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O sercu mówi siê po mierci skromnego cz³owieka: po mierci króla
jest mowa o pa³acu.

13 wrzenia 2005 r.

Debata wyborcza w Olecku
W czwartek 8 wrzenia 2005 r. o godzinie 21:50 na z centralnego placu miasta by³ nadawany na ¿ywo program
telewizyjnej jedynki Debata wyborcza.
Audycjê powiêcon¹ sprawom owiaty
poprowadzi³a Dorota Gawryluk. Wród

zaproszonych goci byli politycy z omiu
najwiêkszych ugrupowañ politycznych.
Mieszkañcy mieli szansê w³¹czyæ siê w
realizacjê programu odpowiadaj¹c na
pytania pani redaktor.
O debacie czytaj na s. 6-7.

Cena 1,40 z³
Do¿ynki miêdzygminne

Zaproszenie

W dniu 18 wrzenia 2005 roku odbêd¹ siê w wiêtajnie miêdzygminne
do¿ynki, na które serdecznie zaprasza Wójt
Gminy wiêtajno.
Program do¿ynek
13.00-14.30 - uroczysta Msza w. w Kociele Matki Boskiej Szkaplerznej w
Swiêtajnie w intencji rolników.
14.30-15.00 - korowód do¿ynkowy z kocio³a na stadion przy Szkole Podstawowej w Swiêtajnie
15.00 - otwarcie do¿ynek
- wyst¹pienie Wójta Gminy
- przemówienie Starostów do¿ynek
- wrêczenie odznak Zas³u¿ony dla Rolnictwa
Dokoñczenie na s. 4.

Do s³u¿b
porz¹dkowych!

Znowu psy wyprowadzane s¹ na
cmentarz ewangelicki przy 11 Listopada
i Zielonej. Jest to co najmniej wykroczenie cigane z mocy prawa.

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

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

 25 sierpnia o 15.13 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo os z domu
mieszkalnego w wiêtajnie.
 25 sierpnia o 17.23 jeden zastêp JRG
 20 sierpnia o 16.42 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
PSP usuwa³y skutki kolizji drogowej
mieszkalnego przy ul. Tunelowej.
w okolicach Zatyk.
 25 sierpnia o 18.01 jeden zastêp JRG
 21 sierpnia o 17.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
PSP gasi³ po¿ar samochodu po wymieszkalnego w Kukowie.
padku drogowym.
 26 sierpnia o 10.25 jeden zastêp JRG
 21 sierpnia o 19.25 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ zawody strzeleckie
PSP uwalnia³ psa z ¿elaznego ogrow Doliwach.
dzenia, w którym ten ugrz¹z³. Do zda-  26 sierpnia o 15.15 jeden zastêp JRG
rzenia dosz³o przy ul. Lipowej.
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
Informacji udzieli³
mieszkalnego w Judzikach.
ogniomistrz Andrzej Milewski  26 sierpnia o 15.30 jeden zastêp JRG
 22 sierpnia o 9.55 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z osiemieszkalnego w Kukowie.
dla Siejnik.
 26 sierpnia o 18.10 jeden zastêp JRG
 22 sierpnia o 14.44 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owPSP gasi³ po¿ar s³omy pozostawionej
ca w Drozdowie.
po kombajnie.
 26 sierpnia o 19.50 jeden zastêp JRG
 23 sierpnia o 6.36 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej przy
PSP oraz jeden OSP Kleszczewo usuosiedlu Siejnik.
wa³y skutki wypadku drogowego w  26 sierpnia o 20.55 jeden zastêp JRG
okolicach Kleszczewa.
PSP gasi³ po¿ar w okolicach Kowali
 23 sierpnia o 12.30 jeden zastêp JRG
Oleckich.
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu  27 sierpnia o 9.44 jeden zastêp OSP
w Kukowie.
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
 23 sierpnia o 19.04 jeden zastêp JRG
domu mieszkalnego w Dudkach.
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania  27 sierpnia o 11.01 jeden zastêp JRG
przy ul. rodkowej.
PSP usuwa³ blokuj¹cy jezdniê w oko 24 sierpnia o 20.52 jeden zastêp JRG
licach Krzywego (gm. wiêtajno).
PSP gasi³ po¿ar kombajnu w okolicach  28 sierpnia o 19.34 jeden zastêp JRG
Rosochackich.
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
przy ul. Ludowej.
 28 sierpnia o 20.30
jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej traJeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³ w konkursie, wy- wy w okolicach osiestarczy tylko na adres redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z dla Siejnik.
nalepionym kuponem z pierwszej strony i wpisanym w³a-  28 sierpnia o 21.51
snym imieniem i adresem. Wszystkie karty bior¹ udzia³ w jeden zastêp JRG PSP
cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
gasi³ po¿ar mietnika
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
kontenerowego przy
 Józefina D¹bek
 Henryk Ociepka
ul. Go³dapskiej.
 Gra¿yna Jurewicz
 Teresa Stasiñska
Informacji udzieli³
 Krystyna Ko³odziejska  Anna Warakomska
aspirant sztabowy
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redak- Marek Truchan
cji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
 29 sierpnia o 11.37
Upominki ufundowali:
jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szer√ Grzegorz K³oczko
szeni z budynku
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
mieszkalnego w Cimo√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
chach.
√ Urz¹d Miejski w Olecku
 29 sierpnia o 16.20
√ Henryka Bochniarz  kandydat na Prezydenta,
jeden zastêp JRG PSP
www.bochniarz.pl
usuwa³ plamê oleju z
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18
jezdni ul. Kolejowej.

Nieustaj¹cy konkurs

Dy¿ury aptek

Tel. (087) 520-40-88

(K33503)

(V54904)

Janusz ¯ero

m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

 5 wrzenia o 18.27 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w Zawadach Oleckich.
 6 wrzenia o 12.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zagra¿aj¹cy przechodniom
nad³amany konar drzewa w Wieliczkach.
 6 wrzenia o 15.46 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w wiêtajnie
7 wrzenia o 10.59 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w
Plewkach.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

W³amania

10 wrzenia nieznani sprawcy w³amali siê do piwnic i skradli trzymane tam
rowery górskie.
Rower wartoci ok. 1000 z³ skradziono z piwnicy osiedla Siejnik oraz z piwnicy domu przy placu Wolnoci.

GOTÓWKA
W 15 MINUT

 6-10.09.2005r. - pl. Wolnoci 25
 11-12.09.2005r.  ul. Sk³adowa 6

US£UGI POGRZEBOWE

 30 sierpnia o 10.18 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni ze sklepu
Lewiatan przy ul. Partyzantów.
 31 sierpnia o 9.54 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z altanki na
osiedlu Siejnik.
 31 sierpnia o 10.33 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z budynku
mieszkalnego w Jakach.
 31 sierpnia o 11.40 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z budynku
mieszkalnego w Jakach.
 31 sierpnia o 13.18 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z budynku
mieszkalnego przy ul. S³onecznej.
 1 wrzenia o 15.41 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca przy ul. Park.
 2 wrzenia o 9.17 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni
z budynku mieszkalnego w Rogajnach
(gm. wiêtajno).
 3 wrzenia o 10.10 jeden zastêp OSP
Szczecinki usuwa³ gniazdo szerszeni
z budynku mieszkalnego w Plewkach.
 3 wrzenia o 22.57 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP wiêtajno usuwa³y skutki wypadku drogowego z
jezdni w okolicach Che³ch.
 4 wrzenia o 13.10 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca przy ul. Park.
Informacji udzieli³

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

!
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Drodzy ofiarodawcy
W nied³ugim czasie Gmina Olecko
zakupi dla Pogotowia Ratunkowego przy
Szpitalu Oleckim Karetkê R. Bêdzie to
cenny dar ze strony Gminy Olecko.
Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Zdrowe Olecko dziêki ofiarodawcom, darczyñcom zbiorowym, indywidualnym i tym bezimiennym mog³o
dokonaæ dofinansowania zakupu przez
Szpital aparatu Medycznego Urodynamik dla Oddzia³u Ginekologii za kwotê
16.314 z³.
Jak pisa³a w Tygodniku Oleckim nr
36 (402) Prezes Zarz¹du Fundacji Pani
Bo¿ena Bielska-Swie¿yñska, zosta³ zakupiony przez Fundacjê Ssak Medyczny Boskaroldo karetki za sumê 4.211,48
z³. £¹czna suma, jak¹ wyda³a Fundacja
na dwie pozycje, zamyka siê kwot¹
20.525,48 z³. Mo¿liwe to by³o, jak wspomnia³em na wstêpie, dziêki ofiarodawcom, darczyñcom.
Fundacja rozmieci³a skarbonki w oleckich bankach oraz w Centralnej Rejestracji przy Szpitalu. Konto Fundacji po-

dawane jest w Tygodniku Oleckim.
Zwracam siê do obecnych i przysz³ych
ofiarodawców, darczyñców o wsparcie
Fundacji w jej dzia³aniach. Fundacja w
swych planach bêdzie chcia³a dokonaæ
nastêpnych zakupów dla oddzia³ów: chirurgii, wewnêtrznego i dzieciêcego, lecz
to uzale¿nione bêdzie od rodków jakie
znajd¹ siê na koncie Fundacji. Prosimy
o ka¿d¹, nawet najmniejsz¹, pomoc i
wsparcie. Ka¿da z³otówka lub wiêksza
kwota bêd¹ cennym darem.
W imieniu wszystkich cz³onków Fundacji podziêkowanie sk³ada

Przewodnicz¹cy Konwentu Fundatorów

Sylwester Kaczor

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

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 w ³ a  n i e w O l e c k u !
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 150 i 100 z³.
Nadal nap³ywaj¹ propozycje sponsorów.

OLECKI TYDZIEÑ
12 wrzenia
- turniej pi³ki no¿nej dla dzieci
- rozpoczêcie naboru wniosków o stypendia dla szkó³ uczniów ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich i studentów  starostwo (TO 36(402) s. 4
9.00  remontów w blokach, siedziba CM,
Nocznickiego 2
10.00  przetarg na wykonanie remontu
instalacji elektrycznych, siedziba CM,
Nocznickiego 2
13 wrzenia
- zawody szkó³ wiejskich
- turniej pi³ki no¿nej dla dzieci
14.00 - otwarcie wystawy IPN pn. Wypêdzeni  Przypêdzeni, dotycz¹cej migracji ludnoci na ziemiach Warmii i
Mazur. Gminny Orodek Kultury i
Sportu w Kowalach Oleckich, galeria
Pod Skosem.
14 wrzenia
- turniej pi³ki no¿nej dla dzieci
- V Marsz ¯ywej Pamiêci Polskiego Sybiru - Bia³ystok
15 wrzenia
- turniej pi³ki no¿nej dla dzieci
- zakoñczenie naboru wniosków o stypendia dla szkó³ uczniów ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich i studentów  starostwo (TO 36(402) s. 4
15.00  koniec przyjmowania zg³oszeñ
do rozgrywek Oleckiej Ligi Dru¿yn Amatorskich (TO 36(402) s. 19
15.10  obowi¹zkowe zebranie przedstawicieli dru¿yn bior¹cych udzia³ w rozgrywkach Oleckiej Ligi Dru¿yn Amatorskich (TO 36(402) s. 19
18 wrzenia
13.00  rozpoczêcie do¿ynek miêdzygminnych w wiêtajnie

POLICJA OSTRZEGA

Zbiórka ¿ywnoci

Przyczyna: nadmierna prêdkoæ.

W dniach 16-17 wrzenia br. w oleckich sklepach odbêdzie siê
zbiórka ¿ywnoci. Akcja bêdzie przebiega³a pod ogólnopolskim has³em Podziel
siê posi³kiem.
Koordynatorem zbiórki
jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w
Olecku.
Zebrana ¿ywnoæ trafi do oleckich
szkó³ i wietlic.
Zbiórka bêdzie przeprowadzana w nastêpuj¹cych punktach:
- Biedronka (pl. Wolnoci i ul. Nocznickiego),
- sklep GOS (ul. Armii Krajowej),
- sklep SAM (ul. Nocznickiego),
- sklep B.K. Szczodruch (pl. Wolnoci),
- PHU Stefan (ul. Kociuszki).

"
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Zjazd w Opladen
Byli olecczanie (Treuburczycy) zaprosili na swój zjazd, który odby³ siê 3 wrzenia
w Opladen, Zdzis³awa Bereniewicza oraz
cztery osoby ze Stowarzyszenia Mniejszoci Niemieckiej w Olecku.
Ze zjazdu zosta³y przywiezione ciekawe dokumenty dotycz¹ce dziejów miasta
i jego mieszkañców. S¹ to m.in. duplikat
aktu za³o¿enia miasta pisany w jêzyku
polskim. Orygina³ nie istnieje, gdy¿ zagin¹³. Duplikat zosta³ spisany kilka lat
póniej.
Z dokumentów trzeba równie¿ wyró¿niæ rozkaz ewakuacji miasta z 22 padziernika 1944 roku. S¹ te¿ dokumenty
historyczne: Historia Kowal Oleckich, 300
lat Lakieli, Historia Wieliczek, kopia dokumentu z 1535 roku oraz historia powstania Czukt z 1539 roku. Wszystkie

Po¿ar
We Wronkach 7 wrzenia dosz³o do
gronego po¿aru. Spaleniu uleg³a wiêba dachowa domu wielorodzinnego. W
gaszeniu bra³o udzia³ 6 zastêpów stra¿y po¿arnej: trzy zawodowe z Olecka oraz
OSP z Mazur, wiêtajna oraz Szczecinek. Straty wyceniono na oko³o 50.000
z³otych.

denci zaczêli normalne zajêcia.
Rok akademicki rozpoczê³o ponad 60
studentów studiów zaocznych natomiast
inauguracja roku akademickiego na studiach dziennych odbêdzie siê 3 padziernika. W chwili obecnej liczba studentów dziennych na w-f to 25 osób. Rekrutacja jeszcze nie zosta³a zakoñczona
i przyjmowane s¹ jeszcze dokumenty.
pisane w starym jêzyku polskim. Wród
dokumentów jest te¿ wykaz wszystkich
starostów oleckich z datami ich urzêdowania.
Strona niemiecka obieca³a równie¿
przekazaæ dokumenty z XVI i XVII wieku dotycz¹ce G¹sek.
Do Olecka trafi³ równie¿ spis zbiorów archiwalnych jakie znajduj¹ siê w
Opladen. Natomiast Pani Sabine Czygan
obieca³a, ¿e w chwili utworzenia w Olecku muzeum przeka¿e na jego rzecz oryginalny strój ludowy z naszego regionu
oraz wszystkie domowe zbiory archiwalne.
Wczeniej z propozycj¹ przekazania swych
zbiorów zwróci³o siê do burmistrza Wac³awa Olszewskiego archiwum teruburczyków w Opladen.
(Opracowa³ na podstawie wypowiedzi Zdzis³awa Bereniewicza
Bogus³aw M. Borawski)

Wypadek

11 wrzenia o godzinie 11.40 dosz³o
do wypadku drogowego w G¹skach.
Dwudziestojednoletni Andrzej ¯., mieszkaniec G¹sek, prowadz¹c Fiata 125p zbyt
szybko i pod wp³ywem alkoholu (ponad
2 promile) na ³uku drogi straci³ panowanie nad kierownic¹ wpad³ do rowu. Do
wypadku dosz³o w G¹skach. Kierowca
oraz trzech pasa¿erów z ogólnymi obra¿eniami zostali
umieszczeni w szpitalu w Olecku.

KEY
(V54805)

2 wrzenia zosta³ inaugurowany rok
akademicki na nowym kierunku Wszechnicy Mazurskiej wychowaniu fizycznym.
Studentów przywita³ rektor Wszechnicy Mazurskiej prof. dr Józef Krajewski. G³os zabrali równie¿ prodziekan d/s
toku studiów Tomasz £askowski, prodziekan Stanis³aw Nowel oraz prodziekan / koordynator Edward Grott. Po czêci
oficjalnej jeszcze tego samego dnia stu-

Obchody 25-lecia
NSZZ Solidarnoæ
w Olecku

Zarz¹d NSZZ Solidarnoæ w Olecku informuje, ¿e odzia³owe obchody 25
rocznicy powstania zwi¹zku zawodowego odbêd¹ siê dnia 2 padziernika 2005
roku. Rozpocznie siê msz¹ wiêt¹ o godzinie 12.00 w kociele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a w.
Po mszy wiêtej w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego odbêdzie siê
wystêp dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 1
w Olecku powiecony powstaniu i historii Solidarnoci. Po wystêpie odbêdzie
siê wrêczenie medali zas³u¿onym dzia³aczom zwi¹zku i spotkanie okolicznociowe.
Organizatorzy uroczystoci zapraszaj¹
na ni¹ zarówno cz³onków Solidarnoci,
jak i jej sympatyków.
Z informacji udzielonych przez
Zarz¹d Oddzia³u NSZZ Solidarnoæ
w Olecku
Marek Pacyñski

Do¿ynki miêdzygminne

Zaproszenie
Dokoñczenie programu ze s. 1.

- konkurs wieñców do¿ynkowych
- wystêpy zespo³ów i kapel ludowych:
Oleckie Echo, Rospuda Filipów,
Kapela Folkowa z Rutki Tartak,, Romiñczanie z Dubeninek, zespó³ z Litwy
- zawody sportowe z Ch³opskiej Zagrody: toczenie opon¹ , pi³owanie
drzewa na kr¹¿ki, rzut kr¹¿kiem do
opony, rzut klockiem na odleg³oæ,
przeci¹ganie liny
Dodatkowe atrakcje:
- stoiska z kuchni¹ regionaln¹,
- stoiska z rêkodzie³em ludowym,
- wystawa p³odów rolnych, maszyn rolniczych,
- stragany.
20.00 - 2.00 - zabawa ludowa.

znaczy taniey !

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

(V56702)

Wszechnica otwiera
nowy kierunek studiów

guracja roku szkolnego.

#

Multicar
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 pokaz najnowszego nabytku naszego miasta

Fot. Marek Pacyñski

Ma³y pojazd o wielkich mo¿liwociach - tak w skrócie mo¿na okreliæ to co potrafi ta maszyna. Mimo, ¿e znamy Mulitcary, przede wszystkim jako ma³e wywrotki na budowach w Polsce od kilkudziesiêciu lat, to samochód ten nadal zadziwia nas
swoimi mo¿liwociami.

Pijani kierowcy

W Olecku mielimy okazjê przyjrzeæ siê bli¿ej maszynie
Multicar M30 FUMO, który zosta³ zakupiony na potrzeby
naszego miasta. Przede wszystkim u¿ytkownikiem tego pojazdu bêdzie miejskie przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê oczyszczaniem miasta. Posiada on mo¿liwoæ zastosowania wielu
dodatkowych urz¹dzeñ pomocniczych, jak: p³ugi, wysiêgniki,
lemiesze itd. Daje to wiele mo¿liwoci zastosowania tego pojazdu do oczyszczania dróg i alejek parkowych, napraw owie-

 5 wrzenia w Sedrankach zosta³ zatrzymany szeædziesiêcioszecioletni Józef K. Rowerzysta mia³ we
krwi 2 promile alkoholu.
 7 wrzenia oko³o 14.45 policjanci zatrzymali na ul.
Kasprowicza VW Sciroco. Prowadz¹cy go czterdziestoszecioletni Leon L. mia³ we krwi 1,5 promila alkoholu.
 10 wrzenia policjanci zatrzymali a¿ czterech nietrzewych
kierowców. W Olecku Ma³ym o 17.30 zatrzymano
dziewiêtnastolatka, Paw³a J. Prowadzi³ on Poloneza
maj¹c we krwi 1,8 promila alkoholu. O 18.30 na ul.
Grunwaldzkiej jad¹cego BMW Roberta K. dwudziestoomiolatek mia³ we krwi 1,8 promila alkoholu. Na
ul. Mazurskiej o 18.45 zatrzymano fiata 126p. Prowadz¹cy go dwudziestojednoletni Janusz G. mia³
ponad 3 promile alkoholu we krwi. O 23.20 w wiêtajnie zatrzymano równie¿ nietrzewego kierowcê.
Zbigniew N. jecha³ Fiatem 126p.

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo
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tlenia w parkach, drobnych napraw na
wysokociach, odnie¿ania i wielu, wielu
innych zastosowañ.
Pokaz wzbudzi³ ¿ywe zainteresowanie przedstawicieli urzêdów i samorz¹dów lokalnych. Przede wszystkim trzeba podkreliæ to, ¿e sama firma oferuj¹ca te pojazdy jest bardzo zainteresowana prezentacj¹ ich mo¿liwoci i by³a reprezentowana przez najwa¿niejszych
swoich przedstawicieli.
Sam samochód bêdziemy czêsto widzieli w naszym miecie, wiêc sami jako
mieszkañcy bêdziemy mieli mo¿liwoæ weryfikacji zakupu. A na pewno bêdzie to
jak najbardziej pozytywna opinia.
MP

$
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W czwartek 8 wrzenia 2005 r. o godzinie 21:50 na z centralnego placu miasta by³ nadawany na ¿ywo program telewizyjnej jedynki Debata wyborcza. Audycjê powiêcon¹
sprawom owiaty poprowadzi³a Dorota Gawryluk. Wród zaproszonych goci byli politycy z omiu najwiêkszych ugrupowañ politycznych. Mieszkañcy mieli szansê w³¹czyæ siê w
realizacjê programu odpowiadaj¹c na pytania pani redaktor.

Debata wyborcza
Tekst ze strony internetowej TVP1
Oczywiste jest, ¿e zanim zag³osujemy, musimy poznaæ tych,
na których g³osowaæ bêdziemy. I nie chodzi tu tylko o nazwiska i numer na licie ale o ich pomys³y i plany wyborcze. W
Olecku zapytamy polityków o ich pomys³ na polsk¹ edukacjê.
Tematem debaty jest Jaka szko³a taka przysz³oæ.

Dlaczego miejscem tej dyskusji jest akurat Olecko?
W tym miejscu bowiem jak w soczewce skupiaj¹ siê problemy polskiej edukacji. Wokó³ tereny popegeerowskie, brak
przemys³u, stopa bezrobocia w województwie wynosi 27,6 proc.
Jedynym sposobem, by wyrwaæ siê z zaklêtego ko³a bezrobocia i biedy jest edukacja. Tylko jak to zrobiæ w dzisiejszych czasach, nie maj¹c odpowiednich rodków finansowych?
Jak politycy mog¹ pomóc ludziom w ich walce o przysz³oæ o tym bêd¹ dyskutowaæ przedstawiciele partii, które wed³ug
sonda¿y przekrocz¹ 3% próg wyborczy z ekspertami, którzy
na co dzieñ zajmuj¹ siê problemami edukacji oraz tymi, którzy
bezporednio zainteresowani s¹ tematem.
***
Olecko le¿y w pó³nocnej-wschodniej czêci Polski w województwie warmiñsko-mazurskim. Mieszka tutaj ok. 19 tysiêcy osób. Mimo znakomitych warunków do rozwoju turystyki
na jedn¹ ofertê pracy przypada 213 bezrobotnych.

Nawietlmy jednak sytuacjê w Olecku koncentruj¹c siê na
edukacji. Tutaj i w okolicy licea profilowane i technika nie
narzekaj¹ na brak chêtnych. Najpopularniejsze kierunki ucz¹
takich zawodów, jak: lusarz, kucharz, sprzedawca, piekarz.
Dyrekcja szkó³ jest zadowolona, bo te placówki maj¹ wielu
chêtnych, a co za tym idzie pieni¹dze. Jednak to, ¿e kierunki
te ciesz¹ siê popularnoci¹ nie wiadczy o tym, ¿e po ich
ukoñczeniu ma siê zapewnion¹ pracê, wrêcz przeciwnie! Ich
absolwenci tu¿ po dyplomie wzmocni¹ szeregi bezrobotnych
i ustawi¹ siê w kolejce po zasi³ek. Dla odmiany województwo

warmiñsko-mazurskie szczyci siê jednym z najni¿szych wyników maturalnych w Polsce. rednia z egzaminów to 83,5%
(najwy¿sza jest w Ma³opolsce 90,2%, najni¿sza 82,9%). Ten
niski odsetek zdaniem pedagogów jest spowodowany funkcjonowaniem w województwie wielu liceów profilowanych,
czyli tzw. ukrytych zawodówek. To szko³y, w których matura
okaza³a siê dla uczniów progiem niemal nie do przebycia. Uwa¿a
siê, ¿e masowo produkuj¹ one bezrobotnych.

%
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W okolicy polikwidowano ma³e szko³y podstawowe. Z map
okolic Olecka zniknê³o 6 wiejskich szkó³. Jak zwykle zdecydowa³ czynnik ekonomiczny  samorz¹dów nie staæ na utrzymywanie szkó³ z niewielk¹ iloci¹ uczniów.

Czy jednak decyzje o likwidacji tych szkó³ zawsze s¹ dobre? Dzieci zatem musz¹ doje¿d¿aæ do oleckich szkó³, co pozbawia ich czêsto szans na dodatkowe zajêcia, kontakt z rodzicami jest krótszy, utrudniony jest te¿ kontakt szko³y z rodzicami, dzieci ucz¹ siê w wielkich szko³ach  kombinatach.
Na ogó³ przemilczany jest fakt, ¿e ma³e szko³y s¹ znakomite
pod wzglêdem wychowawczym. Tam nauczyciele dobrze znaj¹ swoich uczniów i ich rodziców.
Warto te¿ poznaæ sytuacjê w przedszkolach  ta te¿ nie
wygl¹da za weso³o. Dzia³a³o tu jeszcze niedawno 7 przedszkoli, teraz tê liczbê zredukowano do jednego w ca³ej gminie! A przecie¿ pedagodzy udowodnili, ¿e dzieci z biednych
rodowisk maj¹ s³abe szanse na sukcesy edukacyjne, je¿eli
s¹ pozbawione wychowania przedszkolnego. Przedszkole w
ca³ym cywilizowanym wiecie traktowane jest jako pierwszy,
decyduj¹cy etap edukacji. Brak mo¿liwoci pos³ania dziecka
do przedszkola przekrela nadziejê na polepszenie sytuacji
spo³ecznej i ekonomicznej w przysz³oci.

Fot. Józef Kunicki.

&

Tygodnik Olecki nr 37 (403)

Szanowni Pañstwo!

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 6 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;
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 wspieraj¹cych Komitetu.
Do koñca wrzenia br. mo¿na z³o¿yæ
pisemne owiadczenie, b¹d wpisaæ siê
na listê osób, które wyra¿aj¹ chêæ wst¹pienia jako cz³onkowie wspieraj¹cy do

Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Paw³a II w Olecku. Szczegó³owe
informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem
telefonu: 520-19-50 lub w pokoju nr 2
Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Gor¹co zapraszam.
Przewodnicz¹cy Komitetu
Wac³aw Olszewski

Debata polityczna

Wiadomo jak¹ popularnoci¹ ciesz¹
siê debaty polityczne. Jednak czasem
odnosimy wra¿enie, ¿e co takiego dzieje siê raczej obok nas i w innych miejscach naszego kraju.
Olecko by³o tak jakby na uboczu
polityki. Ale przecie¿ i w takim miecie
s¹ ludzie o ukszta³towanych wiatopogl¹dach, reprezentuj¹cych ró¿ne partie
polityczne i odmienny pogl¹d na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoæ.
Trzeba przyznaæ, ¿e sobotni pomys³
sympatyków i cz³onków UPR (tu podziêkowania dla Artura Fadrowskiego, by w
Olecku mia³o miejsce co takiego jak debata
polityczna wród przedstawicieli ró¿nych

partii i zwi¹zków politycznych) spotka³
siê ze sporym zainteresowaniem.
Atmosfera pikniku pozwoli³a na bardzo swobodne rozmowy, wymianê pogl¹dów politycznych, wyra¿enie w³asnych
opinii czy s¹dów w otoczeniu ludzi zainteresowanych tymi problemami. Wy³oni³ siê miêdzy innymi problem braku
przedstawiciela Olecka w Sejmie czy w
Senacie. Pomys³ ciekawy, ale jednak oczywistym sta³ siê problem, czy taki cz³owiek bêdzie przedstawicielem Olecka czy
te¿ partii, któr¹ by reprezentowa³ w parlamencie. Dyskusje by³y ciekawe, tematy
proponowane przez rozmówców intere-

Zosta³o wyjanione pochodzenie koci
ludzkich wykopanych podczas kopania
do³ów pod fundamenty przy ul. Kociuszki.

Tam by³ cmentarz

Budowniczowie natrafili bowiem przez
przypadek na prowizoryczny cmentarz,
jaki zorganizowano podczas epidemii czarnej ospy jaka wybuch³a na pocz¹tku XVIII
wieku. Na pocz¹tku epidemii zmar³ych
chowano na tym cmentarzu, póniej za
palono i grzebano tylko szcz¹tki. Cmentarz w tym miejscu istnia³ jeszcze przed
I wojn¹ wiatow¹. W czasie jej trwania
zosta³ zlikwidowany, a groby zosta³y przeniesione na nowe miejsce. Czêæ grobów zosta³a jednak zapomniana i dopiero teraz, podczas budowy, je odkryto.
Powinny szcz¹tki te spocz¹æ na odrestaurowanym cmentarzu ewangelickim.
W okresie miêdzywojennym sta³y na
miejscu zlikwidowanej nekropolii dwa
budynki, które zosta³y spalone przez
Rosjan po zdobyciu Olecka.
Dane te uzyskalimy od Pana Zdzis³awa Bereniewicza, on za zdoby³ je
podczas uczestniczenia w zjedzie by³ych mieszkañców Olecka (Treuburga) w
Opladen.
suj¹ce wszystkie strony, a sami dyskutanci na odpowiednim poziomie, by ich
rozmowy nie przerodzi³y siê w k³ótnie.
Z moich obserwacji wynik³o, ¿e rzeczywicie by³a i jest potrzeba organizowania takich spotkañ poza oficjalnymi i
urzêdowymi imprezami, a zaciniêty pod
szyj¹ krawat nie musi oznaczaæ debaty
na wysokim poziomie. Sama taka dyskusja nie musi odbywaæ siê na ekranie
telewizora czy w eterze radiowym. W polityce maj¹ wiele do powiedzenia nie tylko
przedstawiciele wielkich aglomeracji i
centrów politycznych.
Organizatorzy zapowiedzieli, ¿e to nie
jedyna i nie ostatnia taka debata i jednoczenie zapraszaj¹ do dyskusji innych
przedstawicieli partii i organizacji.
MP

'
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Kandydat do Sejmu RP
Lista nr 10, poz. 6

Edward Adamczyk
zam. Olecko lat 57

Wykszta³cenie wy¿sze rolnicze, ukoñczone studia podyplomowe  zarz¹dzanie.
Radny Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
 pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego tego Sejmiku,
Sekretarz Powiatu Oleckiego.

Jestem za:
zwiêkszeniem zatrudnienia poprzez rozwój gospodarczy,
rozwojem przedsiêbiorczoci poprzez aktywn¹ politykê gospodarcz¹ pañstwa,
równym i bezp³atnym dostêpem do edukacji,
aktywnym wspieraniem rozwoju naszego regionu,
odd³u¿eniem szpitali i napraw¹ s³u¿by zdrowia,
zrównaniem praw rolnika polskiego i rolnika unijnego,
popraw¹ koniunktury rolnej i jej dochodowoci,
aktywn¹ polityk¹ regionaln¹ pañstwa,
za utrzymaniem kontroli pañstwa nad ostatnimi polskimi bankami PKO BP, BGK, BG¯, Bank Pocztowy,
Bank Ochrony rodowiska, a tak¿e polskimi strategicznymi ga³êziami gospodarki,
uporz¹dkowaniem tworzenia prawa i zapewnienia jego jasnoci i stabilnoci,
polepszeniem sytuacji emerytów i rencistów.

W dniach 12.09.- 31.10.2005 r. dokonywany bêdzie
pobór podatku od posiadania psów przez pracowników Urzêdu Miejskiego w domach mieszkañców.

Podatek
od posiadania psów
Burmistrz Olecka wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców miasta, którzy nie wp³acili podatku od posiadania psów
za 2005 rok, informuje, ¿e w dniach od 12 wrzenia do 31
padziernika 2005 roku dwóch pracowników Urzêdu Miejskiego w Olecku (na podstawie Upowa¿nieñ nr ORN.0115-54/05 i
ORN.0115-55/05 z dnia 08.09.2005r. wydanych przez Burmistrza Olecka) bêdzie dokonywa³o poboru podatku od posiadania psów w Pañstwa domach.
Zgodnie z uchwa³¹ nr XXVIII/207/04 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, zwolnieñ, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru (Dz. Urz. Woj. Warmiñsko-Mazurskiego nr 184, poz. 2467/2004) na terenie Gminy
Olecko obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce stawki i zwolnienia:
- roczna stawka podatku od posiadania psów  50,00 z³ za
ka¿dego psa;

(K34401)

„BLISKO LUDZKICH SPRAW”

Reklama wyborcza

Dewiz¹ moj¹ jest troska o najs³abszych, spo³eczn¹ równoæ, walka z bezrobociem.

- emeryci do 65 roku ¿ycia  20,00 z³ za pierwszego psa, a za
ka¿dego nastêpnego  po 50,00 z³;
- uprawnieni do renty inwalidzkiej do 65 roku ¿ycia  20,00 z³
za pierwszego psa, a za ka¿dego nastêpnego  po 50,00 z³;
- zwalnia siê osoby zatrudnione jako dozorca od jednego psa
wykorzystywanego jako pomoc przy pilnowaniu mienia.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84/2002 z pón.
zm.) podatku od posiadania psów nie pobiera siê:
- od osób w wieku powy¿ej 65 lat prowadz¹cych samodzielnie
gospodarstwo domowe  od jednego psa;
- z tytu³u posiadania psów bêd¹cych pomoc¹ dla osób niepe³nosprawnych;
- z tytu³u posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania
gospodarstw rolnych  po dwa na ka¿de gospodarstwo.
Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania do
dnia 31 padziernika roku podatkowego.
Wp³at mo¿na równie¿ dokonywaæ na konto Urzêdu Miejskiego w Olecku
PKO BP S.A. o/Olecko Nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117
Wp³aty bez prowizji przyjmuj¹ urzêdy pocztowe i oddzia³y
PKO BP S.A. na terenie Gminy Olecko.
Ma³gorzata Adameit
rzecznik prasowy UM w Olecku
www.olecko.pl
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

Prusy Wschodnie

- Impresje, jak przed 40 laty (5)
Heine Lepkowski Apartado 389, 1250 Escazu, Costa Rica

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
„Przypisani Pó³nocy” dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.
l¹du z domkami Boiken. Nieobecnoæ babci
by³a doskona³¹ okazj¹ zrobienia tej polskiej
gospodarce w otoczeniu idyllicznej natury Prus Wschodnich kilku zdjêæ. Obrazy mówi³y same za siebie: Polacy lubi¹ ¿yæ z ziemi, nie pytaj¹c, co dalej. Jednak
równie¿ to niebiañskie miejsce na ziemi
zapad³o mi w sercu. Przyby³em tu jeszcze raz, tym razem
samochodem i spotka³em babciê.
Chcia³a nas zaprosiæ do rodka, nie chcia³em jednak przegapiæ ¿adnego widoku
na lasy wokó³ jeziora Haszno. Usiedlimy wiêc na przyczó³ku domu przy ponadczasowym pieñku drzewa, który s³u¿y³ jako blat sto³u. Równie¿ tu by³o piêkne
miejsce do czerpania .Impresji Prus
Wschodnich Tutaj by³o siê zbratanym
ze wiatem i Bogiem.
Kto podczas wizyty w starej ojczynie nie rozpozna swojej wioski czy miasta i rozczarowany odwróci siê, jak to
mia³o miejsce w przypadku by³ych mieszkañców Treuburga, którzy w tym samym
czasie przyjechali autobusem, powinien
poszukaæ wewnêtrznego spokoju w tej
niebiañskiej idylli natury. Znajdzie go!
Jeli nadal bêd¹ jakie trudnoci czy oczekiwania, trzeba sobie natychmiast pomóc
butelk¹ .Niedwiedziego pazura, ale tylko
z miodem od szczêliwych pszczó³ z lasów Rothebud . Dopiero dziêki aromatycznemu miodowi mo¿na siê przekonaæ,
co za miksturê proponuje nam zachodni
przemys³.

Babcia by³a znów gdzie poza domem, ¿eby zdobyæ produkty codziennego u¿ytku.
Wczeniej rezydowa³ tu leniczy rewiru Gustav Szemskat, za czasów którego budynek leniczówki i zabudowania
gospodarcze sprawia³y wra¿enie bardziej
zadbanych. To miejsce i wspaniale brzozy,
zdobi¹ce drogê dojazdow¹ do leniczówki
jeszcze pamiêta³em, poniewa¿ podczas
pracy jako przewonik drzewa pyta³em
siê tutaj raz o po³o¿enie kilku metrów
szeciennych drzewa. Tak¿e ta leniczówka
nadal odznacza³a siê swoim wspania³ym,
naturalnym po³o¿eniem z cudownym
widokiem na jezioro. W oddafi po³acie

Dojazd do leniczówki Pillwung
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Umiechnij siê

To has³o regat o B³êkitn¹ Wstêgê jez. Oleckie Wielkie.
W dniu 28.08.br. ¿eglarze i sympatycy Oleckiego Klubu Wodnego od rana taklowali ¿aglówki,
poprawiali osprzêt, czyli przygotowywali siê do regat.
O godz. 10.00 nad pomostem zawis³a gala banderowa a o 10.n30 g³ówny organizator wicekomandor
OKW Leszek Kaszuba z umiechem dokona³ otwarcia
regat.
Na start wyp³ynê³a rekordowa liczba  11 jachtów, tj. 7 omeg, 3 kabinówki i 1 trener.
Trasa, jak przysta³o na B³êkitn¹ Wstêgê, by³a
d³uga i urozmaicona.
Po starcie przy skoczni ¿aglówki p³ynê³y do
boi zwrotnej przy przystani OKW i dalej na koniec
jeziora do tzw. wodopoju przy drodze Olecko-Krupin, gdzie by³a ustawiona nastêpna boja. To by³
bardzo trudny odcinek trasy z powodu kaprynego, krêc¹cego wiatru z wysokich brzegów i samej Szyjki. Od
wodopoju jachty p³ynê³y w kierunku punktu widokowego przy
rzece od strony Sedrank, czyli w przeciwleg³y koniec jeziora, a
nastêpnie na metê przy Klubie Wodnym. Ca³a trasa liczy³a ponad
10 km.
Od startu ostro ruszy³y omegi i one prowadzi³y przez ca³¹
trasê regat. W okolicy Szyjki na pierwsze miejsce wyszed³ Ze-

fir pod sternikiem Cezarym Pojaw¹ i utrzyma³ przewagê do
mety. Jako druga przyp³ynê³a Bia³a pod sternikiem Maciejem Dudanowiczem, a trzeci by³ Wojciech S³omkowski
na omedze Delphia Yachts, uwa¿any za faworyta regat.
Jako czwarta przyp³ynê³a drewniana szagma pod sternikiem Leszkiem kaszub¹.
Z kabinówek pierwsza by³a Szanta (sternik Ryszard
Wróblewski), druga 505 (sternik Bogus³aw Buczyñski) a
trzecia Bez (sternik Maciej Guzewicz).
Ostatni jacht z powodu zanikaj¹cego wiatru zakoñczy³
regaty ok. godz. 14.00.
Zawody sêdziowa³ st. jacht. Leopold Sienkiewicz. Na
uroczystoci zakoñczenia regat ¿eglarze mogli umiechn¹æ
siê po raz kolejny, poniewa¿ ka¿dy uczestnik otrzyma³ dyplom i upominek od organizatora Leszka Kaszuby i OKW.

£¹cznie w regatach wziê³o udzia³ ponad 30 osób, co
dokumentuje rodzinne zdjêcie umiechniêtych uczestników
i organizatorów.
Po po³udniu odby³o siê ¿eglarskie ognisko integracyjne.
Regaty O B³êkitn¹ Wstêgê jez. Oleckie Wielkie by³y bardzo udane i z najwiêksz¹ liczb¹ zadowolonych uczestników.
BOS



Tygodnik Olecki nr 37 (403)

(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.
(K34202)

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

!
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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 Stypu³kowskiej. Wówczas 16-letni Grzegorz Gliñski
zaj¹³ w nim drugie miejsce, zdobywaj¹c nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoci 2000 z³.
Bohater tego wspomnienia dawno nie ¿yje, ale s³owo pisane zosta³o...
Jan Torebko

Co piórem zapisane...

(2)

tego toporem nie wyr¹biesz  mówi jedno z przys³ów.
Bezporednio po wyzwoleniu wst¹pi³ z czêci¹ swoich ludzi do Milicji
Obywatelskiej. Nastêpnie w roku 1947
zosta³ nauczycielem kieruj¹cym w szkole podstawowej w Kuklach.
1 wrzenia 1958 roku przyjecha³ do
Suwa³k i rozpocz¹³ naukê w Liceum Handlowym dla Doros³ych, a tak¿e pracê w by³ym
starostwie powiatowym. W dniu 10 czerwca
1950 roku ukoñczy³ naukê otrzymuj¹c
wiadectwo dojrza³oci. W roku 1951 od
1 lutego do 31 grudnia pracowa³ w PZGS
Samopomoc Ch³opska w Suwa³kach na
stanowisku starszego referenta mleczarskiego, a od 1 stycznia 1952 roku do 31
lipca 1957 w Suwalskich Kamienio³omach
Drogowych na stanowisku kierownika
s³u¿by inwestycyjnej. Oprócz tego pe³ni³ funkcjê sekretarza Rady Zak³adowej
i ³awnika S¹du Wojewódzkiego w Bia³ymstoku. W dniu 1 sierpnia 1957 roku
rozpocz¹³ pracê w Narodowym Banku
Polskim Oddzia³ w Suwa³kach na stanowisku I-go skarbnika i kierownika sekcji
kasowo-skarbowej i dewizowej a¿ do dnia
31 grudnia 1976 roku.
Jako cz³onek Prezydium Oddzia³u
ZBoWiD w Suwa³kach specjalizowa³ siê
w spotkaniach z m³odzie¿¹. Obecnie pan
Trejnowski nadal bierze udzia³ w spotkaniach z m³odzie¿¹ oraz pracuje spo³ecznie jako przewodnicz¹cy Wojewódzkiej
Komisji Socjalnej i Zdrowia przy Zarz¹dzie Wojewódzkim ZBOWiD w Suwa³kach.
Przejdê teraz do omówienia dzia³alnoci konspiracyjnej obwodu suwalskiego i augustowskiego
Na terenach tych, mimo zlikwidowania niemal ca³ego kierownictwa Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej, zorganizowanej przez kpt Stanis³awa Bielickiego, pseudonim Ziomek oraz kierownictwa Legii Pi³sudskiego zorganizowanego przez kpt Zenona Jaronickiego z Legionu Nadniemeñskiego, zorganizowanego przez kpt Mariana witalskiego, pseudonim Profesor, Korpusu Ziemi Suwalskiej zorganizowanego przez Jakuba liwiñskiego pseudo-

nim Sêp oraz Odrodzenia Narodowego
zorganizowanego przez Stanis³awa Wydornika, pseudonim Burza, zorganizowany zosta³ przez po³¹czenie siê wy¿ej
wymienionych organizacji (z wyj¹tkiem
Korpusu Ziemi Suwalskiej) w dniu 13
kwietnia 1941 roku Zwi¹zek Walki Zbrojnej
rozrós³ siê obejmuj¹c swoim zasiêgiem
wszystkie gminy powiatu suwalskiego.
W sk³ad ZWZ weszli cz³onkowie po³¹czonych organizacji. Zmiany w gestapo,
maj¹cego g³ówn¹ siedzibê w Bia³ymstoku, by³y korzystne dla konspiratorów.
W³adze Polski Podziemnej na miejsce
Ksawerego Bukata, pierwszego komendanta ZWZ aresztowanego w dniu 11
maja 1941 roku, wyznaczy³y kpt Mariana witalskiego, pseudonim Profesor.
17 padziernika 1941 roku Profesor zosta³
powo³any do Sztabu Okrêgu, którego
dowódc¹ by³ p³k W³adys³aw Liniarski,
pseudonim Mcis³aw, a nominacjê
Komendanta Obwodu ZWZ na Ziemi
Suwalskiej otrzyma³ rotmistrz Kazimierz
Ptaszyñski, pseudonim Zaremba.
W tym czasie obwód suwalski nosi³
kryptonim Jeziora, Obwód B. Na teren powiatu suwalskiego przyby³ nielegalnie z obozu na Litwie w roku 1941
ppor. W³adys³aw Kuszel, pseudonim
Babinicz, który zosta³ I zastêpc¹ komendanta obwodu suwalskiego i jednoczenie oficerem szkoleniowym. Suwalski obwód ZWZ, a póniej Armii Krajowej nale¿a³ do IV Inspektoratu obejmuj¹cego obwody suwalski i augustowski.
Komendantami Inspektoratu byli
kolejno: od wiosny 1942 roku mjr W³adys³aw Szymborski, pseudonim Okrasa, od maja 1942 roku mjr Jan Tabortowski, pseudonim Bruzda, a od lutego 1944 mjr Franciszek Szabunia, pseudonim Zemsta.
Obsada pozosta³ych stanowisk w
obwodzie suwalskim w roku 1942 przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
- II Zastêpca Komendanta Obwodu i oficer
organizacyjny ppor. Mieczys³aw
Ostrowski, pseudonim Kropid³o,
- oficer wywiadu Antonina Krynicka,

Wac³aw Trejnowski  Orkan z Ber¿a³owiec. Dowódca oddzia³u partyzanckiego w okolicach Sejn.
pseudonim.  Alicja, póniej Sieja,
- oficer ³¹cznoci ppor. Ludwik Kamiñski, pseudonim. Bocian,
- komendant placówki N (dywersja i
propaganda antyhitlerowska na terenie Prus Wschodnich), plutonowy rezerwy Stanis³aw Szonder, pseudonim.
Szyc oraz Jemio³a.
Ca³y teren Obwodu 13 zosta³ podzielony na szeæ rejonów:
- I rejon  miasto, kpt Wac³aw Krynicki,
pseudonim Korwin, aresztowany w
kwietniu 1943 roku,
- II rejon  gminy: Szczebra, Raczki, Kuków,
Baka³arzewo. Komendant rejonu: plut.
rez. kawalerii Bogdan wi¹tkowski,
pseudonim Dziadek,
- III rejon  gminy: Filipów, Przerol,
Paw³ówka, Jeleniewo. Komendant rejonu: plut. rez. piechoty Mieczys³aw
Dorochowicz, pseudonim Sztychicki,
- IV rejon  gminy: Wi¿ajny, Smolniki,
Rutka Tartak, Szypliszki. Komendant
rejonu: plut. rez. piechoty Józef Grabowski, pseudonim Przytulski,
- V rejon  gminy: Puñsk, Ber¿niki, Krasnowo, Sejwy. Komendant rejonu: ppor.
rez. piechoty Jan Majewski, pseudonim Chmura,
- VI rejon  gminy: Stary Folwark, Krasnopol, Sejny, Giby. Komendant rejonu: ppor. rez. piechoty Micha³ Czatyrko, pseudonim, Kawka.
Oprócz komendantów poszczególnych
rejonów mianowano dowódców placówek. W ka¿dej z wy¿ej wymienionych
gmin powsta³a placówka Armii Krajowej.
W Obwodzie Suwalskim zorganizowano
ogó³em 25 placówek Armii Krajowej. Stan
zaprzysiê¿onych cz³onków wyniós³ na
koniec lipca 1944 roku 3.858 podchor¹¿ych, podoficerów i ¿o³nierzy.
C.d.n.

"
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Opowieci równikowe (50)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

Zwyczajny Singapur

Droga na po³udnie dobra. Najpierw
jechalimy autostrad¹, póniej zwyczajnym traktem. O godzinie 4 rano bylimy
ju¿ na przejciu granicznym po stronie
malezyjskiej. Trzeba by³o wyjæ z autobusu i przejæ do budynku, w którym
wstawiono tylko pieczêæ do paszportu i
odebrano kartê migracyjn¹. Szybko. Z
powrotem do autobusu. Przejazd przez
most graniczny i bylimy ju¿ w Singapurze. Tu odprawa siê przeci¹ga³a, poniewa¿ trzeba by³o zabraæ wszystko z
autobusu, ca³y baga¿. W wielkim gmachu najpierw nale¿a³o wype³niæ karty
migracyjne, póniej przejæ odprawê
paszportow¹ (szybko) i oddaæ baga¿ do
przewietlenia oraz przejæ przez specjaln¹ bramkê. Wszystko. O godz.
450 odjechalimy z granicy.
Miasto spa³o, ale w blokach na
ka¿dym balkonie wieci³o siê wiat³o.
Có¿ za rozrzutnoæ, albo có¿ za bogactwo, albo có¿ za sterroryzowany
kraj! Na razie nie widaæ tego tak powszechnie opiewanego bogactwa.
Po wyjciu z autobusu (ale nie na
dworcu) od razu wsiedlimy do taksówki, która zawioz³a nas pod kantor
(czynny ca³¹ dobê). Wymienilimy po
100 dolarów. Wysz³o nam po 170,5
dolarów singapurskich. Za taxi zap³acilimy 8,70 S$; kierowca jecha³ z w³¹czonym licznikiem. Zatrzymalimy siê
w najtañszym hotelu dla takich w³óczykijów jak my, w Mc Kenzie.
Jest godzina 630 i koczujemy. Siedzimy razem w pokoju nr 310, bo drugi
zwolni siê dopiero o godzinie dziewi¹tej. Wszyscy jestemy tak bardzo
zmêczeni, ¿e zasypiamy gdzie popad-

nie: ja na ³ó¿ku w 310, Jadzia na drugim
³o¿u, Gra¿yna na fotelu w korytarzu, Jacek na kanapie w portierni. Nie policzono nam za dzisiejszy dzieñ i dano nawet
za darmo niadanie. Nareszcie mo¿emy
siê normalnie najeæ. Ka¿dy nak³ada sobie
na talerz co chce i ile chce.
Za trzy noclegi zap³acilimy po 45S$
na osobê, czyli naprawdê ma³o jak na
Singapur; niadanie wliczone w cenê
pokoju. Nie przeszkadza nam to, ¿e ciany s¹ z dykty i nie siêgaj¹ nawet sufitu.
S³ychaæ s¹siadów mieszkaj¹cych trzy
pokoje dalej. Toaleta i prysznic wspólny na korytarzu. Mamy z Jackiem jedno
szerokie ³ó¿ko. Parno, duszno i niewy-

Singapur.
Nowoczesnoæ.

Singapur. Ulica w hinduskiej dzielnicy.

godnie. Tak to ju¿ niestety jest w klimacie równikowym i w najtañszym hotelu.
Jeszcze przed po³udniem poszlimy
zobaczyæ jak wygl¹da Singapur. Po wyjciu
z hotelu okaza³o siê, ¿e mieszkamy przy
jakich warsztatach naprawczych, gdzie
pe³no starych maszyn, czêci samochodowych, beczek itp. Na ulicach gdzieniegdzie le¿¹ mieci. A tu przecie¿ za
zamiecanie p³aci siê karê 500 dolarów
(ale na szczêcie singapurskich). Tyle
samo za przechodzenie przez ulicê nie
na pasach. Przy wejciu do metra na
cianach tabliczki informacyjne, ¿e nie
wolno tutaj bez sensu siê wa³êsaæ. A
my to przecie¿ w tej chwili robilimy.
Singapur nie zrobi³ na mnie wielkiego wra¿enia na jakie by³em nastawiony.
Owszem, sporo nowoczesnych wie¿owców, na ulicach niez³e samochody, olbrzymie domy towarowe ze sprzêtem elektronicznym, ale i slamsy, biedne dzielnice, ubóstwo, stragany, maleñkie sklepiki z miejscow¹ tandet¹.
Godzina internetu kosztuje 4 z³,
kilogram pomidorów od 50 centów do
1S$ (1 S$ = 2,30 z³). Przy jednej ze
stacji metra, w obskurnej wielkiej jad³odajni zjad³em kawa³ek kurczaka w
placku z cebul¹ i grzybami za 4 S$.
Trafilimy do wielkiej hali targowej, w której sprzedawano miêso, warzywa i owoce. Widzia³em jak facet
r¹ba³ siekier¹ miêso i kurczaki. A przy
tym zapach nie do zniesienia. W tej
samej chwili przypomnia³em sobie, kiedy w Abakanie (na Syberii) zaprosi³em konsula RP z Moskwy do podobnej hali. On wszed³, zrobi³ dwa
kroki i wyszed³. Powiedzia³, ¿e to nie
dla niego. Odrzuci³o go. A ja co tydzieñ lub czêciej robi³em tam zakupy, bo by³o najtaniej i by³o wszystko. Przyzwyczai³em siê do ró¿nych zapachów, a tym bardziej do tych nieprzyjemnych. Tak samo i w Singapurze. A myla³em, ¿e to wielki wiat.
C.d.n.

Hala targowa w Singapurze.

#
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Kalendarz imion
13 wrzenia
Aurelii, Eugenii, Eulalii, Lubomiry
Aleksandra, Amata, Apolinarego, Aureliusza, Filipa, Genadiusza, Jana, Lubomira, Lubora, Materny, Morzys³awa,
Szeligi
14 wrzenia
Mony, Rados³awy, Ramony, Roksany,
Rozanny
Alberta, Bernarda, Cypriana, Rados³awa, Romana, Siemomys³a, Szymona,
Wiktora
15 wrzenia
Albiny, Balbiny, Dolores, Katarzyny, Lolity, Marii, Melity
Albina, Budzigniewa, Budzis³awa, Emila, Nikodema, Rolanda, Teofila
16 wrzenia
Agnieszki, Edyty, Eufemii, Eugenii, Ja-

gienki, Jakobiny, Kamili, Kamy, Ludomi³y,
£ucji
Cypriana, Franciszka, Kamila, Kornela,
Korneliusza, Sebastiana, Sêdzis³awa,
Wiktora
17 wrzenia
Ariadny, Hildegardy, Justyny, Lamberty, Wiery
Dezyderiusza, Drogos³awa, Franciszka,
Lamberta, Narcyza, Roberta, Teodora
18 wrzenia
Ariadny, Ariany, Bogowity, Ireny, Irminy, Irmy, Ryszardy, Stefanii
Ariana, Bogowita, Dobrowita, Józefa, Macieja, Stanis³awa, Stefana, Tytusa
19 wrzenia
Alfonsyny, Konstancji, Leopoldy, Paloy,
Soni, Sydonii
Alfonsa, Januarego, Konstantego, Leopolda, Sydoniusza, Teodora, Wiêcemira

Zabiegi pielêgnacyjne w sadzie

Film

17 IX 1922 r. na festiwalu Alhambra
w Berlinie pokazano pierwszy film
dwiêkowy pt. Podpalacz. W filmie zastosowano zintegrowan¹ optyczn¹ cie¿kê
dwiêkow¹. Wynalazcami metody zwanej Tri-Ergon, umo¿liwiaj¹cej dok³adn¹
synchronizacjê obrazu i dwiêku, byli niemieccy in¿ynierowie: Hans Vogt, Jo Benedict Engi i Joseph Massolle. Bran¿a
filmowa nie okaza³a jednak zainteresowania tym pomys³em.

Polityka

19 IX 1952 r. generalny prokurator
USA McGranery wyda³ zakaz wjazdu do
USA Charlesowi Chaplinowi, przebywaj¹cemu na urlopie w Anglii. Jako powód tego kroku poda³, ¿e filmy Chaplina podkopuj¹ amerykañsk¹ moralnoæ.

Po posadzeniu drzewek owocowych
nadajemy ich koronom odpowiedni kszta³t,
przycinaj¹c ga³êzie i zmniejszaj¹c ich liczbê
do 3-4. Ga³êzie te rozrosn¹ siê w nastêpnych lotach w koronê drzewa.
Systematycznie przewietlamy korony drzew (w styczniu) celem zapewnienia dop³ywu wiat³a do wszystkich
ulistnionych pêdów.
Po zakoñczeniu owocowania u drzew
wczenie owocuj¹cych, a u pozosta³ych
po ustaniu wzrostu pêdów (w sierpniu)
przeprowadzamy ciêcie polegaj¹ce na skracaniu. jednorocznych przyrostów na
9-11 oczek. Wytwarzaj¹ siê wówczas liczniejsze krótkopêdy kwiatowe, które bêd¹
owocowa³y w nastêpnym sezonie wegetacyjnym. W zwi¹zku z tendencj¹ nie-

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 po zgojonej ranie blizna siê zostanie.
 Im bardziej spe³nia siê przepowiednia
tym wiêksza niechêæ do proroka.
 Na wiêty Krzy¿ (Podwy¿szenie Krzy¿a w. 14 wrzenia) owce strzy¿.
 Pogoda na Nikodema (15 wrzenia), niedziel cztery deszczu nie ma.
 Gdy we wrzeniu krety kopi¹ po nizinach, bêdzie wietrzna, ale lekka zima.
 Im g³êbiej na jesieñ w³a¿¹ pêdraki, tym
bardziej zima daje siê we znaki.
 Jesieñ tego nie zrodzi, czego nie zasia³a wiosna.
 Jak ¿ó³te licie na brzozie, miej ziemniaka w komorze.
których odmian jab³oni do przemiennego owocowania stosuje siê przerywanie
zbyt licznych zawi¹zków kwiatowych. Zabieg ten wykonuje siê w czerwcu.
Nadmiernie obci¹¿one owocami ga³êzie wymagaj¹ stosowania podpór.
Uszkodzenia pni spowodowane mrozem lub ¿erowaniem zajêcy smarujemy
maci¹ ogrodnicz¹, stosujemy równie¿
szczepienie mostowe przy u¿yciu tzw.
zrazów, które po³¹cz¹ ¿ywe czêci kory.
Chore i stare drzewa wycinamy. S¹
one czêsto ród³em infekcji.

Irydologia...

to rozpoznawanie chorób na podstawie
wygl¹du têczówki oka, która rzekomo jest
po³¹czona nerwami z ca³ym organizmem.
Poszczególnym uk³adom i narz¹dom odpowiada cile okrelony sektor têczówki.

Cytryna...

namoczona w gor¹cej wodzie 5 minut
przed wyciniêciem staje siê bardziej
soczysta.

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.
(K32306)

/ SPRZEDAM
* dom do remontu, 20 metrów od jeziora, Gordejki, 0,82ha.
Tel. (085) 744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de. (K32706)
* du¿y dom w Olecku. Tel. (087) 520-31-40.
(K33005)
* dzia³ki budowlane. Tel. 0-601-210-819.
(K35201)
2
* lokal mieszkalno-us³ugowy 311m w centrum, 300 tysiêcy.
Tel. 0-693-421-044.
(K34501)
* Meble do sypialni bia³e, meble do pokoju dzieciêcego, telewizor kolorowy 21 cali. Tel. 0-506-540-492.
(K35501)
* podwójne szklone ramy okienne, mo¿na wykorzystaæ w
szklarni - 60 sztuk. Tel. 0-691-518-556.
(K34701)
* siano. Tel. 0-605-171-286.
(K34701)
* siano. Tel. 0-887-144-335.
(K34801)
* siedlisko po remoncie, umeblowane, Mo¿nie, 2ha. Tel. (085)
744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de
(K32606)
* siewnik zbo¿owy 3 metry. Tel. 0-887-144-335.
(K34901)
* warchlaki. Tel. 0-601-210-819.
(K35301)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1305)
* Toczenie w drewnie, balustrady, schody. Tel. 0-507-861-624.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

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

(V58901)

OG£OSZENIA DROBNE

(K35101)

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

(V56706)

HISZPAÑSKI KOMPAKT ROCA
- 299,00 z³

(V56402)

/ WYNAJEM
* Mieszkanie do wynajêcia, 30m 2. Tel. (087) 520-27-61 (po
2000).
(K35401)
* Pokój do wynajêcia. Tel. 0-609-738-204.
(K34601)
* Pomieszczenia produkcyjno-magazynowe. Tel. 0-887-144335.
(K35001)
* Wynajmê pokój w Warszawie niepal¹cej studentce. Tel.
0-668-189-321.
(K34302)

OLEJ OPA£OWY

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

(V59005)

KONKURENCYJNE CENY !!!

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

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

12 lutego zorganizowalimy dla goci z Warszawy i £odzi oraz dla naszej
m³odzie¿y Karnawa³ Harcerski na lodzie.
Chocia¿ panowa³a odwil¿, konkurencje
przewidziane programem odby³y siê. Pierwszym punktem programu by³o przemówienie Królowej Zimy(królow¹ by³a
uczennica z ³ódzkiej szko³y), nastêpnie
przeciêcie wstêgi do groty oraz zawody
Na weso³o z nagrodami. W kawiarence odby³a siê lodowiskowa zgaduj-zgadula, w której miejsca od pierwszego do
trzeciego zajê³a m³odzie¿ z £odzi i Warszawy, a czwarte dziewczêta z SKS naszej szko³y. Na zakoñczenie imprezy odby³o
siê rozstrzygniêcie konkursu rzebiarskiego zorganizowanego dla goci. Pierwsze miejsce przyznano dziewczêtom z £odzi
za rzebê Kaczora Donalda, drugie
 rodzeñstwu Koz³owskich z Warszawy
za wykonanie dwóch fok, dwóch pingwinów i niedwiedzia polarnego, trzecie  ch³opcom z £odzi za Sfinksa i czwarte
 ³odziankom za psa.
18 lutego wystosowa³em pismo do
przewodnicz¹cego Radia i Telewizji w
Warszawie z zapytaniem, dlaczego film
nakrêcony przez red. Brzozê w rocznicê
obchodów 30-lecia lodowiska w lutym
1987 r. Nie ukaza³ siê w Teleranku i
jednoczenie z prob¹, o ile to mo¿liwe,
o pokazanie go w tym roku.
Nareszcie po wielu dniach oczekiwania
przysz³a prawdziwa zima, a sta³o siê to
18 lutego. Uda³o siê zamroziæ wszystkie
dziury w lodzie. Dru¿yny Z³otego Kr¹¿ka
i B³êkitnej Sztafety trenuj¹ zawziêcie,
gdy¿ za parê dni wyje¿d¿aj¹ autokarem
do Zgierza na Ogólnopolskie Zimowe
Igrzyska M³odzie¿y.
Od 22 lutego znowu pogoda w kratkê. nie¿yca po³¹czona z odwil¿¹ utrudnia usuwanie niegu. Pod koniec miesi¹ca pogoda ustabilizowa³a siê, wiêc
mo¿na by³o doprowadziæ do dobrego stanu
wszystkie lodowiska.
W ostatnich dniach lutego nasze
dziewczêta i ch³opcy wyjechali autokarem na Igrzyska Zimowe M³odzie¿y do
Zgierza, a nie do Augustowa, poniewa¿ znowu, jak w roku 1974, z³a pogoda
nie pozwoli³a organizatorom na odpowiednie przygotowanie lodowisk przy
szko³ach augustowskich.
3 marca przyby³ do Olecka reporter
telewizyjny pan Andrzej Brzoza i zosta³em zaproszony na spotkanie z nim w
obecnoci naczelnika miasta Olecka oraz
Inspektora Owiaty. Okaza³o siê, ¿e z
powodu mego listu, który skierowa³em

Smerf wykonany przez ucznia ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w Olecku.
do Przewodnicz¹cego Radia i Telewizji
w dniu 18 lutego, dotycz¹cego reporta¿u z 30-lecia naszego lodowiska, na
którym by³ obecny red. Brzoza i sfilmowa³ je, a nie umieci³ w Teleranku, jak
nam obieca³. Z tego powodu otrzyma³
ostr¹ naganê od swego szefa i przyby³
do Olecka aby tê sprawê za³agodziæ.
Zgodzi³em siê, ¿eby w moim imieniu zredagowa³ list do Przewodnicz¹cego PRiTV,
który po podpisaniu wys³a³em ekspresem do Warszawy.

(193)

Kaczor Donald  pierwsza nagroda
w konkursie rzebiarskim zdobyta przez
dziewczêta z £odzi korzystaj¹ce z naszego lodowiska podczas ferii zimowych.
Na pocz¹tku marca nie¿yce prawie
codziennie daj¹ siê nam we znaki, a szczególnie w dniu 12 i 13 marca. 16 marca
znów nie¿yca, a po niej kompletna odwil¿ zmusza nas do zamkniêcia lodowisk.
Nazajutrz lodowiska znów s¹ czynne, choæ
nie polewane. 19 i 20 marca te¿ s¹ czynne, chocia¿ oprócz trenuj¹cych dziewcz¹t i ch³opców po po³udniu jedzi niewielka iloæ amatorów ³y¿wiarstwa.
21 marca  pierwszy dzieñ wiosny.
Tafle s¹ doskona³e, lecz po ca³odziennej jedzie porz¹dnie zniszczone. 22 marca
mróz -100C umo¿liwia odnowienie lodowisk.
23 marca pola³em lodowiska i pomimo telewizyjnych zapowiedzi, ¿e temperatura spadnie poni¿ej -50C, mróz nie powróci³.
Tak wiêc zima zakoñczy³a siê u nas 23
marca.

Rok 1988/89

Z dwóch fok, tylu¿ pingwinów ulepionych przez rodzeñstwo Koz³owskich
z Warszawy fotograf zd¹¿y³ uwieczniæ
tylko ten obraz.

Do szko³y zosta³em zaproszony przez
dyrekcjê w ostatnich dniach listopada.
Budynek przy lodowisku zosta³ odnowiony tylko na zewn¹trz, lecz drzwi do
niego prowadz¹ce zosta³y nie pomalowane. Wewn¹trz  tak jak i na 30-lecie
lodowiska  ciany nie malowane od trzech
czy czterech lat, nie mówi¹c o sufitach,
z których sypie siê wapno.

C.d.n.

&
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I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Tenisa Sto³owego
W dniach 10-11 wrzenia 2005r. od
godz. 10:30 w hali sportowej Zespo³u
Szkó³ Technicznych przy Pl. Zamkowym
2 w Olecku odby³ siê I Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny Tenisa Sto³owego. W
turnieju brali udzia³ m³odzi sportowcy z
województwa warmiñsko-mazurskiego. W
sobotê grali zawodnicy w kategoriach
¿ak i m³odzik, za w niedzielê w kategoriach junior i kadet. Pierwszych
szeciu zawodników w ka¿dej kategorii
zakwalifikowa³o siê do turnieju pó³fina³owego przed I Ogólnopolskim Turniejem Kwalifikacyjnym w Ciechanowie.
Ma³gorzata Adameit
rzecznik prasowy UM w Olecku
www.olecko.pl
Wyniki I WTK
 m³odziczki (rocznik 1993-1996)
1. W¹siewska Barbara, LUKS Stawiguda
2. Czarnomska Alicja, LKS WEL Lidzbark
Welski
3. Romejko Monika, UKS ABC 7 Gi¿ycko
4. Siwonia Ilona, LKS MLEXER Elbl¹g
5. lêzak Patrycja, LKS MLEXER Elbl¹g
Wyniki I WTK  junior (rocznik 1988-1993)
1. Kulpa Maksymilian, MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda
2. Mazurkiewicz Piotr, ITR I³awa
3. Karcz Jacek, MLKS OSTRÓDZIANKA
Ostróda
4. Link Micha³, LKS MLEXER Elbl¹g
5. Dziki Grzegorz, MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda
Wyniki I WTK
 m³odzicy (rocznik 1993-1996)
1. ¯uralski Micha³ ITR I³awa
2. Garbino Piotr, ITR I³awa
3. Sadowski Micha³, LUKS ABC ¯AK Pisanica
4. Kotowski Adam, LUKS ABC ¯AK Pisanica
5. Bobryk Konrad LUKS ABC ¯AK Pisanica
Wyniki I WTK
 kadet (rocznik 1991-1995)
1. Szewczyk Piotr UKS NIARDWY
Orzysz
2. Karniej Robert MLKS CZARNI
Olecko
3. Jurczyk Mariusz MKS MR¥GOWIA
Mr¹gowo
4. Hata³a Micha³ ITR I³awa
5. Ucinowicz Maciej UKS NIARDWY Orzysz
Wyniki I WTK
 juniorki (rocznik 1988-1995)
1. winiarska Kamila LKS WEL Lidzbark Welski

2. Go³¹biewska Karolina LKS WEL Lidzbark Welski
3. Lewkowicz Magda, MLKS CZARNI
Olecko
4. Jaranowska Justyna, LKS MLEXER Elbl¹g
5. Kondracka Adrianna, MLKS CZARNI
Olecko
Wyniki I WTK
 kadetki (rocznik 1991-1995)
1. Dziwosz Agata, LKS MLEXER Elbl¹g
2. Czarnomska Alicja, LKS WEL Lidzbark
Welski
3. Kuziak Martyna, MLKS CZARNI
Olecko
4. Stramowska Ma³gorzata, MLKS
CZARNI Olecko
5. Zieliñska Anna, LUKS Orneta
Wyniki I WTK  ¿acy (rocznik 1995-1998)
1. Kotowski Tomasz, LUKS ABC ¯AK
Pisanica
2. Bobryk Konrad, LUKS ABC ¯AK Pisanica
3. Gasiul Jakub, MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda
4. D¹browski Marek, ULKS D¹brówka
5. Krzy¿anowski £ukasz, LUKS GROT
Skar¿yn
Fotografie: Józef Kunicki

Wyniki I WTK  ¿aczki (rocznik 1995-1996)
1. ¯bikowska Monika, MKS MR¥GOWIA
Mr¹gowo
2. Trochim Aleksandra, UKS ABC 7 Gi¿ycko
3. Zdolska Kornelia, LUKS Stawiguda
4. Domys³awska Emilia, UKS ABC 7 Gi¿ycko
5. Lis Marta UKS ABC, 7 Gi¿ycko

'
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Lekka atletyka
Medale m³odych lekkoatletów z Olecka na Makroregionalnych Mistrzostwach Polski w P³ocku
Doskonale zaprezentowali siê m³odzicy z oleckiego klubu
Czarni, którzy w trakcie rozgrywanych w P³ocku Makroregionalnych Mistrzostw Polski M³odzików w lekkiej atletyce
zdobyli trzy medale.
Srebrny medal w biegu na dystansie 2000 m zdoby³ Piotr
Grzêda, który uzyska³ 6:15,18 min. Bieg by³ rozegrany typowo taktycznie, na miejsca. Zawodnicy od pocz¹tku kontrolowali przebieg walki, utrzymuj¹c pozycje, które gwarantowa³y
im jak najlepsze miejsca. Piotrek przegra³ z³oto minimalnie, po
zaciêtej walce na finiszu.
Olbrzymi akcent silnej woli i du¿ej odpornoci fizycznej
wykazali zdobywcy br¹zowych kr¹¿ków: Paulina Powiata i
Maciej Zalewski. Oboje biegali na dystansie 1000 m i wcale
nie byli faworytami, którzy mieliby zdobyæ medale, poniewa¿
ca³a czo³ówka biegaczy z naszego makroregionu biega na tym
dystansie na poziomie II klasy sportowej. Oboje  Paulina i
Maciej  ustanowili te¿ w tych zawodach nowe rekordy ¿yciowe (3:03,23 to rezultat Pauliny, a 2:43,13 Maæka). Dla przypomnienia podajemy informacjê, ¿e Paulina Powiata na podobnych rang¹ zawodach w prze³ajach, które odby³y siê 12
marca w Olecku te¿ zdoby³a br¹zowy medal.
Na czo³owych, punktowanych miejscach z pozosta³ych
naszych reprezentantów uplasowali siê: Marta Grzêda (100 m
pp³  18,23 sek. i 300 m pp³  54,12 sek); Piotr Witkowski (110
m pp³  19,17 sek. i 300 m pp³  45,32 sek.); Beata Stankiewicz
(600m  1:46,18 min.); Olga Kowalewska (300 m  46,11 sek. i
100 m  14,08 sek.).
O olbrzymim pechu mo¿e mówiæ Katarzyna Lis, która by³a
faworytk¹ do zdobycia medali na 100 m pp³ i 300 m pp³. Na
tydzieñ przed zawodami nabawi³a siê zapalenia wiêzad³a podkolanowego i w P³ocku nie wystartowa³a. Ale zgodnie z powiedzeniem Co siê odwlecze...
My w imieniu redakcji gratulujemy lekkoatletom i ich trenerowi kolejnych medali i sukcesów na zawodach rangi ogólnopolskiej.
Zaproszenie
Dyrektor Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Olecku,
zaprasza nauczycieli i m³odzie¿ ze szkó³ do prowadzenia
zajêæ wychowania fizycznego  gra w tenisa ziemnego na
kortach MOSiR. O ile wyra¿¹ pañstwo zainteresowanie nasz¹
propozycj¹, proszê o kontakt telefoniczny lub osobisty w
biurze MOSiR.
Andrzej Kamiñski MOSiR Olecko, ul. Park l,
tel. (0-87) 520-20-48 , tel. kom. - 0602376631

Pi³ka no¿na

MOSiR zaprasza na

OTWARTY TURNIEJ MINI PI£KI NO¯NEJ Dzikich
Dru¿yno Puchar Prezesa Klubu MKS Czarni Olecko
pod has³em:

Graj jak wielcy pi³karze

* klasy I-II SP i klasy III-IV SP  21.09.2005r (roda), godz.
15°°
* klasy V-VI SP  22.09.2005r. (czwartek) godz. 15°°

Tenis ziemny
Kolejne mistrzostwa Olecka
w tenisie ziemnym przesz³y do historii

Takiej iloci startuj¹cych w Zamkniêtych Mistrzostwach
Olecka, mog¹ nam pozazdrociæ wiele miast z ca³ej Polski.
W piêciu kategoriach wziê³o udzia³ a¿ 40 osób, mieszkañców wy³¹cznie gminy Olecko.
W kategorii mini tenisa:
1. Szymon Baluta, 2.
Ania Zieliñska, 3. Grzegorz Szczodruch, 4. Jakub Popko, 5. Micha³
Wróblewski.
Kategoria dzieci:
1. Ula Powiatowska,
2. Karolina Wróblewska,
3. Ola ¯ukowska, 4. Czarek £ukawski.
Kategoria kobiety:
1. Katarzyna Gajdemska, 2. Katarzyna
Zaniewska, 3. Patrycja Supronowicz.
Kategoria otwarta:
1. Andrzej Karniej,
2. Marek Kamiñski, 3.
Andrzej Gajdemski, 4.
Micha³ Karniej.
Kategoria oldboye:
1. Jan Wojciechowski, 2. Marian Tomczyk, 3. Andrzej Kamiñski, 4. Stefan Dawidowicz.
Cieszy zw³aszcza du¿a grupa startuj¹cych w zawodach
m³odych tenisistów, trenuj¹cych na co
dzieñ w grupie
Andrzeja Bombera, instruktora tenisa ziemnego MOSiR
Olecko.
* Gimnazjum  23.09.2005r. (pi¹tek) godz. 15°°
Wszystkie turnieje na strzelnicy MOSiR w Olecku.
Skrócony regulamin:
- dru¿yny graj¹ w sk³adach 5  osobowych + rezerwa;
- ka¿dy zespó³ przyjmuje ³adn¹ nazwê i wystêpuje (na miarê
swoich mo¿liwoci) w jednolitych koszulkach;
- dru¿yny zg³aszaj¹ kapitanowie (sk³ad) do biura MOSiR na
jeden dzieñ przed ich gr¹.
Zapraszamy

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 167

Siedem dni itd... Nie warto nawet
wspominaæ o tym, ¿e czas mija i nie mamy
na to ¿adnego wp³ywu. Za chwilê bêdziemy mieli mo¿liwoæ wziêcia udzia³u
w najwiêtszym prawie demokracji, jakim s¹ wybory. Wolne i nie przymuszone wybory. Pierwsze do parlamentu, a
w drugich wybierzemy Prezydenta RP.
Ten stary ju¿ siê zu¿y³ i nie ma ju¿ czêci zmiennych. Swego rodzaju ratunkiem
mia³ okazaæ siê przeszczep cz³owieka z
tego samego grona. Jednak NOWY
okaza³ siê byæ nieokrzesanym cz³owiekiem z lasu, a raczej Puszczy Bia³owieskiej. Nerwusik i pieniacz: liczba zapowiedzianych spraw s¹dowych jednak
wyeliminowa³a go jako normalnego kandydata na Prezydenta. Co to za prezydent, który prawie ca³¹ swoj¹ kadencjê
przesiedzia³ jako wiadek i poszkodowany
w procesach s¹dowych przeciwko wszystkim mo¿liwym przeciwnikom politycznym.
Zero wywi¹zywania siê z obowi¹zków
jakie nak³ada³ by na niego majestat prezydentury. Fotel prezydencki zamiast w
Sejmie nale¿a³oby wtedy umieciæ w jakim s¹dzie, albo jedn¹ z sali Pa³acu Namiestnikowskiego zmieniæ w salê s¹dow¹, aby nie mia³ daleko do pracy. Kiedy on znalaz³by czas, by byæ tym Prezydentem? Nie... ten kandydat zdecydowanie odpada. W dodatku on woli graæ
na gie³dzie i to nie za swoje pieni¹dze.
Osobicie mam jak najbardziej negatywne
podejcie do hazardu. A taki facet co
nawet nie pamiêta czy gra³, czy nie i czy
mia³ z tego pieni¹dze nie wzbudza mojego zaufania. Jedyn¹ form¹ hazardu jak¹
mogê uznaæ jest sk³adanie co sobotê i
rodê podania do monopolu pañstwowego, w postaci totalizatora, o przydzia³
tych kilkuset tysiêcy z³otych co im siê
tam wala po biurze i rozdaj¹. Mam wra¿enie, ¿e kiedy bêdzie odpowiednia pora
i czas do rozpatrzenia mojego podania
w tej sprawie.
A co ciekawego odbywa siê na wiecie? Ano... same debaty. W naszym grajdo³ku na przyk³ad te¿ siê odby³a debata
telewizyjna. Co prawda odnios³em wra¿enie, ¿e wiêkszoæ z mieszkañców naszego miasta ma za z³e, ¿e tu mieszkaj¹:
brak perspektyw, mo¿liwoci, chêci itd...
Normalnie: plagi egipskie to by³o co
atrakcyjnego w porównaniu z ¿yciem w
naszym miecie. Zadziwiaj¹ce! Tak jakbymy nadal ¿yli w czasach pañszczyzny i przywi¹zania ch³opa do ziemi. Odnios³em wra¿enie, ¿e kto celowo pomin¹³ ludzi, którzy siê ciesz¹, ¿e tu miesz-

kaj¹ i widz¹ potencja³ tego miasta i regionu. A oni a¿ siê rwali do odpowiedzi
na stwierdzenia polityków tak burzliwie
dyskutuj¹cych i rozdzieraj¹cych skórê na
niedwiedziu: Panowie i Panie parlamentarzyci... po prostu nie przeszkadzajcie
nam robiæ swoje! Ale jak to u nas Polaków  najlepiej wychodzi nam biadolenie i wszechobecne przekonanie, ¿e kto
nam co da. Sk¹d w nas taka wizja otrzymania czegokolwiek bez potrzeby zapracowania na to? Nie wiem... choæ siê domylam.
A w wielkiej polityce nadal ciekawie
z dnia na dzieñ. Praktycznie obraz przysz³ego sejmu ju¿ nam siê wykrystalizowa³ i z du¿¹ pewnoci¹ wiadomo jaki bêdzie
nasz przysz³y parlament, a co za tym idzie
i rz¹d. Przeciwnicy tego uk³adu ju¿ dzi
tworz¹ wizjê nieszczêcia jakie spotka
nasz kraj w najbli¿szych latach. No... nie
wiem, czy wiêksze mo¿e byæ nieszczêcie ni¿ droga prowadz¹ca wielu dzia³aczy dotychczas rz¹dz¹cej, jedynie s³usznej
si³y politycznej do ³aw s¹dowych i ich
procesów. Liczba afer zwi¹zanych z politykami lewicy przekroczy³a ogólnie
dopuszczalne normy ustalone przez Uniê
Europejsk¹. I jak siê tu dziwiæ ludziom,
¿e ka¿dy ruch polityków odczytuj¹ jako
próbê przemieszczenia pañstwowych
pieniêdzy do kieszeni osób prywatnych
zwi¹zanych z parti¹ rz¹dz¹c¹? Czarnym

koniem dzisiejszej prawicy okaza³ siê niejaki
L. Miller, który sta³ siê niejako Konradem Wallenrodem rozsadzaj¹cym fundamenty lewicy od wewn¹trz. Nikt z czo³owych przedstawicieli partii prawicowych
nie przyczyni³ siê do zwiêkszenia ich popularnoci i tak silnego poparcia jak sam
Leszek M. Moim skromnym zdaniem powinien on uzyskaæ status honorowego
cz³onka jakiej partii prawicowej.
Inna sprawa: wielka rura! Zadziwiaj¹ce, ¿e w tak zjednoczonym organizmie jakim jest Unia Europejska, tak wa¿nym interesem jest dzia³anie pojedynczych krajów w dzia³aniu na rzecz krzywdy
i nieliczenia siê z interesami krajów s¹siednich. Rosja i Niemcy maj¹ doæ d³ug¹ tradycjê ustalania swoich przyjaznych
stosunków z pominiêciem s¹siadów. Przejawem arogancji mo¿e byæ na przyk³ad
ustalanie wspólnej granicy w XVIII wieku podczas rozbiorów i w XX wieku przez
Mo³otowa i Ribentropa z pominiêciem
chyba najbardziej zainteresowanych. Dla
wspólnej polityki s¹ gotowi np. wykonaæ kilkukrotnie dro¿sz¹ nitkê przesy³ow¹ gazu by tylko dla podkrelenia przyjani miêdzy oboma krajami na szalê rzuciæ dobre stosunki z s¹siadem, a drugiemu daæ mo¿liwoæ ukarania za wzbudzanie niepokoju u przyjació³ i namawianie do demokracji!
Czego siê nie robi dla przyjació³...
PAC

MA£E impresje
Nie³ad

Rankiem czasem ¿a³ujê, ¿e siê za dnia lub noc¹, milczy lub rozmawia. Smooth
jazz. Wra¿liwoæ narasta. A niech j¹ diabli wezm¹. Kto obok ma ju¿ za sob¹ dwa
samobójstwa. Nie swoje, ale i tak robi¹ wra¿enie. Drwiê sobie. Najczêciej z samej
siebie. Cz³owiek urodzi³ siê wolny, a wszêdzie jest w okowach. To marne porozumienie.
Ewa Koz³owska

