¿d¹ wie i przedstawiæ swój program, wys³uchaæ ludzi.
Wielkoæ okrêgu to gwarancja, ¿e ka¿dy wyborca bêdzie móg³ siê dok³adnie
dowiedzieæ o kandydatach. Obywatel bêdzie móg³ oddaæ swój g³os nie na przypadkowego kandydata, tylko na takiego, którego móg³ wys³uchaæ i zapoznaæ
siê z jego planami dzia³ania. Wygra ten,
kto zdobêdzie najwiêksz¹ liczbê g³osów,
niezale¿nie od przynale¿noci partyjnej.
Okrêgi jednomandatowe ukróc¹ partyjniactwo, a przyszli pos³owie bêd¹ dbaæ
o interesy mieszkañców tego okrêgu.
Wymaga to jednak od Obywateli odpowiedzialnoci przy podejmowaniu decyzji wyborczych.
Aby nam ¿y³o siê dostatnio, pañstwo
musi stworzyæ najkorzystniejsze warun-

czono. Do g³osu dosz³a prywata najsilniejszych bran¿, jak górników, czy hutników, kosztem innych pracowników.
Dlatego Obywatelskoæ w Platformie
oznacza, ¿e ka¿dy ma równe prawa, niezale¿nie czy jest górnikiem, szwaczk¹,
rolnikiem lub przedsiêbiorc¹. O tê równoæ, niestety, trzeba ponownie walczyæ
i przywracaæ normalnoæ. Nic nie jest
nadane po wsze czasy. Walka bêdzie
skuteczniejsza je¿eli wszyscy, którzy
deklaruj¹ przywi¹zanie do wartoci, bêd¹
tych wartoci przestrzegaæ na co dzieñ i
ich broniæ. Miêdzy innymi w imiê solidarnoci spo³ecznej. Ostatnie cztery lata
rz¹dów SLD to ci¹g³e obiecywanie rozwi¹zania WSZYSTKICH naszych problemów i na obietnicach siê koñczy³o.
Je¿eli przyjrzymy siê listom wyborczym Platformy, to ma³o na nich osób z
pierwszych stron gazet. Platforma szerokim frontem wprowadza na swoje listy ludzi, którzy s¹ znani w swoich rodowiskach, dzia³aczy spo³ecznych i samorz¹dowych. Przyk³adem mo¿e byæ Pan
Andrzej Orzechowski z E³ku. By³ jednym z inicjatorów wprowadzania nowoczesnego zarz¹dzania w s³u¿bie zdrowia.
Jest profesjonalist¹ w zakresie zarz¹dzania,
a mimo to skromny i wra¿liwy, otwarty
na kontakty z ludmi. Pan Mariusz Mi³un  kandydat z naszego miasta, to cz³owiek m³ody, wykszta³cony, pracowity.
Dziêki tym cechom robi¹cy karierê w swojej
pracy, czyli w firmie Delphia Yachts.
Pan Mariusz Mi³un wywodzi siê z bardzo szanowanej rodziny w Olecku. Dziêki
temu mo¿na mieæ pewnoæ, ¿e wartoci
obowi¹zuj¹ce w jego domu przeniesie na
forum publiczne. Dziêki takim ludziom,
jestem o tym przekonany, Polska stanie
siê normalnym krajem dzia³aj¹cym dla
swoich OBYWATELI.
Andrzej Pu³ecki

Iloæ publikacji:
p x1
px2
p x3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

Prusy Wschodnie

- Impresje, jak przed 40 laty (3)
Heine Lepkowski Apartado 389, 1250 Escazu, Costa Rica
W latach 1942 -1943 nie raz pêdzi³em d³ugim poci¹giem towarowym wzd³u¿
tej drogi razem z grup¹ wcielonych do

w porównaniu z rozleg³ymi lasami. S³oñce
zaprasza³o te¿ do k¹pieli. Tutaj, gdzie
w czasach naszej m³odoci prze¿ylimy

Pomiêdzy Jeziorami Hasano i Litigaino

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
„Przypisani Pó³nocy” dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.
s³oñce nie przedostawa³o siê jeszcze tego
lata, woda by³a jeszcze zimna. Dlatego
brodzi³em potem ju¿ tylko w p³ytkiej wodzie przy brzegu, gdzie woda mia³a temperaturê oko³o 20 stopni C.
Po tym jak nacieszy³em siê tak d³ugo wytêsknionymi Impresjami z Prus
Wschodnich, opucilimy wyspê i podjêlimy kurs po³udniowo-wschodni na
leniczówkê Pilwung, która le¿a³a nad
wschodnim brzegiem Jeziora Haszno.
Babciê, która mieszka tam teraz z synem, uprzedzilimy o naszym przybyciu ju¿ w gospodzie Meyer, w której
mieci siê teraz punkt dystrybucji artyku³ów spo¿ywczych. Bylimy mile widziani, co nie zawsze siê zdarza³o.
Na ogromnej powierzchni wodnej
jeziora Haszno wiatr mo¿e porz¹dnie daæ
siê we znaki. Podmuchy bryzy opryska³y
nas wod¹. Musia³em przerwaæ podró¿ i
trzyma³em siê bli¿ej brzegu, poniewa¿
nie chcia³em ryzykowaæ. Z dawnych
czasów pamiêta³em te¿, ¿e te jeziora czêsto

armii kierowców, ¿eby transportowaæ drzewo z lasu Rothebud. Przed ujciem rzeki do jeziora Haszno mog³em ju¿ rozpoznaæ nasz¹ wyspê ze snów z czasów
beztroskiego dzieciñstwa. Znacznie szybciej i mniej zmêczeni ni¿ za tamtych czasów
dotarlimy do jej brzegu. Soczysta trawa tej zielonej wysepki wyjadana by³a
wtedy przez kilka krów. W upalne dni
pónego lata pojedyncze drzewa zapewnia³y im oraz nam podczas naszych
okazyjnych odwiedzin ch³odny cieñ.
Tym razem zastalimy wyspê ca³kowicie pust¹, nie by³o ¿adnych ludzi ani
zwierz¹t. Wysoka do kolan trawa i znaczenie wiêksze teraz drzewa sprawia³y
wra¿enie, pierwotnego, niezbadanego
parku. Na wzgórzu wyspy drzewa ods³ania³y widok na oddalone wody jeziora, gdzie na horyzoncie zalesiony brzeg
zdawa³ siê ³¹czyæ z niebem. Spomiêdzy
bia³ych chmur ca³y czas wy³ania³o siê
s³oñce i spowija³o g³êboki b³êkit jeziora po³yskuj¹c¹ sukni¹. Bia³e chmury
wydawa³y siê mi tutaj jakby potê¿niejsze i wisia³y na niebieskim niebie mocniej. Wznios³y widok. Mia³o to pewnie
zwi¹zek z ulotnoci¹ jezior mazurskich

Na wyspie ze snów.
tyle wodnych zabaw, nic mnie ju¿ nie
trzyma³o na l¹dzie. Niewypowiedzianie
przyjemnie by³o poczuæ tê czyst¹, ródlan¹ wodê na swoim ciele, stanowi¹c¹ ca³kowite przeciwieñstwo naszej chlorowanej wody w publicznych basenach.
W dalszych wodach i w g³êbi jeziora

bywaj¹ podstêpne, bezwiednie te¿ myla³em o tym, ¿e jezioro Haszno ma g³êbokoæ 30 m. Równie¿ na tym wielkim
jeziorze nie widzia³em ¿adnego cz³owieka.
W leniczówce te¿ nikogo nie spotkalimy. Tylko ma³y pies i kilka wiñ o¿ywia³y nieco gospodarstwo.
C.d.n.
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Techno mision

£o is the DJ.

Olecka pla¿a miejska, zwana te¿ Skoczni¹. Pi¹tek, parê minut po 22. Choæ na
pomnikowej scenie wci¹¿ szaleje Armia,
pla¿ê i chyba ca³e jezioro i okolicê wype³niaj¹ g³êbokie i przejmuj¹ce na wskro
dwiêki. Dwiêki pouk³adane w szaleñczy
rytm, wyranie podnosz¹cy cinienie
krwi. T³um, a wraz z
nim atmosfera, zaczynaj¹ gêstnieæ. Co
prawda na razie nieoficjalnie, ale jednak.
Po raz pierwszy na
Przystnaku rusza industrialna impreza taneczna z prawdziwego zdarzenia  rozpoczn¹ siê Summer Techno Mission
Edition 2005.
Techno Misson to nie tylko szalona
muzyka nakrêcana przez czo³owych polskich dj-ów, przy której bawi³o siê na
pograniczu wielu stylów muzycznych kilkuset przystankowiczów. To równie¿ z
rozmachem zaaran¿owane widowisko laserowo-pirotechniczne. Stroboskopy,
snopy poszukuj¹ce, migacze, szalone
wizualizacje, dymy  wszystko to towarzyszy³o graj¹cym na pe³nej mocy g³o-

12. Przystanek Olecko

nikom. Ca³a pla¿a wype³niona rozpalonymi cia³ami m³odych ludzi po prostu
oszala³a, z ka¿d¹ chwil¹ g³êbiej, popadaj¹c w transowe szaleñstwo.
Organizatorzy reklamowali oleck¹ imprezê jako rozgrywaj¹c¹ siê we wspania³ej scenerii i najwiêksz¹ na Mazurach.

W tym roku w czasie Fiesty Borealis
po raz drugi redakcja Biuletynu Przystankowego przyzna³a Nagrodê M³odych
Dziennikarzy. Ocenialimy nie tylko ich
muzykê ale i komunikatywnoæ, poczucie humoru i inwencjê twórcz¹. Pomóc
nam w tym mia³a ma³a sonda, któr¹ przeprowadzilimy wród uczestników Fiesty. Musieli oni odpowiedzieæ na pytanie CoJe£o?!. Nagrodê przyznalimy
zespo³owi, który w swej odpowiedzi ukaza³
ducha Przystanku i Fiesty Borealis.

CoJe£o?!
DeLaCore

- Zale¿y czy £o-Super-Kto czy zwyk³y
³o. Je jakie ga³¹zki i kwiatuszki chyba.
- Ale tu jest ukryty podtekst.
- Ten co w Olecku ¿yje, ¿ywi siê sztuk¹.
- Tak, on nie je fizycznie, ten z Olecka
¿ywi siê tylko i wy³¹cznie sztuk¹. I lubi
dobr¹ muzykê, bo zaprasza zespo³y na
po¿arcie!

O ile to drugie pozostaje w¹tpliwe, to
jednak sceneria by³a niesamowita. Nisko
wisz¹ce chmury uwydatnia³y efekty wietlne. Kaskad¹ barw odbija³a je g³adka jak
szk³o tafla jeziora. Nocne powietrze delikatnie ch³odzi³o rozognione, ogarniête
transem cia³a. Nawet krótki deszcz przez
wielu powitany zosta³ z radoci¹, gdy¿
pozwala³ choæ na chwilê och³on¹æ, bez
koniecznoci przerywania zabawy. Ca³oci dope³nia³ jeszcze ksiê¿yc od czasu
do czasu wychylaj¹cy siê zza chmur. Nie- - Co je ³o? £o super-kto. Ale ten lataj¹cy czy wolno-biegaj¹cy? S¹ ró¿ne typy.
samowita, roziskrzona, rozedrgana noc.
Jeden je zielsko, drugi siano, a trzeci
W tak¹ noc nawet £o jest dj-em.
mo¿e jeszcze ¿o³êdzie, szyszki jakie.
Bartosz Cieluk
- Mi siê ³o z marchewk¹ kojarzy nie wiem
czemu, a nie, to osio³!
- A mi to ³osie siê kojarz¹ z jeleniami, a
bywa³y potrzebn¹ (lub nie) wiedzê.
jelenie z ¿ubrami, tak wiêc mo¿e pij¹
Pyta³y, obserwowa³y, notowa³y i w
piwo? Jeli ten ³o jest pod ochron¹
pocie czo³a na magicznych komputerach
to je w paniku, a jeli to taki wolnozapisywa³y. Fiesta Borealis, Przystanek
biegaj¹cy to je co popadnie. Chyba ¿e
Kino, Teatr, Familijny, Burmistrza, Konma dobre uk³ady z wiewiórkami, to je
certowy, a nawet Przystankowe Noce
szyszki.
Literackie nie mia³y przed nimi ¿adnych
A
gdyby by³ bardzo, bardzo g³ody to
tajemnic, a ¿e krasnale nie s¹ samolubmóg³by
zjeæ je¿a?
ne, swoj¹ wiedz¹ chcia³y siê podzieliæ.
To
nie
by³aby
wtedy jaka forma kaniNo i klapa. Jak to zrobiæ? Pewnie do tej
balizmu wród zwierz¹t?
pory by myla³y, gdyby w pobliskich
krzakach Wielkiego Brata £osia nie ujrza³y: Zróbcie biuletyn  £o nakaza³ i drogê do redakcji wskaza³.
Krasnoludki po - S³ysza³em ¿e biedronki.
naradzie £osia mê- - £o je zwierzê i tego nie da siê ukryæ.
drcem mianowa³y i - To nawet ssak! I mieszka w Puszczy
po nocy kator¿niczej
Bia³otockiej i jakie piwo pije s³yszapracy Biuletyn Przy³em... A nie, to ¿ubr...
stankowy wyda³y. - £o z ¿ubrem weszli w komitywê. Z jeleKrasnale po sukceniem te¿, ale ten jeleñ renifera udawa³.
sie na wakacje siê
wybra³y i co najwa¿niejsze  d³ugo i
szczêliwie odpo- - £o je fajny! £o to je ³o! To zwierzê,
czywa³y.
Joanna Gre
C.d. ns s. 9.

Manipulation

Siedem krasnoludków i biuletyn

Dawno, dawno temu, za czasów panowania XII Przystanku Olecko, ¿y³o sobie
siedem krasnoludków. Wo³ali na nie Agata,
Aka, Ewa, Iza, Marzena, Bartosz i Maciek.Otó¿ tych siedmiu krasnali pewnego dnia spotka³o na swej drodze (nie,
nie Królewnê nie¿kê) Marka Borawskiego,
który piewa³: hej ho, hej ho do prasy
by siê sz³o... A ¿e krasnale pracowaæ lubi¹,
zatem na dwadziecia jeden (3 x 7) dni
opuci³y swoje ³ó¿eczka, zrezygnowa³y
z jedzenia i picia, i posz³y w wiat. Zaopatrzone w pióra, notatniki, a czasami
dyktafony i aparaty fotograficzne, zdo-

Pizza £omot

Prana

12. Przystanek Olecko

CoJe£o?!
parzystokopytne w dodatku.
- A to nie jeleñ?!
- £o konkretnie du¿o nie je. Nie wiem
co on je, ale niedu¿o...

Majestic

- Mylê, ¿e je podobnie do ¿ubra. Jakie lene trawki?
- Grzesiu, powiedz co je ³o?
G: Micha³, no powiedz co jesz!
M: £o je zwierze, tak jak rekin je ryba!
G. Misiek, a ty wiesz co je ³o? Nie, ty
masz psa, wiêc nie wiesz...
M: Jeli za³o¿ymy ¿e grzesiu to £o to
on je paprykarz, pasztet i chleb... z
Biedronki... I kie³basê! Koniecznie musi
byæ kie³basa!
G.: Micha³, jeste prosty jak kwit na wêgiel, nie rozmawiam z tob¹. Nie dzwoñ
do mnie, nie pisz sms-ów...
M.: Widzisz? Nagroda dziennikarzy zburzy³a nasz¹ przyjañ!
- I wszystko przez £osia  Grzesia...
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- Co je £o? Nie wiem. £o je zwierzê,
rogate zwierzê, parzystokopytne.
- Nie wiem co on je...
- £o je zio³a i to co mu leniczy podrzuci.

- Ale to siê bêdzie mo¿na dowiedzieæ na
naszym koncercie. Na pewno ³osie s¹
w kosmosie...

Mr. Idol

- Jakie ziele
- (nieartyku³owane dwiêki)
- ale to w okresie godów chyba.
- (nieartyku³owane dwiêki)
- To by by³o na tyle, my krótko i na
temat. £o je ziele.

- Naszym zdaniem, skromnym z reszt¹,
³osie na pewno nosz¹ stringi, ale co
jedz¹? Chyba lody Nie, nie mam zielonego pojêcia co jedz¹ ³osie

Prafuria

+ 48

- £o je kto. £o je fajny, dziki

Michalina, Olecko
- W porównaniu do zesz³ego roku,
Przystanek Kino by³ o niebo lepszy
- bez tych wszystkich przerw technicznych, problemów z dwiêkiem.
¯a³ujê bardzo, ¿e nie by³o mnie na
Techno Mission, s³ysza³am ¿e by³o
wietnie. Super, ¿e Dzieñ Burmistrza
jest darmowy.

æ

Roman, Olecko
- Program jest niez³y, ale ma trochê braków. Na pewno plusem jest koncert Armii. Bardziej mogliby siê postaraæ jeli chodzi
o Wielkie Koncerty, np. zaprosiæ kogo z
zagranicy. Mylê, ¿e za pieni¹dze, które
p³aci siê niektórym z polskich gwiazd przyby³ych na Przystanek, mo¿na by³oby zaprosiæ kogo z zagranicy. Wa¿ne jest jednak, ¿e taka impreza w ogóle istnieje.

Piotrek, Olecko
- Przyjecha³em na wakacje do domu,
specjalnie na Przystanek. Najbardziej
podoba³ mi siê zespó³, który wygra³ Fiestê Borealis, Prafuria. Na
du¿ych koncertach te¿ na pewno
bêdzie mo¿na mnie znaleæ. Ogólnie to spoko imprezka.

æ

æ

æ

Monika, okolice Krakowa
- Przyjecha³am do kole¿anki na
wakacje. Planujemy iæ na koncerty Fiesty, bêdziemy te¿ krêciæ
siê zawsze w pobli¿u imprez przystankowych. Mylê, ¿e zawitamy
na wystêpie IRY. Filmy by³y rewelacyjne.

Pawe³, Gi¿e
- Podoba mi siê bardzo, ¿e bêdzie Pid¿ama Porno. ¯a³ujê, ¿e nie by³em na
Przystanku Kino, gdybym móg³, na pewno bym chodzi³ na filmy. Szkoda, ¿e
Kino by³o tak s³abo rozpromowane.

æ

æ

Pawe³, Olecko
- Poprzedni Przystanek Kino by³
lepszy, ale ten nie jest z³y. Podobaj¹ mi siê koncerty na du¿ej scenie, na Polanie  IRA, Kasia Kowalska. Fajny pomys³ z tym przystankiem Burmistrza, to, ¿e przyjedzie Pod¿ama Porno.
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Informacja

EWIDENCJONOWANIE OBROTU I KWOT PODATKU NALE¯NEGO
PRZY ZASTOSOWANIU KAS FISKALNYCH
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o
podatku od towarów i us³ug do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych obowi¹zani s¹ podatnicy
dokonuj¹cy sprzeda¿y:
· na rzecz osób fizycznych nie prowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej,
· na rzecz osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.
Je¿eli prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych nie jest
mo¿liwe z przyczyn niezale¿nych od podatnika, jest on obowi¹zany do u¿ycia
rezerwowej kasy rejestruj¹cej. Je¿eli tak¿e
u¿ycie rezerwowej kasy rejestruj¹cej nie
jest mo¿liwe, podatnik nie mo¿e dokonywaæ sprzeda¿y.
Podatnicy, którzy rozpoczynaj¹ ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku
nale¿nego w obowi¹zuj¹cych terminach,
mog¹ odliczyæ od tego podatku kwotê
wydatkowan¹ na zakup ka¿dej z kas rejestruj¹cych zg³oszonych na dzieñ rozpoczêcia ewidencjonowania w wysokoci
50 % jej cen zakupu (bez podatku) nie
wiêcej ni¿ 2500 z³.
W przypadku gdy podatnik rozpocz¹³ ewidencjonowanie obrotu w obowi¹zuj¹cych terminach i wykonuje wy³¹cznie czynnoci zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od
podatku na podstawie art. 113 ust. 1
lub 9 ustawy, urz¹d skarbowy dokonuje zwrotu ww. kwoty na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dnia
od daty z³o¿enia wniosku przez podatnika.
Konsekwencje dzia³ania bez kasy:
- zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy podatnicy naruszaj¹cy obowi¹zek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych do czasu rozpoczêcia ewidencjonowania w tej formie trac¹ prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê stanowi¹c¹ równowartoæ
30% kwoty podatku naliczonego przy
nabyciu towarów i us³ug.
Podatnicy s¹ obowi¹zani do zwrotu
odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestruj¹cych w przypadku gdy w okresie 3 lat
od dnia rozpoczêcia ewidencjonowania
zaprzestaj¹ ich u¿ywania lub nie dokonuj¹ w obowi¹zuj¹cym terminie zg³oszenia
kasy do obowi¹zkowego przegl¹du technicznego przez w³aciwy serwis, a tak¿e, w przypadkach naruszenia warunków zwi¹zanych z odliczeniem tych kwot
okrelonych w przepisach rozporz¹dzenia
Ministra Finansów.
Obowi¹zek zwrotu odliczonych kwot
powstaje z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca lub kwarta³u, w którym powsta³y

okolicznoci uzasadniaj¹ce dokonanie
zwrotu.
Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej wydaje rozporz¹dzenia, w których okrela grupy podmiotów zwolnionych z obowi¹zku ewidencjonowania, warunki, sposób oraz tryb
odliczania od kwoty podatku nale¿nego kwot wydatkowanych na zakup kas
oraz okrela kryteria i warunki techniczne,
którym musz¹ odpowiadaæ kasy.
Z dniem 1 stycznia 2005 r. wesz³o w
¿ycie nowe rozporz¹dzenie MF z dnia
23 grudnia 2004 r. w sprawie kas, które
zosta³o opublikowane w Dz. U. nr 273,
poz. 2706 z 2004r.
Podatnicy, których obroty na rzecz
osób fizycznych nie przekroczy³y w 2004
r. kwoty 40.000 z³. zwolnieni s¹ z obowi¹zku ewidencjonowania do 31.12.2005r.
Zwolnienie to jednak traci moc po up³ywie
2-mcy licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po m-cu, w którym nast¹pi³o w ci¹gu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów z
tytu³u dzia³alnoci okrelonej w art.111
, ust.1 ustawy w wysokoci 40.000 z³
(§ 3 ust.1 pkt 3 i ust.7 rozp.).
Podatnicy rozpoczynaj¹cy w 2005 r.
wykonywanie czynnoci dotycz¹cych
sprzeda¿y towarów, zwolnieni s¹ z obowi¹zku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokoci
20.000 z³., nie d³u¿ej ni¿ do 31.XII 2005r.
(§ 3 ust.5 rozporz¹dzenia ).
Zgodnie z § 2 pkt 3 rozporz¹dzenia
do dnia 31 grudnia 2005r. z ewidencjonowania zosta³y zwolnione czynnoci
wymienione w za³¹czniku do rozporz¹dzenia.
1. Do dnia 31XII 2005r. zwalnia siê
z obowi¹zku ewidencjonowania podatników dokonuj¹cych sprzeda¿y towarów i us³ug wymienionych w poz. 1-39
za³¹cznika do rozporz¹dzenia, je¿eli w
poprzednim roku podatkowym udzia³
obrotu z tytu³u tej sprzeda¿y w obrotach ogó³em podatnika z dzia³alnoci
wymienionej w art.111, ust.1 ustawy, by³
wiêkszy ni¿ 70% (§ 3 ust.1 pkt 1 rozporz¹dzenia ).
2. W wiêkszoci zosta³y utrzymane zwolnienia z ewidencjonowania w stosunku do podatników opodatkowanych
w formie karty podatkowej, którzy korzystali z tego przywileju w latach poprzednich. Ze zwolnienia zostali wy³¹czeni jedynie kartowicze wiadcz¹cy
us³ugi w zakresie poz³otnictwa , introligatorstwa , lakiernictwa i us³ugi tapicerskie. Mog¹ oni korzystaæ ze zwolnienia ze wzglêdu na wysokoæ obrotów (40.000z³).
3. Do dnia 31 grudnia 2005r. z obowi¹zku ewidencjonowania zwolnieni zostali  kartowicze, którzy nie mieli obowi¹zku stosowania kas rejestruj¹cych

Urzêdu

Skarbowego

przed 1 stycznia 2005r. i którzy wykonuj¹ ni¿ej wymienion¹ dzia³alnoæ (§ 3
ust.1. pkt 2. ).
a) lusarstwo, kotlarstwo, mechanika maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, bednarstwo, wytwarzanie miote³, bieliniarstwo, gorseciarstwo, krawiectwo, kapelusznictwo mêskie, obci¹ganie guzików,
kominiarstwo, sprz¹tanie wnêtrz, opieka domowa nad dzieckiem i osobami chorymi i inne;
b) wyrób i naprawa naczyñ blaszanych, pobielanie kot³ów, ko³odziejstwo,
repasacja poñczoch, lutnictwo, wyrób
i naprawa instrumentów dêtych i perkusyjnych utrzymanie i pielêgnacja
zwierz¹t, wiadczenie us³ug z zakresu
ochrony zdrowia ludzkiego.
Wy¿ej wymienieni maj¹ obowi¹zek
ewidencjonowania na kasie po up³ywie 2-mcy licz¹c od pierwszego dnia
m-ca nastêpuj¹cego po m-cu, w którym
nast¹pi³y ni¿ej wymienione zdarzenia ,nie
wczeniej ni¿ z chwil¹ przekroczenia w
2005r. kwoty obrotów ze sprzeda¿y na
rzecz osób fizycznych w wysokoci
40.000z³.:
- rezygnacja z opodatkowania w formie
karty podatkowej,
- utrata prawa do rozliczania w formie
karty podatkowej,
- niedotrzymanie warunków zwolnienia, czyli wykonywania dzia³alnoci bez
zatrudniania pracowników.
Us³ugi zwi¹zane z wywietlaniem filmów i tam wideo oraz wywietlanie
filmów na innych nonikach ( PKWiU
92.13) podlegaj¹ zwolnieniu do 30.IX
2005r., podatnicy wykonuj¹cy te us³ugi maj¹ obowi¹zek wprowadziæ kasy rejestruj¹ce od 1 X 2005r. (je¿eli nie bêd¹
mogli skorzystaæ ze zwolnieñ podmiotowych np. ze wzglêdu na wysokoæ
obrotu).
Na mocy § 4 rozporz¹dzenia zwolnienie z ewidencjonowania bez wzglêdu na obrót nie stosuje siê do:
- podatników prowadz¹cych dzia³alnoæ
w zakresie sprzeda¿y gazu p³ynnego,
- podatników wiadcz¹cych us³ugi przewozów regularnych i nieregularnych
przewozów pasa¿erskich w komunikacji samochodowej z wyj¹tkiem :
a) przewozów miejskich rozk³adowych
pasa¿erskich, innych ni¿ kolejowe, za
które pobierane s¹ ceny urzêdowe
ustalane przez gminê lub zwi¹zek komunalny,
b) przewozów rozk³adowych pasa¿erskich
pozosta³ych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, za które pobierane s¹ ceny
urzêdowe ustalone przez gminê lub
zwi¹zek komunalny;
- podatników wiadcz¹cych us³ugi przewozu osób i ³adunków taksówkami .
Podatnicy rozpoczynaj¹cy dzia³alnoæ
w tym zakresie bêd¹ mieli obowi¹zek
rozpoczêcia ewidencjonowania na kasie z dniem rozpoczêcia ich wykonywania.

!
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Pisz¹c te s³owa mam przed sob¹ teczkê ze wspomnieniami Wac³awa Trejnowskiego, podporucznika Wojska Polskiego z okresu walk z hitlerowskim okupantem.
Wspomnienia te spisa³ Grzegorz Gliñski  uczeñ pierwszej klasy Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Olecku w maju 1985 roku na podstawie kroniki prowadzonej przez
podporucznika Wac³awa Trejnowskiego.
Konkurs na wspomnienia kombatanckie powsta³ z inicjatywy nauczycielki historii
w Zespole Szkó³ Rolniczych pani Beaty Stypu³kowskiej. Wówczas 16-letni Grzegorz
Gliñski zaj¹³ w nim drugie miejsce, zdobywaj¹c nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoci 2000z³.
Bohater tego wspomnienia dawno nie ¿yje, ale s³owo pisane zosta³o...
Jan Torebko

Co piórem zapisane...

(1)

tego toporem nie wyr¹biesz  mówi jedno z przys³ów.
Pracê swoj¹ napisa³em w oparciu o
wspomnienia jednego z uczestników polskiego ruchu oporu z II wojny wiatowej
ppor. w stanie spoczynku Wac³awa Trejnowskiego, pseudonim Orkan, by³ego
Dowódcy Placówki Armii Krajowej Ber¿niki i równoczenie dowódcy oddzia³u
partyzanckiego oraz zastêpcy Komendanta
VIII Suwalskiego Obwodu AK.
Na wstêpie podajê ¿yciorys pana
Trejnowskiego. Urodzi³ siê 29 padziernika 1915 roku we wsi Ber¿a³owce, gmina Ber¿niki, powiat suwalski. Jego rodzice Józef i Julianna Helena byli rolnikami. W roku 1918 zmar³ mu ojciec na
tyfus plamisty, dlatego te¿ jego wychowaniem i wykszta³ceniem zajê³a siê matka. We wsi Kukle ukoñczy³ szko³ê powszechn¹, a nastêpnie kszta³ci³ siê w
Wy¿szym Klasycznym Gimnazjum Kurii
Biskupiej w Sejnach, Gimnazjum tego
Trejnowski nie ukoñczy³. W latach 19371938 pracowa³ jako nadzorca robót lenych w lenictwie Ostêp w Okó³ku,
sk¹d w dniu 15 lutego 1958 r. zosta³ powo³any do wojska.
Maj¹c 23 lata zosta³ przydzielony do
II Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej
w Grodnie. Jesieni¹ 1938 roku zosta³ przydzielony do grupy genera³a W³adys³awa Bortnowskiego i w sk³adzie baterii
przeciwlotniczej bra³ udzia³ w przy³¹czaniu
do Polski l¹ska Zaolziañskiego. W Or³owie na l¹sku Zaolziañskim zosta³a
zorganizowana Centralna Szko³a Artylerii Przeciwlotniczej. Po ukoñczeniu z
wyró¿nieniem pierwszego turnusu tej
szko³y w marcu 1939 r. powróci³ do Grodna,
gdzie zajmowa³ siê szkoleniem m³odego
rocznika.
W czasie Kampanii Wrzeniowej bra³
udzia³ w walkach jako dowódca sekcji
pomiarowej. Walczy³ w rejonie Ma³kini,
Nurca, Hajnówki, Bielska Podlaskiego,
Bia³owie¿y, Bru¿an i Ma³oryt nad Bugiem. Nastêpnie z braku mo¿liwoci przedostania siê do Rumunii, wycofa³ siê wraz
z innymi ¿o³nierzami przez Nowogródek,
Lidê, Wilno, Zawiasy i dalej wzd³u¿ granicy litewskiej a¿ do Oran, gdzie zostali

zmuszeni do przekazania broni Litwie, a
sami pojedynczo, a tak¿e grupkami starali siê przedostaæ do domów.
6 padziernika 1939 roku dosta³ siê
do niewoli niemieckiej. W obozach jeñców wojennych przebywa³ do 8 lutego
1940 roku, sk¹d póniej ochotniczo, widz¹c w tym szansê prze¿ycia, wyjecha³
na roboty. Pracowa³ na roli u bogatego
rolnika niemieckiego na ma³ym pó³wyspie Serbia za Królewcem.
W dniu 5 czerwca 1940 roku uciek³ z
robót i pieszo wróci³ do domu. 4 kwietnia 1942 roku wst¹pi³ do Armi Krajowej.
Od tej chwili rozpocz¹³ trudn¹ dzia³alnoæ, bo konspiracyjn¹, ci¹gle w ukryciu, za któr¹ Niemcy ju¿ wówczas karali
bardzo surowo. Praca konspiracyjna
polega³a na werbowaniu ci¹gle nap³ywaj¹cych mas ludzi do szeregów partyzantki, na obsadzaniu stanowisk dowódców plutonów i dru¿yn oraz ich zastêpców, po³¹czone ze szkoleniem i gromadzeniem broni.
Pierwszego kwietnia 1943 roku zorganizowa³ czteromiesiêczny Kurs Szko³y Podoficerskiej uwzglêdniaj¹cy szczególnie przedpoborowych. M³odzi wyszkoleni elewi tej szko³y zasilali póniej kadrê placówki Ber¿niki, przemianowanej
w tym czasie na IV kompaniê II batalionu 41 Konspiracyjnego Pu³ku Piechoty
AK. Jednoczenie zosta³ zorganizowany zal¹¿ek przysz³ego oddzia³u partyzanckiego, na razie w sile tylko omiu ludzi.
Uzbrojenie tego oddzia³u stanowi³y tylko karabiny. Celem dozbrojenia oddzia³u wykonywa³ on ca³y szereg akcji na
tereny litewskie, a mianowicie czêæ broni
kupili za pieni¹dze i wartociowe towary, a nastêpnie oddzia³ przyst¹pi³ do
rozbrajania Szaulisów litewskich wspó³pracuj¹cych z Niemcami. Polepszenie
stanu uzbrojenia oddzia³u pozwoli³o na
powiêkszenie liczby partyzantów, jak
równie¿ na rozpoczêcie walki z okupantem.
Jesieni¹ 1943 roku gestapo wpad³o
na trop partyzantów, a w zwi¹zku z tym
rozpoczê³y siê aresztowania. W obawie

Wac³aw Trejnowski  Orkan z Ber¿a³owiec. Dowódca oddzia³u partyzanckiego w okolicach Sejn.
przed utrat¹ najbardziej wartociowych
ludzi Trejnowski jako dowódca zebra³
niemal wszystkich zdekonspirowanych
¿o³nierzy AK i wst¹pi³ z nimi do oddzia³u partyzanckiego Witolda Pieleckiego,
pseudonim ¯wirko. W oddziale tym
Trejnowski awansowa³ do stopnia plutonowego podchor¹¿ego, a jego zastêpca
do stopnia kaprala podchor¹¿ego. Nabyta wiedza teoretyczna i praktyczna
dostosowana do prowadzenia walki z
silniejszym wrogiem by³a jemu, jak sam
przyzna³, pomoc¹ przy samodzielnym
przeprowadzaniu akcji dywersyjnych i
bojowych, których do koñca okupacji
przeprowadzi³ ponad 30, a niezale¿nie od
tego bra³ udzia³ wraz ze swymi ludmi w
kilkunastu wiêkszych akcjach bojowych
przeprowadzanych przez oddzia³ ¯wirki, wzglêdnie przeprowadzanych si³ami
kilku po³¹czonych oddzia³ów partyzanckich. Jak wspomina, w akcjach dywersyjnych wielokrotnie dopomagali im partyzanci radzieccy z oddzia³u majora W³odzimierza K. Cwietiñskiego pseudonim
Or³ow, a tak¿e partyzanci radzieccy z
desantów lotniczych.
W okresie okupacji Orkan za sw¹
dzia³alnoæ zosta³ awansowany do stopnia podporucznika oraz mianowany
zastêpc¹ komendanta VIII Suwalskiego
Obwodu AK i odznaczony Srebrnym
Krzy¿em Virtuti Militari, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami, dwukrotnie Krzy¿em Walecznych. Odznaczenia te zosta³y zweryfikowane w latach 1965-72. Po
wojnie nadano mu dalsze odznaczenia,
takie jak: Krzy¿ Partyzancki, Srebrny Medal
Zas³u¿onych na Polu Chwa³y, Odznakê
Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej,
Odznakê Zas³u¿onych dla Suwalszczyzny i Honorow¹ Odznakê Sowieckiego
Komitetu Weteranów Wojny.
C.d.n.

"
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Opowieci równikowe (49)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

Z powrotem do Malezji
Wstalimy po ósmej. A tak naprawdê
to przysz³a do nas Gra¿yna z pretensj¹,
¿e nie wstajemy i obudzi³a nas.
Mielimy ciê¿k¹ noc, ale tylko do
godziny 24. Jacek dwa razy chodzi³ do
s¹siadów  Niemców i ich ucisza³, gro¿¹c nawet jakimi bli¿ej nieokrelonymi
konsekwencjami.
Zrobi³em ostatnie zakupy w Indonezji i zosta³o mi 1 270 000 rupii. Nigdzie,
w ¿adnym kantorze nie mog³em ich wymieniæ ani na ringity, ani na dolary singapurskie. Tylko w jednym miejscu, z
wielk¹ ³ask¹, wymieni³em je na 132 dolary amerykañskie.
O godz. 1630 opucilimy hotel spod
ciemnej gwiazdy i wynajêtym busem (za
35 tysiêcy rupii) dotarlimy na lotnisko.
O 1820 siedzielimy ju¿ w samolocie, a o
21 38 bylimy w stolicy Malezji Kuala
Lumpur. Temperatura o tej porze dnia
wynosi³a tu +35 stopni. I tak oto, po
przekroczeniu równika znalelimy siê na
pó³kuli pó³nocnej.
Za 93 ringity (ka¿dy z nas na lotnisku wymieni³ po 15 dolarów) taksówk¹,
nale¿¹c¹ do dworca lotniczego, dojechalimy na znany nam dworzec autobusowy. Z plecakami pobieglimy prosto do

autobusu. Pomóg³ nam naganiacz dworcowy. Od niego, za 25 ringitów od osoby, kupilimy bilety do Singapuru. Mamy
jechaæ 5 godzin. Oby singapurskie ceny
nas tam nie zabi³y. Autobus ruszy³ o
godz. 2350. W rodku niele. Rozk³adane fotele, doæ szeroki korytarz, ponie-

wa¿ z jednej strony s¹ tylko pojedyncze
fotele. Ale jest niestety zimno, bo klimatyzacja dzia³a bez zarzutów.
W autobusie nie ma kompletu pasa¿erów. S¹ za to sami muzu³manie i tylko
dwie kobiety, nie licz¹c Jadzi i Gra¿yny.
Okazuje siê, ¿e jad¹ do pracy, za chlebem (czytaj za ry¿em). Za resztkê pieniêdzy zd¹¿ylimy kupiæ trochê s³odyczy na drogê i banany d³ugoci wskazuj¹cego palca.
Jacek skurczy³ siê, przy³o¿y³ g³owê do fotela i zasn¹³. Ja uczyni³em to
dopiero dwie godziny póniej. Nie mog³em tak po prostu, na zawo³anie zasn¹æ.
C.d.n.

Malezja. Dworzec lotniczy w Kuala Lumpur.

Z oleckiego archiwum

Pochód 1 majowy w roku
1983 na placu Wolnoci w Olecku. Maszeruje zak³ad Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pierwsza nazwa tego zak³adu to Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej. Powsta³ on
1 stycznia 1955 roku. Pierwszym
dyrektorem by³ Kazimierz Kor¹kiewicz. Podczas pochodów
1 majowych by³o nadzwyczaj
spokojnie. Mo¿e dlatego, ¿e nad
bezpieczeñstwem pochodu przez
ca³y czas trwania uroczystoci
czuwa³a milicja obywatelska i
ORMO. Na planie po prawej
stronie maszeruje p.p. Jan
Preuss z dzieckiem, Halina Urbanowicz, Zofia Ciborowska, Henryk Sobuñ, Alicja Karaczun i
Eugeniusz Ciborowski.
Wyszuka³:
Franciszek Pietro³aj

#
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Kalendarz imion

6 wrzenia
Albiny, Beaty, Betiny, Eugenii, Lidy,
Rozalindy
Albina, Bertranda, Eugeniusza, Fausta,
Lindy, Magnusa, Micha³a, Petroniusza,
Saturnina, Uniwieta, Zachariasza
7 wrzenia
Domas³awy, Domis³awy, Melanii, Meli,
Reginy, Reny, Ryszardy
Domas³awa, Marka, Melchiora, Rafa³a,
Ryszarda, Stefana
8 wrzenia
Adrianny, Klementyny, Marii, Natalii,
Rados³awy, Serafiny
Adriana, Bratumi³a, Czcibora, Klemensa, Nestora, Rados³awa, Serafina, Teofila
9 wrzenia
Aldony, Augusty, Augustyny, Marii,

cibory
Augustyna, Aureliusza, Daniela, Dionizego, Jacka, Jakuba, Ozariana, Piotra, Sergiusza, Sobiesada, cibora
10 wrzenia
Aldony, Eligii, Irminy, Irmy, Julii, £ucji,
Pulcherii
Daniela, Eligiusza, £ukasza, Miko³aja,
Mcibora, Mcis³awa, Sebastiana
11 wrzenia
Dagny, Hiacenty, Helgi, Justyny
Feliksa, Hiacynta, Jacka, Jana, Justyna,
Naczes³awa, Piotra, Prota, Teodora
12 wrzenia
Bratumi³y, Gwidy, Marii, Sylwii, Sylwiny
Amadeusza, Apolinarego, Cyrusa, Gwida, Gwidona, Macedoniusza, Piotra, Radzimira, Sylwina

ABC GRZYBIARZA

Co zrobiæ z czerwstwym
chlebem?

 Najodpowiedniejsz¹ por¹ do zbierania
grzybów s¹ wczesne godziny poranne, gdy¿ wówczas grzyby s¹ lepiej
widoczne oraz jêdrne i mniej ogrzane,
dziêki czemu lepiej znosz¹ transport.
 Nie nale¿y zbieraæ grzybów podczas
deszczu, poniewa¿ namokniête s¹ mniej
trwa³e; niektóre gatunki gorzkniej¹.
 Grzybów nie odcina siê no¿em, lecz
wykrêca dooko³a swojej osi.
 Nale¿y zbieraæ wy³¹cznie grzyby, które siê bardzo dobrze zna i ma siê pewnoæ, ¿e s¹ jadalne.
 Zerwane grzyby nale¿y oczyciæ z ziemi i resztek ció³ki.
 Zebrane grzyby trzeba zu¿yæ najpóniej po 24 godzinach.

Ca³e bu³ki albo kawa³ki bu³ki d³ugiej
nadziane na widelec trzymamy, obracaj¹c na wszystkie strony, nad p³omieniem
gazu albo rozgrzan¹ p³ytk¹ kuchenki
elektrycznej. Mo¿na te¿ chleb skropiæ wod¹
lub mlekiem i wstawiæ na 10 minut do
rozgrzanego piekarnika. Po tym czasie
bêdzie odwie¿ony. Mo¿na chleb przechowaæ w zamra¿alniku lodówki, a gdy
sczerstwieje wykorzystaæ do ugotowania zupy. Pó³ kg pieczywa zalaæ zimn¹
wod¹ i odstawiæ na 30 min, zagotowaæ,
dodaæ sól, kminek, utarty z¹bek czosnku. Ca³oæ dok³adnie zmiksowaæ, dodaj¹c kostkê roso³ow¹ i trochê koncentratu pomidorowego. Doprawiæ mietan¹,
posypaæ natk¹ pietruszki, podawaæ z
makaronem.

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
 Jak stare wo³y rycz¹, tak siê te¿ m³ode
od nich ucz¹.
 wiêta Regina (7 wrzenia) ga³êzie ucina.
 Gdy na Siewn¹ (8 wrzenia) jest b³êkitnie, wtedy piêknie wrzos zakwitnie.
 W Narodzenie Panny (8 wrzenia), sieje zbo¿e rolnik staranny.
 Kiedy siê obrodzi ma gospodarz i z³odziej.

Gdy dokucza
reumatyzm

£y¿kê ziania soczewicy utrzeæ na proszek i zalaæ 10 ³y¿kami koniaku. Postawiæ w cieple i po 14 dniach przefiltrowaæ. Codziennie po kilka razy za¿ywaæ
po 4-6 kropli na cukrze.
wie¿e p¹czki brzozy zalaæ spirytusem, a gdy p³yn postoi i ciemnieje smarowaæ nim bol¹ce miejsca. Na³o¿yæ pe³n¹ butelkê lici i potem zalaæ spirytusem. Dawniej zalewano te¿ licie czêsto
denaturatem.

Problemy z oczami

Szpec¹ce wory pod oczami powitaj¹ wskutek nagromadzenia siê wody lub
limfy i t³uszczu. wiadcz¹ przewa¿nie
o przemêczeniu, niedospaniu, z³ej przemianie materii, ale i o chorobie nerek.
Dlatego szczególnie ten ostatni przypadek wymaga porady lekarskiej. Gdy
zdrowie jest w porz¹dku, zastosujmy zio³a.

Kaszê...

zepsut¹ poznajemy po tym, ¿e ziarenka
maj¹ ciemne plamy.

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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/ PRACA
* AVON - zostañ konsultantk¹, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(K32305)

DROGERIA NATURA
ZAPRASZA
W dobrej cenie:

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

Informacja
pod nr tel.

520-23-36

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

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(V56401)

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

Olecko, Aleje Lipowe 3

(V55402)

HISZPAÑSKI KOMPAKT ROCA
- 299,00 z³

Jerzy Miliszewski

L

(V56705)

* Do pracy na budowie. Kontakt: Norwida 8.
(K34002)
/ SPRZEDAM
* dom do remontu, 20 metrów od jeziora, Gordejki, 0,82ha.
Tel. (085) 744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de. (K32705)
* du¿y dom w Olecku. Tel. (087) 520-31-40.
(K33004)
2
* lokal mieszkalno-us³ugowy 311m w centrum, 300 tysiêcy.
Tel. 0-693-421-044.
(K34501)
* siedlisko po remoncie, umeblowane, Mo¿nie, 2ha. Tel. (085)
744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de
(K32605)
2
* pilnie mieszkanie w Szczecinkach, 80m , 40 000z³.
Tel. 0-693-421-044
(K34102)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1304)
/ WYNAJEM
* Wynajmê pokój w Warszawie niepal¹cej studentce. Tel.
0-668-189-321.
(K34301)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

(K256010z)

OG£OSZENIA DROBNE

- GARNIER NATURISSE  10,89 z³
- COLOR - NATURALS  8,99 z³
- ELSEVE  szampony i od¿ywki  8,49 z³
W letniej promocji ROWER wylosowa³
ARKADIUSZ NIEDWIECKI z Olecka

Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520-11-03

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

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

14 grudnia usypalimy prowizoryczne bandy przy lodowisku Zuch, które
by³o ca³kowicie zdeptane przez dzieci.
Od 16 do 18 du¿e lodowisko i Liliput
by³y czynne, a o godz. 17.30 zacz¹³ padaæ deszcz. Odwil¿ trwa³a do 23 grudnia, jednak lód utrzyma³ siê na wszystkich lodowiskach. Po odnowieniu tafli
w wigiliê mo¿na by³o jedziæ na Lilipucie i Zuchu. Skorzysta³o z tego kilkanacie osób. Na du¿e lodowisko nie
wpuszcza³em nikogo, poniewa¿ polewane by³o przez ca³y dzieñ podczas prósz¹cego niegu i to spowodowa³o zamarzniêcie ca³ej tafli z pêcherzykami
powietrza.
W pierwszy dzieñ wi¹t lodowiska
czynne by³y do godz. 17.30, a 26 do godz.
11 lód by³ dobry, lecz niezbyt twardy,
gdy¿ temperatura podnios³a siê do 00C.
Z tego powodu mecz hokejowy pomiêdzy dru¿yn¹ mego pomocnika Krzysztofa Soko³owskiego a SKS zosta³ zakoñczony po 20 minutach. O godz. 12. Lodowisko du¿e zostaje zamkniête, a na
ma³ych je¿d¿¹ tylko maluchy.

(192)

Szop Chatka wg projektu Marcina Skrzypca z VII klasy. G³ównym budowniczym chatki by³ Krzysiek Soko³owski. Pomagali mu w tym bracia Motulewiczowie, mieszkaj¹cy z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 2.
Od 16 grudnia do 13 stycznia 1988 r.
Odwil¿ po³¹czona z deszczem stopi³a lód
na wszystkich lodowiskach, jak równie¿

i nieg nagromadzony na g³ówn¹ budowlê. 14 stycznia zaczynamy odtwarzaæ taflê i ju¿ 16 stycznia jedzimy na du¿ym
lodowisku. Dopiero 20 stycznia mo¿emy wymalowaæ na lodowisku stylizowan¹ lilijkê harcersk¹ oraz napis Witamy
Zimê.
29 stycznia odbywaj¹ siê u nas zawody wojewódzkie w Z³otym Kr¹¿ku i
B³êkitnej Sztafecie. Nasze obie sztafety zdobywaj¹ pierwsze miejsca i kwalifikuj¹ siê do zawodów na szczeblu centralnym, które maj¹ odbyæ siê w Augustowie. 1 lutego na ferie zimowe przyje¿d¿a do naszego miasta m³odzie¿ z £odzi, a nastêpnie z Warszawy. 5 lutego
przychodz¹ na nasze lodowisko wymienione zimowiska, lecz ze wzglêdu na z³y stan
lodu je¿d¿¹ tylko do po³udnia. W tym
dniu przystêpujemy do wykonania rzeb
ze niegu. G³ówna budowla, która ma
nosiæ nazwê Szop Chatka jest jeszcze nie wykoñczona. Zaprojektowa³ j¹
Marcin Skrzypiec, uczeñ klasy VII. A
dlaczego mia³a ona nosiæ tak¹ nazwê?
Mój g³ówny pomagier Krzysiek Soko³owski by³ nazywany przez kolegów
Szop¹ ze wzglêdu na bujne w³osy i
dlatego postanowili nazwaæ g³ówn¹
budowlê Szop Chatka.
Podczas ferii zimowych pogoda by³a
w kratkê. Jedzilimy przewa¿nie do po³udnia, a potem zamykalimy du¿e lodowisko aby zakonserwowaæ je na dzieñ
nastêpny. Liliput i Zuch by³y czynne bez przerwy.

C.d.n.

&
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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.
(K34201)

HITY WYPO¯YCZALNI (DVD)  sierpieñ 2005
Lp.

Nr
kat.

Gatunek

Lp.

Nr
kat.

1

653

Blade. Mroczna Trójca

akcja

16

662

Kubu i Hefdumpy

anim.

2

648

Miasteczko Salem

horror

17

630

Egzorcysta. Pocz¹tek

horror

3

656

Zatañcz ze mn¹

kom.

18

615

Ocean's Twelve

sens.

4

652

Aleksander

histor.

19

655

Zakopana Betty

kom.

5

614

Skarb narodów

przygod.

20

643

Niebo

6

621

Poznaj moich rodziców

kom.

21

568

Iniemamocni

anim.

7

661

Kl¹twa

horror

22

665

wiat³a stadionów

akcja

8

659

13 dzielnica

akcja

23

549

Apartament

9

574

Cz³owiek w ogniu

akcja

24

627

Po zachodzie s³oñca

10

664

P³on¹ca pu³apka

akcja

25

540

Ja, Robot

11

595

Komórka

thriller

26

620

Lemon Snicket

12

544

Dziewczyna z s¹siedztwa

kom.

27

561

Nowy Jork, nowa mi³oæ

kom.

13

581

Wesele

kom.

28

628

Laleczka Chuckky

horror

14

633

Soul Plane

kom.

29

666

Pi³a

horror

15

650

Bezdro¿a

kom.

30

557

Zak³adnik

thriller

Tytu³

Tytu³

Gatunek

thriller

thriller
kom.akc.
s.f.
przyg. sf

JU¯ W WYPO¯YCZALNI  DVD
Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

1

677

Smokiem i mieczem

2

678

3

679

Tytu³

przyg.

4

680

Inter Mission

Hitch

kom.

5

681

T³umaczka

Kontrolerzy

kom.

6

682

7 sekund

Gatunek

kom.
thriller
akcja

Niektóre premiery wrzenia 2005 r.
5

Za wszelk¹ cenê

Constantine

Trudne s³ówka

8

Lot Feniksa

Aviator

Ring 2

12

Roboty

Ksiê¿niczka na lodzie

Pacyfikator

19

Trzeci

Mechanik

Bardzo d³ugie zarêczyny

22

Sin City - miasto grzechu

Zebra z klas¹

Z³e wychowanie

29

Dzieci Diuny

G³ow¹ w mur

Pitbull

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900,

niedziela  1200-1700

'

SPORT
OLDA rusza
MOSiR, Rada Gminy LZS oraz Bank
Spó³dzielczy w Olecku i Telewizja Kablowa MARINEX  Ampol II zapraszaj¹
amatorów pi³ki no¿nej do udzia³u w Oleckiej
Lidze Dru¿yn Amatorskich - JESIEÑ 2005
Warunki uczestnictwa:
* w zespole (11+rezerwa) wystêpuj¹ zawodnicy w wieku powy¿ej 16 lat nie
graj¹cy jako klubowi zawodnicy zg³oszeni do rozgrywek ligowych OZPN
w kat. seniorów;
* dru¿ynê (nazwa, sk³ad + tel. kontaktowy) nale¿y zg³osiæ w biurze MOSiR,
ul. Park 1, osobicie lub telefonicznie,
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tel. 5202048, do dnia 15(czwartek) wrzenia br. do godz. 15. (zg³oszenia po
terminie nie bêd¹ brane pod uwagê);
* obowi¹zkowe zebranie przedstawicieli
dru¿yn odbêdzie siê w sali zebrañ MOSiR dn.15.09.br. o godz.15:10, gdzie zostanie przedstawiony szczegó³owy regulamin i system gier  zale¿ny od liczby
zg³oszonych zespo³ów;
* ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie.
* zawody rozgrywane bêd¹ w soboty i
niedziele.
* suma wpisowego  w zale¿noci od
liczby zg³oszonych dru¿yn.
Zapraszamy!!!

Mistrzostwa Olecka w tenisie ziemnym

PI£KA NO¯NA
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Olecku zaprasza do udzia³u w
TURNIEJU PI£KI NO¯NEJ
5-cio osobowej AMATORÓW
(stadion boczny MOSiR)
Pocz¹tek  10 wrzenia 2005 r., godz. 11:00
Warunki uczestnictwa:
* miejsce: ma³y stadion, podzielony
na dwa boiska;
* wiek zawodników: powy¿ej 16 lat;
* w TURNIEJU graj¹ tylko zawodnicy
nie wystêpuj¹cy w rozgrywkach klubowych OZPN i PZPN ;
* nazwê dru¿yny (5+rezerwa) i telefon
kontaktowy kapitana zespo³u nale¿y
zg³aszaæ w biurze MOSiR, ul. Park 1
osobicie lub telefonicznie (tel. i fax
520-20-48) do 9 wrzenia (pi¹tek);
* istnieje mo¿liwoæ zg³oszenia dru¿yny w dniu zawodów  na 20 min.
przed rozpoczêciem Turnieju;
* ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie.
Serdecznie zapraszamy!

ò
Najlepsze w kat. kobiet.

Uczestnicy turnieju dzieciêcego.

Mini tenis dzieci - zwyciêzcy turnieju.

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 166

Kolejne siedem dni minê³y. Rozpocz¹³ siê rok szkolny. Mo¿na powiedzieæ,
¿e nuda... Ale my oczywicie tego nie
powiemy i ja tego nie napiszê. Bo jak
siê nudziæ w okresie KAMPANII WYBORCZEJ. Takie s³owo na n w tym
okresie powinno zostaæ wykrelone ze
s³owników, leksykonów, encyklopedii i
podrêczników. Sejm powinien wprowadziæ ustawê eliminuj¹c¹ te s³owo na okres
jakiejkolwiek kampanii wyborczej. Po
prostu tego s³owa nie ma, a kto je wymieni zap³aci mandat wysokoci 1000 z³
z mo¿liwoci¹ zamiany na 5 tygodni aresztu bez telewizji, prasy i radia, by poznaæ
znaczenie s³owa nuda! Nie ma w naszym kraju NUDNYCH kampanii wyborczych. Nie ma na ca³ym wiecie nudnych
kampanii wyborczych. Nie wiem jak jest
w naszym uk³adzie s³onecznym i reszcie
galaktyki, ale z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿emy przyj¹æ, ¿e tak jest. ¯e
co? Tylko w krajach demokratycznych
s¹ wybory i kampanie wyborcze? A w
PRL-u to nie by³o? A w ZSRR nie by³o?
W ca³ym RWPG i Uk³adzie Warszawskim
by³y kampanie wyborcze i wybory. Co
prawda demokracja ludowa mia³a to do
siebie, ¿e g³osowali jak chcieli, w wybrali kogo trzeba. ALE BY£O! I na Bia³orusi te¿ s¹ wybory. I to nawet demokratyczne. Mo¿na sobie wybraæ jakiegokolwiek kandydata pod warunkiem, ¿e
nie jest to osoba karana. Na wszelki
wypadek by wybory nie nastrêcza³y dla
ludzi problemów, a tam w by³ych ko³chozach ¿yj¹ doæ prosi ludzie, i g³owa nie
bola³a od koniecznoci wyboru, to wiêkszoæ wybieranych umieszcza siê w aresztach i wiêzieniach na parê godzin przed
wyborem. Wiadomo... osoba karana nie
mo¿e byæ wybierana, wiêc wybór np.

Prezydenta jest ju¿ prosty, bo wstêpuje
tylko jeden kandydat. Na wszelki wypadek by nie by³o pomy³ek, komisje wyborcze maj¹ ju¿ wype³nione karty do g³osowania i wype³nione protoko³y wyborcze. Sprawnoæ, z jak¹ s¹ przeprowadzane
jakiekolwiek wybory i referenda na Bia³orusi, zadziwia ca³y wiat. Andrzej Przewodnicz¹cy Lepper by³ ostatnio zachwycony takimi wyborami. Obieca³, ¿e jak
przejmie w³adzê w naszym kraju to wprowadzi tak¹ uproszczon¹ demokracjê zrozumia³¹ dla wszystkich. Podobne wybory mia³y siê odbyæ na Ukrainie. Komisje
ju¿ mia³y gotowe protoko³y wyborcze.
G³ówna komisja mia³a wyniki i zwyciêzcê zanim cokolwiek zosta³o policzone w
mniejszych komisjach. Jednak tam okaza³o siê, ¿e ludzie jednak chc¹ spróbowaæ bardziej skomplikowanej formy demokracji i chc¹ wypowiedzieæ siê w
swoim imieniu.... I ZMARNOWALI
TAK¥ KAMPANIÊ WYBORCZ¥! Teraz maj¹ za swoje i bêd¹ za ka¿dym razem musieli mêczyæ siê z liczeniem wszystkich g³osów. Chcieli to maj¹!
U nas sytuacja jest podobna. Wybory opieraj¹ siê na g³osowaniu i pojedynczych g³osach obywateli. To jest pewna
trudnoæ, bo do tego trzeba tymczasowo zatrudniæ ludzi, którzy potrafi¹ liczyæ

powy¿ej 10. Akurat z tym problemu nie
ma, bo osób potrafi¹cych liczyæ w naszym spo³eczeñstwie jest powy¿ej europejskiej normy. Nie wiem jaka to norma, ale tak musi byæ, bo od kiedy jestemy w Unii Europejskiej to wszystko
mamy wg norm, albo nie. Wiêc chyba
na cz³onków komisji wyborczych te¿ musz¹
istnieæ jakie normy. Jednak najwa¿niejsze jest, ¿e oni licz¹... Co prawda g³ównie na wynagrodzenie za udzia³ w tych
komisjach, ale jaka forma liczenia jest.
¯eby by³o jeszcze ciekawiej, to w tym
roku mamy, mo¿na tak rzec: FESTIWAL
WYBORCZY. Najpierw wybierzemy sobie nowy sejm i senat. Sejm i senat wybior¹ sobie nowy rz¹d, a potem przyst¹pimy do wyborów G£OWY PAÑSTWA, czyli Pana Prezydenta. Mój wybór jest prosty, bo ju¿ mam swojego
upatrzonego kandydata. Pañstwo bêdziecie musieli sami zadecydowaæ co chcecie w naszym kraju: czy stare porz¹dki
po nowemu, czy co nowego i nieznanego. Mnie akurat podoba siê wizja NIEZNANEJ PRZYSZ£OCI. Mo¿e bêdzie
ciekawie i zabawnie. Jako stare numery
z odgrzewanymi synkami dawnych dzia³aczy partyjnych i oficerów s³u¿b specjalnych mnie ju¿ nie bawi¹. Ale jak bêdzie? Zobaczymy.
PAC

OLECKI TYDZIEÑ
6 wrzenia
 10.00  pokaz sprawnoci nowego samochodu s³u¿b miejskich, sala konferencyjna Ratusza, plac Wolnoci
8 wrzenia
21.50  debata telewizyjna (program I TVP)
 plac Wolnoci
12 wrzenia
 turniej pi³ki no¿nej dla dzieci
 9.00  zetarg na wykonanie remontów w
blokach, siedziba SM, Nocznickiego 2
 10.00  przetarg na wykonanie remontu instalacji elektrycznych, siedziba SM,
Nocznickiego 2
13 wrzenia
 zawody szkó³ wiejskich
 turniej pi³ki no¿nej dla dzieci

MA£E impresje
Quelque part

La même chose piszê na ma³ym karteluszku panience za barem, bo mówi, ¿e lubi
les petis mots. Leje rum, saksofon w tle, a wynalazca na cmentarzu Montmartre, to
jakby siê kto zastanawia³ czy saksofon sta³ siê tak po prostu, jak powstawa³
wszechwiat czy te¿ nie. Perrier do rumu. Bastylia z boku. Wolnoæ, równoæ,
braterstwo, to by siê zgadza³o, bo bar jest open, a ja mam w g³owie dwukropek
Szymborskiej.
Ewa Koz³owska

