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- Moja nastoletnia córka jest w trudnym wieku. Wie, jak rozmawiaæ przez
telefon, ale nie wie, kiedy skoñczyæ.
(z listu do redakcji)

27 wrzenia 2005 r.

25 lat temu stoczniowcy z Gdañska zapocz¹tkowali nowy rozdzia³ we wspó³czesnej historii Polski, 31 sierpnia 1980 roku to dzieñ, w którym zwyciê¿y³a
wolnoæ. Wydarzenia w gdañskiej stoczni da³y pocz¹tki wielkim zmianom nie
tylko w Polsce, ale i w Europie.
Zwyciêstwo Solidarnoci wesz³o na sta³e do naszego dziedzictwa narodowego i zapisa³o siê w zbiorowej pamiêci wszystkich Polaków.
Przynios³o równie¿ znacz¹ce zmiany dla ca³ej spo³ecznoci Ziemi Oleckiej.
Zmiany, które odczuwalne s¹ do dzi.

XXV-lecie NSZZ
na Ziemi Oleckiej

Zapraszamy na uroczyste obchody 25-lecia Solidarnoci na Ziemi Oleckiej w dniu 2 padziernika
2005 roku w Olecku.
Program:
12:00 - Msza wiêta za Ojczyznê w Kociele Podwy¿szenia Krzy¿a w.
13:30 - Czêæ informacyjno-artystyczna powiêcona
powstaniu Solidarnoci na Ziemi Oleckiej
- wystêp m³odzie¿y ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Olecku
- wystêp zespo³u muzycznego
- powstanie i dzia³alnoæ NSZZ Solidarnoæ w latach 1980 2005, a przemiany ustrojowe i polityczne w Polsce - referaty
- wrêczenie medali zas³u¿onym dzia³aczom NSZZ Solidarnoæ
w Olecku
Miejsce: Reginalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate (sala kina), Plac Wolnoci 22
Organizatorzy: NSZZ Solidarnoæ w Olecku i Urz¹d Miejski w Olecku
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w godz. 1200 -1700
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Cena 1,40 z³
Wybory w Olecku

W niedzielnych wyborach parlamentarnych uczestniczy³o 5.618 wyborców
sporód 16.773 uprawnionych do g³osowania z gminy Olecko. Oznacza to, ¿e frekwencja wynios³a 33,5%. Najwiêksze poparcie otrzyma³o Prawo i Sprawiedliwoæ
 30,17% g³osów, w tym najwiêcej - 1.060
g³osów zdoby³ Marian wierszcz.
Dokoñczenie na s. 3.

Fotoradar
w Olecku

20 wrzenia oleccy policjanci zaprosili
na gocinne wystêpy fotoradar. W godzinach od 12.00 do 18.00 fotokomórka
urz¹dzenia w³¹czy³a siê 92 razy!!! Radar
ustawiono na ul. Armii Krajowej, w Sedrankach i Sobolach.
Rekord pobi³ kierowca w Sobolach,
który jecha³ z szybkoci¹ 113 kilometrów
na godzinê w terenie zabudowanym. Drugi
z rekordzistów, równie¿ w Sobolach, mia³
na liczniku 110 kilometrów. Br¹zowego
medalistê uchwyci³ radar w Sedrankach.
Dokoñczenie na str. 2.

OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

K R O N I K A
PO¯ARNICZA
 12 wrzenia o 10.29 jeden zastêp JRG
PSP otwiera³ drzwi gara¿u w .............
 12 wrzenia o 12.01 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ plamê oleju z jezdni ul. 11
Listopada pomiêdzy ul. Cich¹ i Sk³adow¹.
 12 wrzenia o 19.28 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y po¿ar skrzynki gazowej przy
ul. 11 Listopada.
 12 wrzenia o 21.44 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y wodê z zalanej piwnicy
domu przy ul. Mickiewicza.
 12 wrzenia o 21.46 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y wodê z zalanej piwnicy
domu przy alejach Lipowych.
 12 wrzenia o 21.50 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y wodê z zalanej piwnicy
domu przy ul. Bohaterów Bia³ostocczyzny.
 13 wrzenia o 8.58 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy
domu przy ul. Reja.
 13 wrzenia o 10.30 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szer-

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony i
wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Anna Bartek
 Józefina D¹bek
 Halina Jarocka
 Irena Ociepka
 Urszula Olszewska
 Inga ¯ukowska
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

Dy¿ury aptek
 27-30.09.2005r.  ul. Kolejowa 15
 01-10.10.2005r. - ul. Zielona 37

szeni z domu w Drozdowie (gm. Kowale Oleckie).
 13 wrzenia o 10.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy
hospicjum na Jakach.
 13 wrzenia o 11.00 dwa zastêpy JRG
PSP poszukiwa³y zaginionego mê¿czyzny w stawie przy alei Wojska Polskiego.
 14 wrzenia o 1.20 jeden zastêp JRG
PSP i 2 OSP Kowale Oleckie gasi³y w
okolicach Szeszek po¿ar siana w belach.
 14 wrzenia o 15.37 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z domu przy
ul. Go³dapskiej.
 16 wrzenia o 12.01 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP Borawskie poszukiwa³y zaginionego mê¿czyzny w w okolicach alei Wojska Polskiego.

Informacji udzieli³
m³odszy aspirant £ukasz Grzymkowski

Wypadek

Do wypadku drogowego dosz³o 25
wrzenia na drodze Krupin  Godziejewo (gm. Wieliczki). Traktorzysta, trzydziestodwuletni Stanis³aw S., zjecha³ z
nieustalonych przyczyn na pobocze drogi
i ci¹gnik wywróci³ siê. Kierowcê z ogólnymi obra¿eniami umieszczono w szpitalu wojskowym w E³ku.
Od kierowcy pobrano krew na sprawdzenie w niej obecnoci alkoholu.

Pobili w jego
w³asnym domu

21 wrzenia dwóch mê¿czyzn: Jan C.
(trzydzieci osiem lat) i Stanis³aw C. (czterdzieci piêæ lat) wtargnêli do mieszkania Kazimierza S. (gm. Wieliczki) i dotkliwie go pobili. Poszkodowany trafi³
do szpitala w Olecku.
Policja aresztowa³a obu mê¿czyzn.
Okaza³o siê, ¿e s¹ oni pijani. Grozi im
kara do 3 lat wiêzienia.

Z g³êbokim ¿alem
przyjêlimy wiadomoæ
o mierci sportowca
i dzia³acza sportowego

?
(K35901)
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IGNACEGO
JASIELUNA

Rodzinie
i Bliskim Zmar³ego
sk³adam szczere
wyrazy wspó³czucia

Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski

Fotoradar w Olecku
Dokoñczenie ze s. 1.

Jego szybkoæ to 95 kilometrów w terenie zabudowanym.
W najbli¿szym czasie do wszystkich
sfotografowanych przyjd¹ zawiadomienia o pope³nieniu wykroczenia. Niektórzy z nich zap³ac¹ nawet 600 z³otych i
dostan¹ 6 punktów w dwudziestojednostopniowej skali.
Radar do koñca 2005 roku zagoci
jeszcze w Olecku co najmniej trzy razy.
Tak wiêc uprasza siê kierowców o zdejmowanie nogi z gazu w miejscach, gdzie
ograniczona jest szybkoæ.

Pijani kierowcy

 19 wrzenia o 14.10 policjanci zatrzymali w Jakach Stanis³awa S., mieszkañca gm. Kowale Oleckie. Trzydziestoszecioletni rowerzysta mia³ we krwi
1,6 promila alkoholu.
 22 wrzenia o 16.40 trzydziestodwuletni Marek R. kierowa³ ci¹gnikiem maj¹c
we krwi 2 promile alkoholu. Do zatrzymania dosz³o w Niedwiedzkich.
 24 wrzenia o 18.05 policjanci zatrzymali w Gryzach rowerzystê Czes³awa
A. Czterdziestosiedmioletni mê¿czyzna
mia³ we krwi 2 promile alkoholu.
 25 wrzenia w nocy o 1.45 na drodze
Olecko  Sto¿ne zatrzymano Fiata 126p
kierowanego przez Marcina W. Dwudziestojednolatek mia³ we krwi 1,5 promila alkoholu.

Wymuszenie

24 wrzenia oko³o 18.00 w Danielach
Waldemar M., w³aciciel bêd¹cej w likwidacji firmy, zmusi³ Bogus³awa P. do
wydania mu ci¹gnika rolniczego.
Do wymuszenia u¿y³ si³y oraz tzw.
gazu.
Grozi mu za tyn wyczyn kara do 3 lat
pozbawienia wolnoci.

W dniu 19 wrzenia 2005 r.
zmar³ Kolega

?

PIOTR
TOMCZYK

wieloletni zawodnik Gwardii Olecko w pi³ce no¿nej.
Wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia sk³adamy
Synom i Rodzinie.
¯egnaj¹ Piotra byli sportowcy Gwardii i Spójni.
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STYPENDIA w semestrze
zimowym 2005/2006

POLICJA OSTRZEGA

Studenci Wszechnicy Mazurskiej
mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wy¿ywienie, stypendium mieszkaniowego i specjalnego dla niepe³nosprawnych a tak¿e stypendium za wyniki w nauce i sporcie.
Stypendia za wyniki w nauce przyznawane s¹ przez dziekana (bez sk³adania wniosków) na podstawie ocen z ubieg³ego roku akademickiego. Szczegó³owe kryteria (wymagane rednie ocen oraz
wysokoæ stypendiów dla poszczególnych stopni) ustalone zostan¹ w padzierniku. Stypendia za wyniki w sporcie przyznawane bêd¹ na wniosek studenta z³o¿ony na odpowiednim formularzu do 15 padziernika lub odpowiednio do 20 marca.
Aby ubiegaæ siê o stypendium socjalne, dochód na osobê w rodzinie stu-

denta nie mo¿e przekraczaæ 569 z³. (Mo¿liwe jest obni¿enie tego progu). Student
znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej mo¿e otrzymaæ stypendium na
wy¿ywienie.
Wymagane s¹  jako za³¹czniki do
wniosku nastêpuj¹ce dokumenty:
- zawiadczenie z Urzêdu Skarbowego o
zarobkach (netto)  za 2004 rok - cz³onków rodziny studenta pozostaj¹cych
we wspólnym gospodarstwie domowym
(rodzice i rodzeñstwo lub ¿ona/m¹¿ i
dzieci),
- zawiadczenie z Urzêdu Pracy , jeli w
rodzinie jest osoba bezrobotna,
- zawiadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym (dochód roczny z 1ha przeliczeniowego okrela siê aktualnie jako
1086 z³; w razie zmiany powiadomimy
niezw³ocznie w nastêpnym og³oszeniu),

Przyczyna: nadmierna prêdkoæ.

Przejdê przez ten wiat tylko jeden raz,
dlatego cokolwiek mogê zrobiæ dobrego
lub jak¹kolwiek komukolwiek wywiadczyæ przys³ugê,
niech uczyniê to teraz,
niech tego nie odk³adam ani nie zaniedbujê
bo nie bêdê szed³ t¹ drog¹ nigdy wiêcej.
Wszystkim Kolegom z boiska, Wspó³pracownikom MOSiR
w Olecku, Wychowankom, Przyjacio³om i wspólnym
Znajomym, którzy byli z nami przez ca³y omioletni okres
choroby, a potem mierci

IGNACEGO JASIELUNA

serdeczne podziêkowania sk³adaj¹
¿ona, syn i rodzina

- zawiadczenie z uczelni lub szko³y w
przypadku dziecka lub rodzeñstwa pe³noletniego, które siê uczy,
- zawiadczenie o pobieranych alimentach,
- zawiadczenia o innych dochodach uzyskiwanych przez rodzinê studenta (oprócz
wiadczeñ socjalnych i zasi³ków)
O stypendia specjalne mog¹ ubiegaæ
siê studenci z lekkim, umiarkowanym lub
znacznym stopniem niepe³nosprawnoci,
bez wzglêdu na wysokoæ dochodu w
rodzinie. Stopieñ niepe³nosprawnoci
nale¿y udokumentowaæ.
Druki wniosków o stypendium mo¿na pobraæ w dziekanacie, kwesturze, biurze
promocji i rozwoju (pok. 208 budynek
A) lub na stronie WM - wniosek
(www.wm.olecko.pl).
Termin sk³adania wniosków do 15
padziernika 2005 r.

OLECKI TYDZIEÑ
29 wrzenia
12.00  Sesja Rady Powiatu, sala konferencyjna Starostwa, ul. Kolejowa
1 padziernika
16.00  Hamlet w budowie  spektakl,
sala AGT, ROK Mazury Garbate
2 padziernika
12.00  spotkanie z Kazimierzem Górskim
 Gminny Orodek Kultury i Sportu
w Kowalach Oleckich
13.00  uroczyste obchody 25-lecia NSZZ
Solidarnoæ  sala kina ROK Mazury
Garbate.
15.00  mecz pi³ki no¿nej seniorów Czarni Olecko  Granica Bezledy, stadion
MOSiR
6 padziernika
 akcja poboru krwi, budynek Starostwa,
Kolejowa 32

Wybory w Olecku

Dokoñczenie ze s. 1.

Kolejne miejsce z wynikiem 17,46% zajê³a Platforma Obywatelska, 12,25% g³osów otrzyma³a Samoobrona RP. Reszta
g³osów, wed³ug najwiêkszej liczby oddanej na listê, roz³o¿y³a
siê nastêpuj¹co:
 Polskie Stronnictwo Ludowe  11,18%
 Sojusz Lewicy Demokratycznej  10,36%
 Liga Polskich Rodzin  8,83%.
Natomiast na 14 kandydatów walcz¹cych o mandat senatora oddano 8.855 g³osów, najwiêcej otrzyma³ Jerzy Szmit 
1.945.
Warto dodaæ, ¿e wyniki ze wszystkich obwodów g³osowania w gminie by³y przes³ane drog¹ elektroniczn¹ do Okrêgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie. System ten by³ zastosowany po raz pierwszy i zadzia³a³ bez ¿adnych zastrze¿eñ.
www.olecko.pl
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25 lat oleckiej Solidarnoci

Olecki lad Lecha Kaczyñskiego
W roku 1989, kiedy odradza³a siê
Solidarnoæ po mrocznym okresie stanu
wojennego i zniewoleniu, piêtrzy³y siê
przed ni¹ olbrzymie k³opoty w jej zorganizowaniu na naszym terenie, g³ównie
na szczeblu powo³ania Zarz¹du Regionu Pojezierze w Suwa³kach. Dzi ju¿ z
ca³¹ pewnoci¹ wiadomo, ¿e g³ówn¹ tego
przyczyn¹ byli UB-owcy. Rysowa³a siê
próba rozbicia w powo³aniu w³adzy zwi¹zkowej na szczeblu wojewódzkim. Widz¹c
taki stan rzeczy Pan Antoni Maksymowicz wystosowa³ pismo do Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ w Gdañsku z
prob¹ o pomoc. W tym celu zosta³ zwo³any zjazd wszystkich delegatów z komisji zak³adowych zwi¹zku w województwie suwalskim do Olecka za wiedz¹ i

akceptacj¹ Komisji Krajowej. Zjazd odby³ siê w 1989 r. w sto³ówce i w pomieszczeniach przyleg³ych Przedsiêbiorstwa Budownictwa Rolniczego w Olecku. Z ramienia KK przyjecha³a ca³a delegacja na czele z wiceprzewodnicz¹cym
(zastêpc¹ Lecha Wa³êsy)  Lechem
Kaczyñskim. Za zjedzie zjawi³o siê bardzo du¿o osób. Ju¿ na oko widaæ by³o,
¿e wszyscy nie zmieszcz¹ siê na jednej
sali i ¿e co najmniej po³owa osób to nie
s¹ delegaci. Czas przed³u¿a³ siê. Rozpoczê³y siê rozróby, bojkot zjazdu. W tej
sytuacji Lech Kaczyñski zaproponowa³
wyjcie wszystkich z sali w³aciwych
obrad, powo³anie komisji, która wprowadza³a na ni¹ za okazaniem mandatu (zawiadczenia), ¿e jest siê delegatem na

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udzia³u w XXXVII Sesji Rady Miejskiej w
Olecku, która odbêdzie siê w dniu 29 wrzenia 2005r. (czwartek)
o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w
Olecku.
Proponowany porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
5. Informacje Biura Rady.
6. Dyskusja na temat przebiegu wykonania bud¿etu gminy za
I pó³rocze 2005 r.
7. Sport w miecie i gminie.
8. Wnioski i interpelacje radnych.
9. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli
dotycz¹ce projektów uchwa³.
10. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) wyra¿enia zgody na przyst¹pienie nowego cz³onka do
Zwi¹zku Miêdzygminnego Gospodarka Komunalna,
b) zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy,
c) przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci terenów miasta Olecko,
d) przyjêcia rocznego programu wspó³pracy na 2006 rok
Gminy Olecko z organizacjami pozarz¹dowymi oraz inny-

Zmiana miejsca obchodów
25 -lecia Solidarnoci

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem obchodami 25-lecia
NSZZ Solidarnoæ w naszym miecie zmieni³o siê miejsce uroczystoci!
Uroczyste obchody odbêd¹ siê 2 padziernika br. po mszy
wiêtej w sali kina Rginalnego Orodka Kulury w Olecku Mazury Garbate (Msza w. o godz. 12 00, uroczyste obchody w
sali kina o 13 30).

zjazd. To bardzo pomog³o, chocia¿ up³ynê³o
sporo czasu.
Pod przewodnictwem Lecha Kaczyñskiego rozpoczê³y siê obrady oraz wybór przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu Pojezierze. Pomimo takiej selekcji
osób rozpoczê³y siê dzia³ania roz³amowe. Wiêkszoæ nie dopuci³a do tego,
aby roz³omowcy opucili salê. Dalej
wszystko potoczy³o siê ju¿ sprawnie. Zarz¹d
Regionu Pojezierza móg³ ju¿ przyst¹piæ do organizacji ¿ycia zwi¹zkowego, gdy¿
zosta³ wybrany przewodnicz¹cy regionu  Pan Wojciech Tucholski.
Tak to pozytywnie zaznaczy³ sw¹
obecnoæ w Olecku Pan Lech Kaczyñski, ratuj¹c istnienie zwi¹zku Solidarnoæ
i w Olecku i w woj. suwalskim.
P.S. Jednym z delegatów tego zjazdu by³ pisz¹cy te s³owa, a z zapamiêtanych osób  Marian Lewandowski i
Romuald Pacyñski.
Wac³aw Koz³owski

mi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego,
e) wyboru banku do obs³ugi bud¿etu Gminy Olecko,
f) zmiany bud¿etu gminy na 2005 rok.
11. Wnioski Komisji Rady. .
12. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
13. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Leszek Ga³czyk

Sybiracy dziêkuj¹

Zarz¹d Ko³a Terenowego Zwi¹zku Sybiraków w Olecku
wyra¿a serdeczne podziêkowanie Panu Wac³awowi Olszewskiemu - burmistrzowi naszego miasta i Pani El¿biecie Rêkawek - kierownikowi Wydzia³u Edukacji Kultury i Sportu za
udostêpnienie autokaru i zorganizowanie wyjazdu m³odzie¿y
do Bia³egostoku na V Marsz ¯ywej Pamiêci Polskiego Sybiru
w dniu 15 wrzenia b.r. Wdziêczni jestemy Dyrektorom Szkó³,
Pani Komendant Hufca ZHP Teresie Ga³aszewskiej oraz nauczycielom: pp Halinie Jaroc, Marii Ewko, Cecylii Chiliñskiej
oraz m³odzie¿y i pocztom sztandarowym za aktywny udzia³ w
tej uroczystoci, która by³a ¿yw¹ lekcj¹ historii i pamiêci o
Sybirakach.
Zarz¹d Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w Olecku
Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

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

guracja roku szkolnego.
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tlicy Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Olecku. W tym czasie powsta³ równie¿ Komitet Obywatelski Solidarnoæ Ziemi Oleckiej. By³a to inicjatywa Pana Antoniego Maksymowicza. Komitet Obywatelski zajmowa³ siê
g³ównie przygotowaniem do wyborów
parlamentarnych i pierwszych demokratycznych wyborów samorz¹dowych. Wer
wszystkim w tym czasie uczestniczy³em
z ca³ym niemal zwi¹zkiem na terenie Ziemi Oleckiej. Marian Lewandowski z moj¹
skromn¹ pomoc¹ zorganizowa³ siedzibê
MKK z dwoma du¿ymi pokojami na I
piêtrze przy ul. Kolejowej w obecnym
Orodku Doradztwa Rolniczego. Przy
znacznej pomocy wielu instytucji otrzymalimy wyposa¿enie do tych pokoi, z
telefonem w³¹cznie. Ciekawostk¹ niech
tu bêdzie znaczna pomoc ówczesnej komendy Milicji Obywatelskiej w Olecku.
Krzes³a i stoliki niemal sami znosilimy
od ofiarodawców do naszego biura. Ja
w tym czasie by³em Przewodnicz¹cym
Komitetu Zak³adowego WKPRI w Olecku.
W MKK rozpocz¹³ siê okres ju¿ w
miarê zorganizowanej pracy dla dobra
Zwi¹zku i ludzi pracy. Z udzia³em wszystkich KZ Ziemi Oleckiej (powiatu) rozpoczê³y siê coczwartkowe zebrania dla
omawiania i za³atwiania spraw Zwi¹zku
ze spo³ecznymi. W tym celu na pocz¹tku ustalono równie¿ codzienne dy¿ury i
powo³ano tzw. Biuro Interwencji s³u¿¹ce pomoc¹ wszystkim, g³ównie prawn¹,
z udzia³em prawników.
Jeszcze wiosn¹ 1989 r. nast¹pi³y
wybory do MKK, gdzie powierzono mi
przewodniczenie, które po kolejnych
wyborach pe³ni³em a¿ do 1998 r.
Poza sprawami zwi¹zkowymi uczestniczylimy w opiniowaniu (weryfikacji)
cz³onków UB oraz dzia³aczy komunistycznych szkodliwie zaznaczonych w przesz³oci. Opiniowalimy równie¿ wszelkie
mianowania na nowe publiczne stanowiska. Przypomi-

KEY
(V54807)

Szanowni Pañstwo, oto cz¹stka moich wspomnieñ z tych 25 lat i jak je zapamiêta³em w porz¹dku mo¿liwie chronologicznym. Czêæ tych wspomnieñ wi¹¿e
siê z dzia³alnoci¹ Solidarnoci na Ziemi
Oleckiej. Aby Pañstwa nie zanudziæ,
postaram ograniczyæ siê tylko do telegraficznego podania w miarê obiektywnych faktów.
Moja przygoda z Solidarnoci¹ rozpoczê³a siê jesieni¹ 1980 r. W owym czasie
statut Zwi¹zku zabrania³ uczestnictwa we
w³adzach macierzystych Komisji Zak³adowej osobom pe³ni¹cym funkcje w zak³adzie. Mimo to pracowa³em w KZ jako
osoba niemal do wszystkiego. W 1981
r. jesieni¹ chodzi³y ju¿ s³uchy o delegalizacji zwi¹zku i stanie wojennym. Nast¹pi³ kryzys we w³adzach Miêdzyzak³adowej Komisji Koordynacyjnej Ziemi
Oleckiej. W zwi¹zku z rezygnacj¹ dotychczasowego przewodnicz¹cego trzeba by³o
wybraæ nowego. Bodaj¿e na dwa tygodnie przed stanem wojennym po wielu
perypetiach pod przewodnictwem Pana
Antoniego Maksymowicza w kawiarence ówczesnego Domu Kultury w Olecku
zosta³ wybrany nowy przewodnicz¹cy
MKK. Zosta³ nim Miros³aw Wijas. MKK
w owym czasie mia³a swoj¹ siedzibê w
Wojewódzkim Komunalnym Przedsiêbiorstwie Robót In¿ynieryjnych na ul. Wojska Polskiego z s¹siedztwem prokuratury. Zaraz po wyborach nast¹pi³a ciemna
noc stanu wojennego i skutków z nim
zwi¹zanych. Po okr¹g³ym stole ju¿ w
marcu 1989 r. na terenie Olecka zaczê³a
odradzaæ siê Solidarnoæ w poszczególnych zak³adach pracy, jak i MKK Ziemi
Oleckiej, której organizacj¹ zaj¹³ siê Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej w Przedsiêbiorstwie Budownictwa Rolniczego w
Olecku, licz¹cego ponad 300 cz³onków,
Pan Marian Lewandowski. Po nied³ugim
czasie, niejako do pomocy w organizacji MKK do³¹czy³em i ja. Pocz¹tkowo
spotkania-zabrania odbywa³y siê w wie-

nam, i¿ najbardziej ostr¹ selekcjê przechodzili kandydaci na radnych do samorz¹du gminnego, przy udziale Komitetu Obywatelskiego pod przewodnictwem
Pana Zygmunta £osia. Selekcja ta by³a
tak bardzo demokratyczna, ¿e w póniejszych wyborach pozosta³a ju¿ tylko niedocignionym wzorem.
W czasie  jak mi wydaje siê, aktywnej mojej dzia³alnoci w Zwi¹zku  by³em dwukrotnie wybierany do Zarz¹du
Regionu Pojezierze, w którym pe³ni³em ró¿ne funkcje, z cz³onkiem Prezydium
Zarz¹du, sekretarzem sekcji budownictwa i wielu innych. Dla wielu osób obecnie pewnie nie mieci siê to nawet w
mylach, ¿e by³a to dzia³alnoæ ca³kowicie spo³eczna. By³o to tak zrozumia³e i
jasne, ¿e nikt nie oczekiwa³ nawet podziêkowañ. Niejednokrotnie by³o wrêcz
odwrotnie.
Kiedy po wyborach parlamentarnych
1997 r. zwyciê¿y³ AWS, a jego dzia³ania
omieli³em siê krytykowaæ na Zarz¹dzie
Regionu, popad³em w nie³askê i ju¿ w
dalszych wyborach do MKK, miêdzy
innymi z tych powodów, nie uczestniczy³em, a swoj¹ dzia³alnoæ w zwi¹zku
do chwili obecnej ograniczy³em do cz³onkostwa i sporadycznej pracy w macierzystej Komisji Zak³adowej w Przedsiêbiorstwie Gospodarki Komunalnej w Olecku.
Przypomnia³em jeszcze sobie fragment
mej dzia³alnoci zwi¹zanej z powstanie
sztandaru Miêdzyzak³adowej Komisji
Koordynacyjnej Ziemi Oleckiej. Dzia³o siê
to bodaj¿e w 1995 i 1996 r. Na jednym z
posiedzeñ MKK rzuci³em has³o ufundowania jej sztandaru. Has³o pad³o na podatny grunt. Cz³onkowie Zwi¹zku na ten
cel opodatkowali siê oraz rozpoczêto
zbiórkê w zak³adach pracy. Uda³o siê.
Po dwóch latach powsta³ obecny sztandar, uroczycie powiêcony podczas Mszy
w. przez obecnego Infu³ata Edmunda
£agóda i pra³ata Mariana Szczêsnego w
kociele p.w. Najwiêtszej Marii Panny
Królowej Polski w Olecku.
Wac³aw Koz³owski

znaczy taniey !

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

(V56704)

25 lat Solidarnoci w Olecku
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Tania ksiazka dla ucznia?  da sie zrobic!
Podczas niezapomnianej owiatowej
debaty telewizyjnej na oleckim placu
pojawia³y siê opinie dotycz¹ce zbyt
wysokiej ceny podrêczników szkolnych.
Podrêczniki s¹ stanowczo za drogie
 stwierdzam to jako ojciec czwórki dzieci
w wieku szkolnym i w³aciciel firmy wydawniczej. Ceny szkolnych ksi¹¿ek wskazuj¹ na to, ¿e nie funkcjonuj¹ w tej bran¿y
mechanizmy wolnego rynku.
Chcê zaproponowaæ w tej dziedzinie
ma³¹ rewolucjê  pomys³ chêtnie oddajê
przysz³emu rz¹dowi z dedykacj¹, ¿eby
spraw owiaty nie sprowadzaæ do bu³ki
z szynk¹ i kubka mleka.
Stan obecny w bran¿y druku podrêczników jest nastêpuj¹cy: autor programu nauczania pisze podrêcznik, minister edukacji zatwierdza program i podrêcznik, wydawnictwo kupuje prawa do
ksi¹¿ek od autora, drukuje, sprzedaje i
zarabia. Po drodze zarabia oczywicie
drukarnia, ksiêgarnia, inne podmioty. Czy
tu siê da cokolwiek oszczêdziæ? miem
twierdziæ, ¿e sporo. Kilka lat temu gmina
Olecko przeznaczy³a kilkanacie tysiêcy
z³otych na druk ksi¹¿ki lokalnego auto-

ra. Og³oszony przetarg zosta³ jednak uniewa¿niony, poniewa¿ jedna z drukarni zaproponowa³a za tê cenê druk ponad 10
tys. ksi¹¿ek, a nie jak spodziewa³ siê zamawiaj¹cy  2-3 tys. Tylu ksi¹¿ek po prostu gmina nie potrzebowa³a.
Przedstawiam zatem propozycjê obni¿enia cen podrêczników poprzez przywrócenie mechanizmu konkurencji.
Ministerstwo niew¹tpliwie musi zatwierdziæ program nauczania i treæ podrêcznika. Powinno jednak postawiæ autorowi prosty warunek: treæ podrêcznika bêdzie dostêpna dla ka¿dego na
stronie internetowej MEN-u, tak aby
dowolna drukarnia mog³a wydrukowaæ,
a nastêpnie zap³aciæ honorarium autorskie nale¿ne twórcy za wykorzystanie jego
w³asnoci intelektualnej. Ka¿da wydrukowana ksi¹¿ka musia³aby zawieraæ stopkê
wydawcy, nak³ad itp., za ka¿da szko³a
podawa³aby do publicznej wiadomoci
wykaz u¿ywanych przez uczniów podrêczników wraz z nazw¹ wydawcy na swojej
stronie BIP (Biuletynu Informacji Publicznej), któr¹ ju¿ teraz ma obowi¹zek prowadziæ. To zagwarantuje uczciwe rozli-

Za³o¿enia do bud¿etu
miejskiego na 2006 rok

Burmistrz Wac³aw Olszewski przygotowuje ogólne za³o¿enia do bud¿etu na
2006 rok. Za³o¿enia te bêd¹ baz¹ do opracowania projektu bud¿etu. Dokument ten
zostanie podany do publicznej wiadomoci przed 10 padziernika. Pierwsze robocze spotkanie kierowników UM w tej sprawie odby³o siê 23 wrzenia.
Najwa¿niejsze za³o¿enia do bud¿etu to: obciêcie wydatków bie¿¹cych, kontynuacja rozpoczêtych inwestycji oraz umieszczenie w planach inwestycji prowadzonych wspólnie z powiatem. Do tych ostatnich nale¿y m.in. szpital, w wypadku
kiedy wniosek starostwa na grant w tym celu zostanie zaakceptowany.
W bud¿ecie zostan¹ umieszczone równie¿ inwestycje, na które zosta³y z³o¿one
wnioski do funduszy europejskich. Tutaj jednak inwestycje bêd¹ prowadzone tylko wtedy je¿eli wnioski te bêd¹ pozytywnie rozpatrzone.

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

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

czenie miêdzy wydawc¹ i autorem. ¯adnych koncesji, pozwoleñ, dojæ, ³apówek.
Jakie to proste i jakie niebezpieczne
dla obecnych potentatów. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e pojawi¹ siê programy i podrêczniki, których autorzy zrezygnuj¹ z praw
autorskich  tak dla idei, a mo¿e znajdzie siê, która fundacja zap³aci autorowi
jakiego podrêcznika? A mo¿e niektórzy autorzy za¿ycz¹ sobie op³aty tylko
przez rok, albo dwa? Pewnie takie ksi¹¿ki zyskaj¹ miano linuksowych przez analogiê do bezp³atnego systemu operacyjnego komputerów osobistych.Czy¿ to nie
rewolucja?
PiS proponuje ograniczenie ceny
ksi¹¿ki do 15 albo 20 z³. A dlaczego nie
5 albo 10? Po co udawaæ, ¿e nas staæ na
europejskie standardy kolorowych podrêczników, skoro dzieci nie staæ na bu³kê z szynk¹ i kubek mleka. Nie zawsze
jest potrzebny pe³en kolor (drukowany
z czterech podstawowych), czasami wystarcz¹ dwa, czasami jeden. Ksi¹¿kê o
objêtoci oko³o 150 str. w dwóch kolorach mo¿na wyprodukowaæ za 4 z³, a
sprzedaæ za 6 z³ pod jednym warunkiem
 nak³ad musi wynosiæ co najmniej kilka
tysiêcy sztuk.
No i ta dostêpnoæ treci ksi¹¿ki w
internecie na stronie ministerstwa  ¿aden uczeñ z komputerem w domu nie
wykrêci siê brakiem pracy domowej z
powodu zgubienia podrêcznika.
A co na to lobby wydawców? Bardzo siê ucieszy, proszê mi wierzyæ, odpadn¹ ci, którzy oparli swój sukces na
dojciach i uk³adach. Wiêkszoæ na pewno
zyska.
Grzegorz K³oczko
P.S.
Ciekawe co tam politycy naobiecywali na tych kartkach wrzuconych do
szklanej skrzyneczki. Jest ju¿ po wyborach, pora ujawniæ obietnice, pani Doroto. Zapewne najtrudniej bêdzie dotrzymaæ obietnic tym, którzy przegrali, bo
bêd¹ musieli na ich realizacjê wy³o¿yæ
w³asne pieni¹dze. Chyba, ¿e uznaj¹, ¿e
przegrana zwalnia ich z obietnic, bo naprawdê chodzi³o im o ciep³e sto³eczki, a
nie o poziom polskiej edukacji.

#

Iloæ publikacji:
px1
p x2
px3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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TYBETAÑSKA MEKDYCYNA
NATURALNA JU¯ W OLECKU
Z dniem 1.10.2005 r. Centrum Odnowy Biologicznej w Olecku
poszerzy zakres swych us³ug. Otwarty zostanie gabinet medycyny naturalnej tybetañsko-mongolskiej, w którym doktor
Oyun Myagmar bêdzie przyjmowa³ w ka¿d¹ sobotê w godz.
14:00-18:00.
Na pierwsz¹ wizytê mo¿na umówiæ
siê ju¿ 1.10.2005 r. w godz. 14:00-18:00.
Doktor Oyun Myagmar specjalizuje
siê od wielu lat w stawianiu diagnozy
metod¹ badania pulsu, ocen¹ ga³ki ocznej
oraz metod¹ chiñsk¹, polegaj¹c¹ na badaniu punktów refleksyjnych d³oni.
Do sposobów leczenia nale¿¹ m. in.
zio³olecznictwo, akupunktura, akupresura,

bañki chiñskie, leczenie moks¹, wiecowanie uszu.
Metod¹ medycyny naturalnej tybetañsko-mongolskiej mo¿na leczyæ:
· schorzenia krêgos³upa, dyskopatie,
parali¿, rwê kulszow¹, sztywnoæ
karku;
· choroby kr¹¿enia, nadcinienie,
stresy, bezsennoæ, nerwice, depre-

sje;
· bóle g³owy, migreny, tarczycê;
· choroby skórne, alergie;
· schorzenia przewodu pokarmowego,
wrzody ¿o³¹dka i dwunastnicy, hemoroidy;
· schorzenia p³uc, przeziêbienia, anginê, astmê, bronchit;
· choroby nerek, dróg moczowych, prostaty,. kamicê nerkow¹, moczenie
nocne;
· choroby kobiece;
· choroby w¹troby i pêcherzyka ¿ó³ciowego, cukrzycê;
· na³ogi (palenie, alkoholizm i inne);
· odchudzanie za pomoc¹ akupunktury.

Rejestracja na umówion¹
godzinê pod nr tel.
(087) 520-42-59

Organizujemy tak¿e zapisy na karate kyokushin
(V60001)

OLECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
ORGANIZUJE
ZAPISY NA TRENINGI
Zapraszamy dzieci, m³odzie¿ i doros³ych.
Zamierzamy równie¿ utworzyæ specjaln¹ grupê dla kobiet, gdzie treningi bêd¹ prowadzone pod k¹tem samoobrony.
KARATE KYOKUSHIN
Kyokushin jest nazw¹ stylu karate bazuj¹cego na najskuteczniejszych elementach technicznych w naukowej metodyce treningów wzbogacanych o æwiczenia relaksacyjno-koncentracyjne Zeñ wraz z etykiet¹ i elementami filozofii Zen.

Technika karate budowana jest stopniowo w d³ugim okresie czasu. Wp³yw karate na rozwój fizyczny potwierdzaj¹ testy naukowe, a ka¿dy z praktykuj¹cych ju¿ po krótkim okresie stwierdza u siebie poprawê gibkoci, si³y, szybkoci w
porównaniu z okresem poprzedzaj¹cym rozpoczêcie zajêæ.

ROZWÓJ FIZYCZNY
W karate mo¿emy mówiæ o niemal doskona³ym, równomiernym rozwoju ca³ego cia³a. Jest to jeden z atutów tej sztuki. Dlaczego? W czasie pracy nad poszczególnymi technikami
istnieje koniecznoæ równomiernego obci¹¿ania obu stron cia³a,
czy to bêd¹ bloki, które wykonujemy na zmianê na obie rêce
b¹d jednoczenie, czy te¿ techniki no¿ne wykonywane z miejsca,
z pó³obrotu, obrotu czy z wyskoku, ale zawsze z dzia³aniem
drugiej nogi jako podporowej czy wzbijaj¹cej. Poza tym nigdy
nie stosuje siê æwiczeñ obci¹¿aj¹cych tylko jedn¹ koñczynê.
Z up³ywem czasu ruchy praktykuj¹cego staj¹ siê coraz szybsze,
trening bardziej intensywny, dziêki czemu wzrasta ogólna wytrzyma³oæ i kondycja æwicz¹cego.
Kolejna zaleta to mo¿liwoæ uprawiania karate przez wszystkich
niezale¿nie od wieku, poniewa¿ ka¿dy indywidualnie przystosowuje siê do æwiczeñ, zale¿nie od w³asnego poziomu cech
motorycznych, bez obawy o zmêczenie czy przetrenowanie.

KARATE DLA DZIECI
Spor¹ grupê karate Kyokushin stanowi¹ dzieci. Czêsto wiêc
ludzie doroli, niewtajemniczeni w arkana dalekowschodnich
sztuk walki, zadaj¹ sobie pytanie czy Kyokushin jest dla dzieci
dyscyplin¹ bezpieczn¹. Nic dziwnego. Ci¹gle przecie¿ sztuka
karate kojarzy siê dla wiêkszoci spo³eczeñstwa z przemoc¹.
Z ca³¹ pewnoci¹ jest to jednak niew³aciwe pojmowanie
przes³ania tej sztuki walki. Potwierdziæ to mog¹ rodzice, których dzieci trenuj¹ karate. Niejednokrotnie mówi¹ oni, ¿e dziêki
Kyokushin ich pociechy nie tylko staj¹ siê bardziej otwarte
na innych ludzi, spokojniejsze, bardziej w siebie wierz¹, ale
nawet lepiej sobie radz¹ z obowi¹zkami szkolnymi. Ponadto
karate Kyokushin wyrabia u dziecka wiarê we w³asne si³y na
zasadzie: mo¿esz, jeli tego naprawdê chcesz. Dziêki temu
najm³odsi ucz¹ siê koncentracji, pokonywania znu¿enia i zmêczenia. Ka¿dy za sukces powoduje poczucie zadowolenia z
siebie i z wykonywanej pracy.

Zapisy w Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji
ul. Aleje Lipowe 1a, 19-400 Olecko
od poniedzia³ku do soboty w godz. 10:00-21:00, tel. (087) 520-42-59
ZAPRASZAMY!
Tel. kontaktowy do instruktora: Marek Kowalewski I Dan: 0-508-097-578
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BIBLIOTEKA OTWARTA NA

Olecki integracyjny projekt biblioteki otwartej sta³ siê inspiracj¹ forum nauczycieli bibliotekarzy szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu e³ckiego i oleckiego.
Przedmiotem spotkania w miejscowej
Bibliotece Pedagogicznej w dniu 14 wrzenia
2005 roku by³a Edukacja regionalna w
pracy nauczyciela bibliotekarza. Spotkanie
zorganizowa³ Warmiñsko-Mazurski Orodek
Doskonalenia Nauczycieli w E³ku, a prowadzi³y Sabina Musia³ z W-MODN w
E³ku, Dorota Teresa W³odarska z Gimnazjum nr 2 i Romualda Mucha-Marciniak z Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku.

FORUM

Przybli¿enie idei biblioteki otwartej i jej form dzia³ania.
nê Dobreñko, Ma³gorzatê Dobrowolsk¹,
Micha³a Kajkê, Marzannê Bogumi³ê
Kielar, Wac³awa Klejmonta, Mariê Zientarê-Malewska, Irenê Tamarê Misztal,
Miros³awa S³apika. Prezentacjê wzbogaci³y wiersze recytowane przez ucznnice
ZSL i Z w Olecku: Karolinê Brogowsk¹,
Nataliê Czupryñska, Martê Kisielewsk¹,
Annê Pierzgalsk¹, Kamila Roga³o, Sylwiê Wróblewsk¹, Gimnazjum nr 2 w Olecku:
Aleksandrê Kruszniewsk¹, Olgê Milewsk¹, Joannê Motulewicz, Agatê Sinderewicz oraz Gimnazjum nr 1 w Olecku:
Kamilê W³odarsk¹. Informacje o twórcach i ¿ywe s³owo ich wierszy uplastyczni³a
wystawa unikalnych tomików lokalnych
Inspiratorki forum Mucha-Marciniak i W³odarska prezentuj¹ tomiki
twórców, reprodukcji portretów opatrzoi antologie z twórczoci¹ poetów Pogranicza.
nych wybranymi lirykami oraz dorobku
Program spotkania obejmowa³ prezen- potrzebie poszanowania tradycji, kultury bibliotekarek inicjatorek cyklu Cudze chwatacjê medialn¹ filmu Galeria Dom Mar- i historii ma³ej Ojczyzny. Zaprezento- licie, swego ... na przestrzeni ostatnich
ka, strony internetowej biblioteki otwar- wano 14. twórców Pogranicza na tle ro- czterech lat.
tej, strony powiatu oleckiego z relacj¹ z dowiska, miêdzy innymi: Adama AndryszInformacje, prezentacje i pokazy sk³oIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego czyka, Wojciecha Anuszkiewicza, Bo- ni³y uczestników do ¿ywej dyskusji o
Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Su- gus³awa Marka Borawskiego, Zbignie- potrzebie dokumentowania dorobku litewa Chojnowskiego, Wojciecha Marka
walszczyzny.
rackiego ma³ych Ojczyzn, zapoznawaUczestnicy mówili o swoim dorobku, Darskiego, Tadeusza Dawidejta, Gra¿y- nia z nim kolejnych pokoleñ i inspirowania do w³asnej twórczoci.
Nauczyciele-bibliotekarze z zainteresowaniem i chêci¹ wdro¿enia we w³asnych
placówkach przyjêli prezentowane formy
niestereotypowych dzia³añ biblioteki
otwartej, a prowadz¹ce zosta³y zaproszone do szkó³ e³ckich celem podzielenia
siê swoimi osi¹gniêciami w krzewieniu
kultury literackiej.
Gor¹ce podziêkowania nale¿¹ siê pracownikom Biblioteki Pedagogicznej za
¿yczliw¹ pomoc i udostêpnienie przestrzeni
bibliotecznej dla pe³nego wyeksponowania
materia³ów prezentowanych na forum.
Marian Andrzej Marciniak
Zainteresowanie s³uchaczy by³o najlepsz¹ nagrod¹ za podjêty trud.
nauczyciel Zespo³u Szkó³ nr 2 w E³ku
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Wycieczka do ostoi ¿ubrów

bogat¹ rolinnoæ, a nawet mia³y szczêcie zobaczyæ pas¹c¹ siê sarenkê, która
ciekawie przygl¹da³a siê przeje¿d¿aj¹cym
autokarom.
Po przybyciu na miejsce, zaskoczy³o
dzieci ciep³o i ostro wiec¹ce s³oñce.
Mia³o siê wra¿enie, ¿e lato nie ma zamiaru ust¹piæ miejsca jesieni.
Ustawilimy siê parami i cichutko
przeszlimy na miejsce spotkania z ¿ubrami. Pani przewodnik zaczê³a przywo³ywaæ zwierzêta stukaj¹c metalowym
kubkiem w ogrodzenie. Po chwili na horyzoncie pokaza³ siê dzieciom dorodny
¿ubr, który majestatycznie zbli¿a³ siê do
ogrodzenia. Tu¿ za nim pojawi³o siê stado, wród którego by³y dwa m³odziutkie ¿ubry, biegn¹ce blisko swoich matek. Wra¿enie by³o ogromne, dzieci a¿
piszcza³y z zachwytu.

Dnia 14.09.2005 r. dzieci z grup starszych z Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, wyruszy³y na
wycieczkê do ostoi ¿ubrów.
Celem wycieczki by³a obserwacja stada
¿ubrów w ich naturalnym rodowisku,
poznanie zwyczajów oraz sposobu ich
¿ycia.
Ranek w dniu wycieczki by³ s³oneczny,
chocia¿ doæ ch³odny, co przypomina³o
przedszkolakom, ¿e koñczy siê ukochane lato.
Przeje¿d¿aj¹c przez lene tereny, przedszkolaki mog³y obserwowaæ piêkne lasy,

Wiele by³o radoci i miechu, kiedy
¿ubry podesz³y blisko ogrodzenia i z ciekawoci¹ przygl¹da³y siê ma³ym przybyszom. Zwierzêtom nie przeszkadza³ miech,
brawa i okrzyki dzieci, które z bliska mog³y
przyjrzeæ siê ka¿demu zwierzêciu i zrobiæ sobie zdjêcie.
Po tym niesamowitym spotkaniu z
¿ubrami, kanapki i napoje smakowa³y
wyj¹tkowo. Ta wycieczka na d³ugo pozostanie dzieciom w pamiêci.
Pan Nadleniczy Edward Chmura,
op³aci³ przejazd autokarem. Dzieci i rada
pedagogiczna sk³adaj¹ za to serdeczne
podziêkowania.
Wycieczkê zorganizowa³y nauczycielki
z grupy 6-latków, Maria Turynowicz
i El¿bieta Czajewska.
Maria Turynowicz
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Poni¿ej publikujemy pierwsz¹ z prac,
które wp³ynê³y na nasz konkurs.

Miejsce
magiczne...

Dla wielu Olecko jest miastem bez
przysz³oci, bez perspektyw i szans na
dobra prace. Dla mnie to miejsce magiczne.
Tu siê wychowa³am. Pozna³am swój w³asny
wiat. Utraci³am stare przyjanie i znalaz³am nowe. Miejsc przypominaj¹cych mi
o tych chwilach jest wiele... Plac Wolnoci. Pamiêtam jak przez mg³ê pochody l-majowe. Mama zawsze ubiera³a nas
(mnie i m³odsz¹ siostrê) w uszyte przez
siebie sukienki, zawi¹zywa³a wst¹¿ki we
w³osach i ca³¹ rodzin¹ wybieralimy siê
na Plac. Stragany, orkiestra, kwiaty, baloniki, flagi... Raz tata wskaza³ na samochód policyjny (wtedy by³ to jeszcze
milicyjny) i powiedzia³, ¿e to Smerfy jad¹.,,
Afimteatr Muszla. Razem z kole¿ankami z piaskownicy postanowi³ymy
za³o¿yæ zespó³ i wystêpowaæ w niedzielne
popo³udnia dla dzieci i rodziców. Mia³ymy zarówno dawaæ przedstawienia (w
przygotowaniu by³ nawet Kopciuszek)
jak i piewaæ dobrze znane wszystkim
piosenki (np. Kundel Bury99 ). Mia³ymy
nawet kupione czerwone guziki w kszta³cie gwiazdek i chcia³ymy kupiæ zielony materia³ na. stroje. By³o chyba kilka
prób...
rodkowa. Moje osiedle. Latem bawi³am siê z ch³opakami w kapsle lub je-

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 koñca padziernika. Wyniki konkursu zostan¹ opublikowane w po³owie listopada.
Na zwyciêzców ju¿ czekaj¹ cenne nagrody rzeczowe wartoci 350 oraz 150 i 100 z³.
Nadal nap³ywaj¹ propozycje sponsorów.

dzilimy ma³ymi resorakami po wybudowanych w piasku torach. Kiedy w koñcu na osiedlu pojawi³y siê jakie dziewczynki (bodaj¿e do 5 roku ¿ycia ja i moja
siostra by³ymy jedynymi reprezentantkami tej p³ci na podwórku) zaczê³a siê
zabawa w lalki i restauracje. Wiosn¹ by³a
wspinaczka po drzewach, podchody,
zabawa w chowanego. Na jesieñ naszym
ulubionym zajêciem by³o rozrzucanie
dopiero co zebranych w kupkê lici - na
pewno ekipy porz¹dkowe nie by³y szczêliwe z tego powodu - my tak. Zim¹ by³o
saneczkarstwo, narciarstwo, nie¿ki, lepienie ba³wana i lodowisko. By³o co robiæ i z kim...
Budynek kina. To dopiero miejsce
niezwyk³e. Kino, biblioteka, centrum
kultury. Dla mnie równie¿ by³o to cen-

trum - bêd¹c nastk¹ w wakacje spotyka³am siê ze znajomymi na schodach tego¿ budynku. By³o to nasz punkt widokowy. Obserwowalimy ludzi, rozmawialimy, patrzylimy na ruch i na popisuj¹cych siê m³odych kierowców. Tu by³o
nasze centrum wiata...
Takich miejsc jest wiele. Nie starczy³oby czasu i miejsca aby wszystko opisaæ... Mimo i¿ Olecko jest miastem bez
szans na dobr¹ pracê i zapewne w jej
poszukiwaniu wyjadê z t¹d na kilka, mo¿e
kilkanacie lat, to jest to miejsce niezwyk³e
i na pewno wrócê tu na emeryturê. W
tym miecie doros³am i w tym miecie
chcia³abym siê móc zestarzeæ...

Szko³a Podstawowa w G¹skach
bêdzie mia³a salê gimnastyczn¹

Nowa sala gimnastyczna
Burmistrz podpisa³ 22 wrzenia umowê w tej sprawie z Euroregionem Ba³tyk.
Na budowê sali gmina otrzyma pieni¹dze z programu Cross Border, który jest
czêci¹ programu PFARE 2003. S¹ to rodki przedakcesyjne.
Na inwestycjê gmina otrzyma 208 tysiêcy euro. Jest to prawie 50% kosztów.
Pozyskanie tej kwoty jest bardzo cenne w chwili, gdy mo¿liwoæ otrzymania
na ten cel pieniêdzy z programu ZPOR-owskiego jest bardzo nik³a, a z innych
róde³ równa praktycznie zeru. Istnieje jeszcze mo¿liwoæ pozyskania dofinansowania z funduszu gier liczbowych, ale tamte dofinansowanie to maksymalnie
33% kosztów inwestycji.
Gmina bêdzie musia³a uporaæ siê z budow¹ obiektu w ci¹gu 12 miesiêcy.
W najbli¿szym czasie zostanie og³oszony przetarg.
Sala gimnastyczna w G¹skach bêdzie bardzo podobna do sali w Szkole Podstawowej nr 3. Przy sali bêdzie zrealizowany wêze³ sanitarny, szatnie, pracownie. Budynek stanie przy starej szkole.
Dofinansowanie mog³o by byæ wy¿sze, ale z programu Cross Border zosta³a
dofinansowana budowa ulicy Norwida. By³o to 192 tysi¹ce euro. Regulamin
tego funduszu mówi, ¿e gmina mo¿e otrzymaæ ³¹cznie 400 tysiêcy euro. Tak
wiêc na budowê sali gimnastycznej w G¹skach moglimy otrzymaæ maksymalnie 208 tysiêcy euro i tyle pieniêdzy wynegocjowa³ Burmistrz.
(m)

Ewa Borkowska

UKS Trójka...

otrzyma³a cztery jachty
regatowe klasy Kadet

Jest to podarunek oleckiej stoczni jachtowej Delphia Jachts i Urzêdu Miejskiego. Stocznia zakupi³a i podarowa³a kad³uby ³odzi za
gmina zakupi³a takielunek i o¿aglowanie.
Na pierwsze regaty w tej klasie oleccy
¿eglarze pojad¹ zapewne ju¿ na wiosnê przysz³ego roku.
Teraz, gdy ju¿ jest mo¿liwoæ ci¹g³oci
szkolenia i startów nastêpnym krokiem powinien byæ zakup ³odzi regatowych typu Laser.
Klub ju¿ teraz powinien pomyleæ o pójciu w tym kierunku. Tutaj jednak trzeba
bêdzie nawi¹zaæ wspó³pracê z powiatem i
szko³ami rednimi oraz z Wszechnic¹ Mazursk¹, a szczególnie z otwieranym tam nowym kierunkiem studiów: wychowaniem fizycznym. Przecie¿ zdolni ¿eglarze mogliby
kontynuowaæ naukê w Olecku i jednoczenie reprezentowaæ miasto w regatach.
(m)
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Informacja Urzêdu Skarbowego

Dostawy wewn¹trzwspólnotowe
Wewn¹trzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu wg stawki
podatku 0% pod warunkiem, ¿e:
1) podatnik dokona³ dostawy na rzecz
nabywcy posiadaj¹cego w³aciwy i
wa¿ny numer identyfikacyjny dla transakcji wewn¹trzwspólnotowych,
2) podatnik przed z³o¿eniem deklaracji
podatkowej za dany okres rozliczeniowy
posiada dowody, ¿e towary bêd¹ce
przedmiotem wewn¹trzwspólnotowej
dostawy zosta³y wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju.
Dowodami tymi s¹:
- dokumenty przewozowe otrzymane od
przewonika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium
kraju z których jednoznacznie wynika,
¿e towary zosta³y dostarczone do miejsca
ich przeznaczenia na terytorium pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju,
- kopia faktury dostawy,
- specyfikacja poszczególnych sztuk ³adunku.
Zgodnie z art.42 ust. 4 ustawy o VAT
w przypadku wywozu towarów bêd¹cych
przedmiotem wewn¹trzwspólnotowej
dostawy towarów bezporednio przez

podatnika dokonuj¹cego takiej dostawy
lub przez jego nabywcê, przy u¿yciu w³asnego rodka transportu podatnika lub
nabywcy, podatnik oprócz wy¿ej wymienionych dokumentów powinien posiadaæ
dokument zawieraj¹cy co najmniej:
1) imiê i nazwisko lub nazwê oraz adres
siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonuj¹cego wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
2) adres, pod który s¹ przywo¿one towary, w przypadku gdy jest inny ni¿
adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;
3) okrelenie towarów i ich iloci;
4) potwierdzenie przyjêcia towarów przez
nabywcê do miejsca, o którym mowa
w pkt 1 lub 2, znajduj¹cego siê na terytorium pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium kraju;
5) rodzaj oraz numer rejestracyjny rodka transportu, którym s¹ wywo¿one towary, lub numer lotu  w przypadku
gdy towary przewo¿one s¹ rodkami
transportu lotniczego.
Natomiast w myl art. 42 ust. 5 w
przypadku wywozu przez nabywcê nowych rodków transportu bez u¿ycia innego rodka transportu (przewo¿onego)
podatnik oprócz dokumentów, o których

Coraz bli¿ej...

powo³ano komisjê do jego rozstrzygniêcia. Wybrano ju¿ markê samochodu. Bêdzie
to na pewno Renault. Kwesti¹ do rozstrzygniêcia pozostaje wiêc wybór kontrahenta sprzedaj¹cego tego typu specjalistyczne samochody.
(M)

do zakupu karetki dla oleckiego szpitala. Umowa zosta³a ju¿ przes³ana do UM.
PZU ¯ycie S.A. w ci¹gu najbli¿szych
dni przeleje pieni¹dze. Zosta³ równie¿
og³oszony przetarg na zakup karetki oraz

mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, powinien posiadaæ dokument zawieraj¹cy dane umo¿liwiaj¹ce prawid³ow¹ identyfikacjê podatnika dokonuj¹cego dostaw i nabywcy
oraz nowego rodka transportu, w szczególnoci:
1) dane dotycz¹ce podatnika i nabywcy,
2) dane pozwalaj¹ce jednoznacznie zidentyfikowaæ przedmiot dostawy jako nowy
rodek transportu,
3) datê dostawy,
4) podpisy podatnika i nabywcy,
5) owiadczenie nabywcy o wywozie
nowego rodka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia
dostawy,
6) pouczenie nabywcy o skutkach nie
wywi¹zania siê z obowi¹zku, o którym
mowa w pkt 5 - zwany dalej dokumentem wywozu.
Niemniej jednak w sytuacji, gdy na
podstawie wy¿ej wymienionych dokumentów nie mo¿na w sposób jednoznaczny
potwierdziæ faktu dostarczenia towaru,
dowodem mo¿e byæ inny dokument wskazuj¹cy, ¿e nast¹pi³a dostawa wewn¹trzwspólnotowa (art. 42 ust. 11), a w szczególnoci:
- dokument potwierdzaj¹cy przyjêcie przez
nabywcê towaru na terytorium pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium kraju,
- dowody zap³aty za dostarczony towar,
- dokumenty dotycz¹ce ubezpieczenia lub
kosztów frachtu,
- korespondencja handlowa z nabywc¹,
w tym jego zamówienie.

Ankieta
wród
studentów

Biuro promocji i rozwoju Wszechnicy Mazurskiej przeprowadzi³o ankietê wród studentów pierwszego roku
w-f. Jej celem by³o uzyskanie danych o
tym sk¹d dowiedzieli siê o Wszechnicy
Mazurskiej.
Z badañ wynika, ¿e do WM przychodz¹ bardzo m³odzi ludzie, zaraz po
maturze, g³ównie z województw warmiñsko-mazurskiego i podlaskiego. 70%
studentów wychowania fizycznego to
mê¿czyni.
Silnym medium jeli chodzi o przekazywanie informacji o WM s¹ przede
wszystkim koledzy i znajomi oraz w nastêpnej fazie sprawdzenie informacji w
internecie.
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

Wyj¹tkowa wycieczka
do Olecka 1984
Heine Lepkowski Apartado 389, 1250 Escazu, Costa Rica
Kiedy Eva i Günter wpadli na wspania³y pomys³ zorganizowania wycieczki do Olecka. Uczestnicy zg³osili siê
wczeniej, ni¿ siê spodziewano. Z kochan¹ przewodniczk¹ wycieczki Waltraut i roztropnym kierowc¹ autobusu
Wernerem jechalimy do naszej starej
ojczyzny. W wiêkszej czêci znalimy
siê wczeniej, zbli¿y³a nas do siebie
radoæ, ale równie¿ melancholia, taka
wspólnota sprawi³a, ¿e podró¿ ta by³a
dla nas ogromnym prze¿yciem.
W Hanowerze podczas przesiadki
z g³ównego dworca kolejowego do ZOB
pomog³y nam Inge, Hilde i Brigitte. Noc¹
jechalimy przez DDR a rankiem we
Frankfurcie nad Odr¹ dosiad³ siê do
nas polski przewodnik wycieczki, witaj¹c siê nastêpuj¹cymi s³owami: Nazywam siê Si³a, jestem przewodnikiem
wycieczki. Zdanie to pozosta³o jego
codziennym powitaniem oraz jego znakiem szczególnym, zawsze wywo³ywa³o to nasz aplauz. Opiekowa³ siê nami
dobrze i towarzyszy³ nam a¿ do Pomellen, stacji granicznej w drodze powrotnej.
Pierwszy raz zrobilimy przystanek
w Toruniu w hotelu Helios, przy piêknej s³onecznej pogodzie mielimy czas
pospacerowaæ wzd³u¿ Wis³y, obejrzeæ
Muzeum Kopernika i inne warte zwiedzenia miejsca.
Nastêpnego dnia jechalimy przez
Ostródê, Olsztyn. Kêtrzyn, Miko³ajki,
Johannesburg, Orzysz i E³k do Olecka. Zrobi³o siê ciszej w naszym autobusie, kiedy wjechalimy przez Ludendorffring do miasta. Nie by³em w stanie opowiedzieæ, co siê wtedy w ka¿dym z nas dzia³o.
Mieszkalimy w Orodku Katamaran nad jeziorem. By³ to najskromniejszy
orodek podczas ca³ej podró¿y, ale przyjêlimy to ze spokojem.
W Olecku mia³y miejsce przypadkowe i zaplanowane spotkania z ziomkami, tak na przyk³ad z Dochen, z Kathe i jej mê¿em, z Klausem i Fritzem.
Do dzisiaj do koñca nie jestem pewny, kto i kiedy warzy³ niedwiedzi
pazur, w ka¿dym razie sta³ wieczorem
na stole, podczas gdy my po weso³ej
rundce bylimy razem i mielimy sobie wiele do opowiedzenia.

W Olecku bylimy trzy dni, podczas gdy niedziela z zaplanowan¹ wycieczk¹ po Mazurach by³a gwodziem
programu naszej podró¿y. Jechalimy
przez prawie niezmienione Wydminy
do Gi¿ycka, zrobilimy sobie przeja¿d¿kê
parowcem po Jeziorze Löwentin, obejrzelimy pañski dwór w wiosce feudalnej w Steinort, bylimy w Rasteburgu w starym zakonie i wys³uchalimy koncertu organowego w kociele w wiêtej Lipce.
By³a to wycieczka przez krainê, gdzie
zatrzyma³ siê czas: z rozleg³ymi polami zbó¿, stadami byd³a na szerokich
³¹kach, z koñmi, wieloma strumykami,
grupkami gêsi czy ulami, z polami pe³nymi chabrów i maków, z lasami i ca³y
czas pojawiaj¹cymi siê jeziorami.
Dwa pozosta³e dni w Olecku mielimy do naszej dyspozycji. Gerda by³a
ze swoim mê¿em w ich starym domu i
wróci³a oczarowana tak wielk¹ gocinnoci¹. Eva i Ursel dowiadczy³y najsilniejszych wra¿eñ w katolickim kociele, gdzie organista sam dla nich
zagra³ i gdzie pogr¹¿y³y siê w rozmylaniach, Elizabeth opiekowa³a siê swoim chorym znajomym. Günter rozda³
Niemcom w miecie podarki, Lora pojecha³a z synem na Szesk¹ Górê, Günter
wybra³ siê z ¿on¹ do m³yna w Sedrankach i do Stosnau, Elly i Herbert powêdrowali do Ouellenberg, Ursel i Franza a tak¿e mojego brata z rodzin¹ i
mnie ci¹gnê³o do Gordejek.
Z Gordejkami czas równie¿ nie obszed³ siê ³askawie. Dwóch ostatnich
domów ju¿ nie ma, równie¿ dom Leperskiego i Sabrowskiego ze star¹ kuni¹ zawali³y siê. Za to stara cha³upa
obok Heinsa znowu jest gotowa do
zamieszkania. Dom Bendncha rozpada siê, a w innych gospodarstwach
wal¹ siê te¿ pojedyncze zabudowania,
tak jak u Kobia³ków stodo³a, u Heinsa budynek mieszkalny, u Spakowskiego
stodo³a a u Wolgiena dom mieszkalny. Ale u Joszko jest na dachu stajni
tak jak 50 lat temu gniazdo bocianów.
W naszym dawnym mieszkaniu
mieszka Polka z dwójk¹ dzieci. Poczêstowa³a nas kaw¹, ciastem i koniakiem
i oprowadzi³a nas po domu. Pokój klasowy s³u¿y jako przedszkole, zajêcia

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
„Przypisani Pó³nocy” dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.
szkolne odbywaj¹ siê w domu wspólnoty wiejskiej.
Tak, a potem chcielimy koniecznie
siê wyk¹paæ. Przez ogród warzywny, przez
wielkie chwasty nie moglimy dostaæ
siê do jeziora, u Nadolnego te¿ siê nie
uda³o, ale u Heinsa prowadzi³a stara cie¿ka wprost do jeziora. P³ywanie tutaj by³o
wznios³ym wydarzeniem  by³o jednym
z powodów mojej podró¿y.
Co jeszcze zosta³o z ruin, nie wiem,
na pewno nie ma ju¿ domów rodzin Lewohn i Klein, znikn¹³ te¿ budynek dworca.
A Kl-Gordejki nie jest ju¿ ko³chozem.
O Treuburgu pisano ju¿ wiele w Treuburger Heimatbrief. Ja chcia³bym dodaæ,
¿e Treuburg z now¹ nazw¹ sta³ siê te¿
nowym miastem. To co siê nie zmieni³o, to krajobrazy doko³a. S¹ one mo¿e
jeszcze piêkniejsze! M¹¿ Gerdy po¿egna³
Treuburg krótk¹ mow¹, która odzwierciedla³a to, co mielimy w sercach.
Jechalimy przez Gi¿ycko, Rastenburg,
Bartenstein, Frauenberg i Elbl¹g do Marienburga. Miasto to zosta³o po wielkim zniszczeniu odrestaurowane i mielimy czas na ma³e zwiedzanie. Potem
droga prowadzi³a przez Dirschau do
Gdañska do hotelu Orbisu Heweliusz.
Mielimy jeden dzieñ na zwiedzanie starówki i na wycieczkê do Sopotu. Po drodze odwiedzilimy Oliwê i  moim zdaniem, mówi¹c za nas wszystkich  by³o
to najwiêksze prze¿ycie z naszej podró¿y. Ciasno st³oczeni stalimy, my ludzie
ró¿nych narodowoci, w starej katedrze,
modlilimy siê razem za pokój i s³uchalimy granej na starych organach AveMaria.
Nasza podró¿ zbli¿a³a siê ku koñcowi, i napiêcie opuci³o nas. Jechalimy
przez Kaszuby, mijaj¹c S³upsk, Koszalin do Szczecina. Tutaj spêdzilimy nasz
ostatni wspólny wieczór przy dobrym
jedzeniu, winie i wódce, z przemowami,
piewem i zabawnymi rozmowami.
To by³a podró¿ w przesz³oæ z nowymi wra¿eniami. Jaka Polka powiedzia³a
nam: chcielibymy, ¿eby Mazury pozosta³y zielonymi p³ucami Europy. Uwa¿am, ¿e ka¿de miejsce z g³êbokimi lasami i krystalicznie czystymi jeziorami, mo¿e
sprostaæ temu zadaniu  tak d³ugo, jak
ludzie bêd¹ siê z nim rozs¹dnie obchodziæ.

13

Tygodnik Olecki nr 39 (405)

Opowieci równikowe (52)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

Singapurski Merlion

Singapur. Wspó³czesna architektura.

Dalsze ogl¹danie miasta i zakupy.
Mogê ju¿ bez problemu poruszaæ siê po
czêci Singapuru. Po po³udniu pada³ równikowy deszcz. I by³y nawet b³yskawice. Niebo w jednej chwili zrobi³o siê stalowe i zapanowa³a ciemnoæ. Kolorowe
neony, które od razu zaczê³y dzia³aæ,
uratowa³y sytuacjê i nie by³o tak strasznie.
Najbardziej podoba³o mi siê skupisko wie¿owców obserwowane od strony parku, w którym mo¿na naprawdê odpocz¹æ od zgie³ku miasta. Siedz¹c na ³awce
zauwa¿y³em lewym okiem, ¿e co rusza
siê w trawie. Okaza³o siê, ¿e by³a to jaszczurka, nie ma³a, bo mierzy³a ponad pó³
metra d³ugoci. Obserwowa³em j¹ doæ
d³ugo, po czym chyba znudzona moim
natrêtnym patrzeniem, uciek³a na drzewo.
Podziwia³em wspania³y kompleks teatralno-koncertowy Esplanade, z sal¹
teatraln¹ na 2000 osób i koncertow¹ na
1600. Zwane s¹ one durianami ze wzglê-

Singapur.
Merlion.

du na wygl¹d przypominaj¹cy lokalne,
kolczaste owoce.
Architektura Singapuru przyci¹ga
wzrok zarówno w przypadku budynków
powsta³ych w czasach kolonialnych, m.in.
hotel Raffles (Jacek zamówi³ sobie w nim
kawê i s³odkie ciastko; snob!), hotel
Fullerton, koció³ ormiañski, domy-sklepy

Kompleks teatralno-koncertowy.

Ulica pomiêdzy domami towarowymi.
nale¿¹ce do Chiñczyków Peranakan na
Emerald Hill, pobrytyjskie bia³o-czarne
bungalowy, chiñska dzielnica, budynki

mieszcz¹ce muzea, stary parlament; jak i
wie¿owce. Singapur to nowoczesne, bezpieczne, czyste i zielone miasto-pañstwo.
Maskotk¹ Singapuru jest legendarny
Merlion (lew morski), a narodowym kwiatem delikatna bia³o-fioletowa orchidea.
Zagl¹da³em do ma³ych sklepików i
wybiera³em kobiece sari na pami¹tkê.
Wybór by³ ogromny, wiêc mia³em nie
lada problem. W domach towarowych
podziwia³em drogie ubranie i ró¿noraki
sprzêt.
W jednym z przydro¿nych punktów
szybkiego jedzenia kupi³em co co przypomina³o makaron, ale nim nie by³o. Sprzedawca nie móg³ mi wyt³umaczyæ co to
jest, mówi³ po swojemu i po ka¿dym s³owie
bardzo szeroko siê umiecha³.
Typowo singapurskie danie nie za
bardzo mi smakowa³o. Zjad³em tylko troC.d.n.
chê.
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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...

(4)

tego toporem nie wyr¹biesz  mówi jedno z przys³ów.
Oddzia³ partyzancki, którego dowódc¹
by³ kpr/ppor. Wac³aw Trejnowski, pseudonim Orkan, powsta³y 1.04.1943 roku;
liczba partyzantów wynosi³a 22 osoby.
Patrole partyzanckie
Patrol st. sier¿/chor. Józefa Szmigielskiego, pseudonim, Zawisza, powsta³y oko³o 20.05.1943 roku.
Patrol plut/ppor. Kazimierza Biniewskiego, pseudonim Kmicic, powsta³y
oko³o 20.05.1942 roku.
Patrol sier¿/plut. Wincentego Wymockiego, pseudonim Szczupak, powsta³y oko³o 25.02.1943 roku.
Oprócz tych patroli powsta³y w tych
samych latach jeszcze inne. £¹czna liczba partyzantów, oficerów, podoficerów,
podchor¹¿ych i ¿o³nierzy w lipcu 1944 roku
wynios³a w Obwodzie Suwalskim 738.
Oddzia³ partyzancki Witolda Pieleckiego, pseudonim ¯wirko.
Najwczeniej, bo ju¿ jesieni¹ 1941 roku,
zorganizowa³ zal¹¿ek oddzia³u partyzanckiego Witold Pielecki, pseudonim. ¯wirko. Urodzi³ siê on w roku 1918 we wsi
Kalety. Do wojska Pielecki wst¹pi³ ochotniczo jako przedpoborowy i mimo m³odego wieku w roku 1939 by³ ju¿ kapralem nadterminowym artylerii. W czasie
Kampanii Wrzeniowej bra³ udzia³ w
obronie Warszawy, gdzie zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych. Wziêty do
niewoli niemieckiej uratowa³ siê ucieczk¹ i przebywa³ czasowo w leniczówce
Antoniego Ostrowskiego we wsi Murowany Most. Do domu nie móg³ powróciæ, gdy¿ tam siê znajdowa³ silny posterunek ¿andarmerii i komendantura niemieckiej stra¿y granicznej.
Wywieziony na roboty pracowa³ w
okolicach Rostoku. Zdoby³ tam aparat
radiowy i uzyskane t¹ drog¹ wiadomoci przekazywa³ robotnikom polskim.
Zdekonspirowany za szerzenie propagandy i nielegalne posiadanie odbiornika
radiowego zosta³ skazany na karê mierci
przez S¹d Dorany. Uda³o mu siê jednak
wraz z piêcioma kolegami stamt¹d uciec

na Suwalszczyznê.
¯wirko wraz ze swymi kolegami
przebywa³ w wybudowanej lepiance.
Pierwsz¹ partiê broni konspiratorom
dostarczy³ kolega ¯wirki, Wincenty
Naszkiewicz, pseudonim, Szpak w iloci 7 karabinów polskich Mausera z
amunicj¹, trzy pistolety krótkie i trzy
skrzynki granatów obronnych rêcznych
z 1939 roku. W roku 1942 córka leniczego, która pracowa³a w komendanturze niemieckiej, powiadomi³a ¯wirkê o
maj¹cym siê odbyæ transporcie broni i
ubrañ z Kalet do Sejn. ¯wirko wykorzysta³ sytuacjê zatrzymuj¹c Niemców z
transportem, rozbrajaj¹c ich i zabieraj¹c
broñ, amunicjê, ubrania i obuwie. Po tym
rozpocz¹³ dzia³alnoæ partyzanck¹ przyjmuj¹c do oddzia³u ochotników oraz ukrywaj¹cych siê ¿o³nierzy AK. Miêdzy innymi do oddzia³u wst¹pili synowie leniczego Cieleszy  Antoni, pseudonim
Czarny i Józef, pseudonim Orze³.
Wiosn¹ 1943 roku do jego oddzia³u
do³¹czy³a grupa partyzancka w sile 17
ludzi pod dowództwem Wac³awa Luto,
pseudonim, Orli Szpon. Zosta³ on zastêpc¹ ¯wirki. Oddzia³ partyzancki
¯wirki w latach 1943-44 zosta³ wytypowany przez komendê Suwalskiego
Obwodu A.K. na szkoleniowy, tak¿e i
Wac³aw Trejnowski ukoñczy³ tam szko³ê podchor¹¿ych.
Chcia³bym teraz scharakteryzowaæ
kilka akcji bojowych ¯wirki.
Akcja na m³yn w Pieszczanach
oraz zasadzka w rejonie wsi Czortek
W rejonie wsi Czortek ¯wirko kilkakrotnie urz¹dza³ zasadzki, w których
tak¿e bra³ udzia³ Orkan (trzykrotnie),
jednak bezskutecznie, gdy¿ Niemcy omijali
ten teren ze wzglêdu na dogodnoæ do
przeprowadzenia akcji bojowych przez
partyzantów. W marcu 1944 roku celem
wci¹gniêcia Niemców w zasadzkê partyzanci zastosowali przynêtê w formie ataku
kilkuosobowym patrolem na m³yn w Pieszczanach. Akcjê wykonano w dzieñ bez
przecinania drutów telefonicznych i bez

Wac³aw Trejnowski  Orkan z Ber¿a³owiec. Dowódca oddzia³u partyzanckiego w okolicach Sejn.
stosowania jakiegokolwiek ubezpieczenia. Z m³yna partyzanci zarekwirowali kilka
ton m¹ki i kaszy. Niemcy powiadomieni
telefonicznie po³knêli przynêtê i postanowili urz¹dziæ polowanie na s³abo uzbrojony patrol partyzancki (czterech partyzantów w tym patrolu mia³o karabiny, a
dwóch pozosta³ych tylko pistolety krótkie). Samochód ciê¿arowy z piêtnastoma Niemcami wpad³ w dobrze zorganizowan¹ zasadzkê, w której bra³y udzia³ dwa
pe³ne plutony uzbrojone we wszystk¹
broñ. ¯wirko wstrzyma³ ogieñ i wezwa³
Niemców do poddania siê. Niemcy zrozumieli, ¿e wpadli w zasadzkê, po czym
zrezygnowali z obrony i poddali siê.
Zdobyto wtedy 10 karabinów, trzy pistolety maszynowe MP 40 i 2 szmajsery
oraz obuwie, ubranie, a tak¿e m¹kê i kaszê wczeniej zdobyt¹ w Pieszczanach.
Rozbrojenie czterech Niemców we wsi
Wólka oraz akcja ¿ywnociowa na m³yn
po³o¿ony obok tej wsi
W dniu 12 kwietnia 1944 roku ¯wirko na czele 16 ludzi uda³ siê na akcjê ¿ywnociow¹ do m³yna obok wsi Wólka. Po
za³adowaniu zdobyczy na furmanki i po
osi¹gniêciu skraju lasu pozostawili oni wozy
bez nadzoru i sami udali siê na pomoc drugiej grupie partyzanckiej, która w tym samym czasie otrzyma³a zadanie rozbrojenia
czterech Niemców, którzy przebywali u gajowego. Niemcy, wykorzystuj¹c nierównoæ
terenu, skryli siê za kopcem z ziemniakami,
natomiast partyzanci nie atakowali, lecz zaczêli ich okr¹¿aæ. W ten sposób czterech
partyzantów podczo³ga³o siê na odleg³oæ
oko³o 80 metrów, sk¹d jeden z nich wezwa³
po niemiecku Niemców do poddania siê,
gdy¿ w przeciwnym razie zostan¹ zniszczeni granatami.
C.d.n.
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Kalendarz imion

27 wrzenia
Adolfiny, Adolfy, Armandy, Mirabeli,
Mirabelli, Sabiny
Adolfa, Amadeusza, Damiana, Kosmy,
Urbana, Wawrzyñca, Wincentego
28 wrzenia
Klementyny, Libuszy, Luby, Salome,
Wac³awy
Heliodora, Jana, Klemensa, Marka, Nikity, Salomona, Wac³awa, Wawrzyñca
29 wrzenia
Fulgencji, Gabrieli, Marceli, Marceliny,
Michaliny
Dadboga, Franciszka, Gabriela, Marcelego, Micha³a, Rafa³a
30 wrzenia
Felicji, Geraldy, Honoraty, Samanty, Sofii,
Soni, Sonii, Wery, Zofii

Franciszka, Geralda, Grzegorza, Hieronima, Honoriusza, Imis³awa, Wiktora
1 padziernika
Danuty, Heloizy, Izy, Klementyny, Teresy
Benigny, Cieszys³awa, Igora, Jana, Jauliana, Marka, Remigiusza, Romana
2 padziernika
Dionizji, Dionizy, Haliny, Marty, Racheli, S³awomiry, S³awy
Dionizego, Izydora, Jana, Makarego,
Rustyka, S³awoja, S³awomira, Stanimira,
Teofila, Tomasza, Trofima
3 padziernikaa
Bogumi³y, Gerardy, Ireny, Józefiny, Józefy, Kandydy, Sylwii, Teresy
Bogumi³a, Eustachego, Ewalda, Gerarda,
Heliodora, Jana, Józefa, Kandyda

IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE
Idea olimpiad dla osób niepe³nosprawnych narodzi³a siê w 1924 r., gdy w Pary¿u odby³y siê I wiatowe Igrzyska Sportowców G³uchych. Miêdzynarodowy Komitet Sportu Nies³ysz¹cych organizowa³
odt¹d co 4 lata letnie igrzyska dla nies³ysz¹cych. W po³owie XX wieku coraz wiêksz¹
popularnoæ zyskiwa³a rehabilitacja przez
sport. Sport pomaga³ te¿ ³agodziæ skutki
coraz liczniejszych ofiar wypadków samochodowych. W 1948 r. w Stoke Mandeville zainicjowano zawody na wózkach inwalidzkich. W 1952 r. odby³y siê tu igrzyska miêdzynarodowe. W 1960 r. odby³y
siê one w Rzymie, pod nazw¹ Olimpiada

Niepe³nosprawnych. Odt¹d na sta³e wesz³y do harmonogramu imprez sportowych
i s¹ rozgrywane bezporednio po zakoñczeniu kolejnej olimpiady.
Polacy wystartowali na arenie miêdzynarodowej podczas IV Letnich Igrzysk w
Heidelbergu w 1972 r. Licz¹ca 20 zawodników polska reprezentacja zdoby³a a¿ 33
medale, w tym 14 z³otych! Polacy ustanowili te¿ osiem rekordów wiata. W 1984r.
MKOL nie zgodzi³ siê na stosowanie nazwy olimpiada w odniesieniu do zawodów dla osób niepe³nosprawnych. St¹d
od 1984 r. u¿ywa siê okrelenia paraolimpiada.

ÆWICZ SZARE KOMÓRKI

Maria Konopnicka...

1. Wykorzystuj na uczenie ka¿d¹ woln¹
chwilê - pamiêtaj ¿e czêste, krótkie æwiczenia pamiêci daj¹ wiêksze korzyci ni¿
jedno d³ugie.
2. Ucz siê rzeczy logicznych i zrozumia³ych - staraj siê u³o¿yæ informacje tak,
aby by³y ze sob¹ powi¹zane.
3. Pamiêtaj, ¿e istnieje pamiêæ chwilowa i trwa³a, a wiêc dobrze jest ³¹czyæ w pamiêci rzeczy stare z nowymi.
4. Jeli chcesz szybko zapamiêtaæ jaka
informacjê, musisz siê skoncentrowaæ
- gdy co rozprasza nasza uwagê, utrudnia tak¿e zapamiêtywanie.
5. Najlepiej siê zapamiêtuje te rzeczy, które
s¹ zwi¹zane z wielkimi emocjami, niestety negatywne emocje potrafi¹ równie¿ wymieæ z naszej pamiêci to czego
siê nauczylimy.

Cytryna...

redniej wielkoci zawiera 3-4 ³y¿eczki
sto³owe soku.

mimo ci¹g³ego niedostatku, przez ca³e
¿ycie realizowa³a swoje zami³owania turystyczne? Niewielkie zaliczki wydawców
zmusza³y j¹ do poszukiwania najtañszych
hoteli i wynajmowania pokoików pozbawionych mebli oraz podró¿owania w wa-

Przys³owia
 Babie lato: w dzieñ ciep³o, w nocy zimno za to.
 Chodzi wrzesieñ po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
 Kiedy wrzesieñ przyniós³ jesieñ, to
i zbo¿a m³óc¹; jedni siebie tr¹ na ¿arnach, drudzy na targ w³ócz¹.
 Gdy jesieñ zamglona, zima zanie¿ona.
 Kto pracowa³ w lecie, temu powie wrzesieñ  ciesz siê gospodarzu, t³usta bêdzie
jesieñ.
 Skoro wrzesieñ, to ju¿ jesieñ, ale jab³ek
pe³na kieszeñ.
 Wrzesieñ wrzosami strojny, lecz do pracy
znojny.
 Idzie wiêty Micha³ (29 wrzenia), bêdzie lato spycha³.
 Ptaszki przed Micha³em (29 wrzenia)
odlecia³y bêdzie ostry grudzieñ ca³y.
 Gdy noc jasna na Micha³a (29 wrzenia) to nast¹pi zima trwa³a.
 Na wiêtego Micha³a (29 wrzenia) zaczyna siê ³owcy chwa³a.
 Jak anio³y w s³oñcu ciep³ym chadzaj¹
(30 wrzenia), to potem w zimie mrozy
siê trzymaj¹.
gonach najni¿szej klasy. Kocha³a góry.
Fascynacjê górami zawdziêcza³a powa¿nej chorobie gard³a, którego kuracjê podjê³a w 1875 r. na polecenie lekarzy w Szczawnicy. Kilkanacie lat póniej zdobywa³a
onie¿one szczyty Tatr w towarzystwie
przewodnika Macieja Sieczki. W Zakopanem pozna³a Saba³ê i s³ucha³a jego
góralskich gawêd. Wys³ana w 1882 r. przez
czasopismo K³osy do Austrii, chadza³a
wysoko w Alpy austriackie. Dziesiêæ lat
póniej zdobywa³a szczyty w Alpach
Szwajcarskich.
Jeszcze w 1905 r., maj¹c 63 lata, zagro¿ona powa¿n¹ chorob¹ serca, odwiedzi³a
Dolinê Kocieliska i Morskie Oko.

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
ma zaszczyt zaprosiæ dnia 7.10.2005r. (pi¹tek) na

Inauguracjê
Roku Kulturalnego

po³¹czon¹ z oddaniem do u¿ytku sali widowiskowej
(przebudowanej w ramach projektu finansowanego
ze rodków Unii Europejskiej Phare 2002)

W programie:
17.00  wernisa¿ Stanis³awa Andrzeja Winiarskiego Cz³owiek i koñ
(Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, I piêtro)
18.00  koncert Drogi Wolnoci (sala widowiskowa ROK MG)
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/ KUPIÊ
* mieszkanie dwa pokoje, do 45m2. Tel. (087) 520-30-13;
0-500-025-087.
(K36201)
* silnik 1,7D OPEL. Tel. (087) 520-67-90.
(K36101)
/ PRACA
* AVON - zostañ konsultantk¹, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(K32308)

/ SPRZEDAM
* dom do remontu, 20 metrów od jeziora, Gordejki, 0,82ha.
Tel. (085) 744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de. (K32708)
* dzia³kê roln¹ z lini¹ brzegow¹ jeziora Oleckie Ma³e. Tel.
0-606-480-884.
(K35602)
* dzia³ki budowlane. Tel. 0-601-210-819.
(K35203)
* Meble do sypialni bia³e, meble do pokoju dzieciêcego, telewizor kolorowy 21 cali. Tel. 0-506-540-492.
(K35503)
* siedlisko po remoncie, umeblowane, Mo¿nie, 2ha. Tel. (085)
744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de
(K32608)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1307)
* 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:

Informacja
pod nr tel.

520-23-36

Codziennie w godz. 800-1800
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

(V58903)

OG£OSZENIA DROBNE

(K35103)

HISZPAÑSKI KOMPAKT ROCA
- 299,00 z³

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

OLEJ OPA£OWY

Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374
Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y
oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach pracy redakcji.

KONKURENCYJNE CENY !!!

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

DOM WESELNY

(V59007)

EXPRESS SZKOLNY

(V56708)

(V56404)

/ INNE
* Oddam szczeniêta w dobre rêce, po bardzo ma³ych rodzicach. Tel. 0-604-935-229.
(K35402)
/ WYNAJEM
* Kawalerka do wynajêcia w centrum Olecka. Tel. (087) 52036-94).
(K36001)

12345678901234567890123456789012
(V59801)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Olecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

EDE N

Wspomnienia  po latach
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1988-89

Stary nieg zgromadzony na Chatkê
musimy usun¹æ, gdy¿ jest brudny i porowaty i nie nadaje siê do budowy. A
pogoda ci¹gle bez zmian, mrozu ani na
lekarstwo. Ca³ymi godzinami przesiadujê
przy lodowisku oczekuj¹c na mróz. Z jednej
strony bandy zosta³y zwalone i musimy
je postawiæ na nowo. Na asfalcie pe³no
jesiennych lici, których usuwanie zajê³o nam kilka godzin.
17 stycznia usuwamy resztki niegu
przeznaczonego na fundamenty Chatki.
Z 17 na 18 ca³¹ noc pada deszcz, a nad
ranem nieg, poniewa¿ oziêbi³o siê. Po
po³udniu zaczyna mroziæ, wiêc rozpoczynam
polewanie i prowadzê je na trzech lodowiskach do godziny 21. Piêciokrotne polanie
porz¹dnie zamarz³o. O 21.30 poszed³em
spaæ, gdy¿ wg zapowiedzi w TV temperatura ma byæ dodatnia. 19 o godz. 2. po
pó³nocy zacz¹³ padaæ deszcz i do rana
stopi³ ca³y lód. Moje polewanie, jak mówi
przys³owie, zda³o siê psu na budê. 20 przez
ca³y dzieñ m¿y³o, dopiero wieczorem
wygl¹da³o na to, ¿e zacznie mroziæ. Niestety, mrozu nadal brak. Mimo to przygotowa³em wszystkie lodowiska do polewania. Przy du¿ym i Zuchu pozosta³y resztki niegu, które wykorzysta³em do
zrobienia nie¿nych band przy Lilipucie.
Ch³opcy z klasy IIIC nadal ozdabiaj¹ ciany
rozbieralni i kawiarni napisami i has³ami
w rodzaju: Kawa zbo¿owa na ¿o³¹dek
bardzo zdrowa i postaciami z seriali telewizyjnych dla dzieci.
23 stycznia od 3. rano lekki mróz

umo¿liwia kilkakrotne polanie lodowisk.
Lód jednak utrzymuje siê tylko w cieniu,
a na s³oñcu zostaje roztopiony. 24 ca³kowicie znika  ju¿ 14 dni trwa nie notowana od 35 lat odwil¿ i zapowiedzi telewizyjne nie przewiduj¹ do koñca tygodnia
zmian.
Codzienne czuwanie przy lodowisku
nie zapobiega ci¹g³emu przewracaniu band
przez uczniów przechodz¹cych przez dziury
w siatce okalaj¹cej plac lodowiska. 26
postawilimy bandy zabezpieczaj¹c je
odci¹gami z drutu. Mo¿e tym razem uda
siê nam utrzymaæ je do mrozu.
27 stycznia po pó³nocy mróz przekraczaj¹cy -50C zezwala na polewanie, wiêc
do godz. 4. pola³em je czterokrotnie. Tafla du¿a szybko zamarza, tote¿ mo¿na j¹
polewaæ co pó³ godziny. Ciekaw jestem
czy zapowiadana temperatura +20C w dzieñ
sprawdzi siê. Jeli nie, to jeszcze przed
po³udniem wpuszczê maluchy na du¿e lodowisko, aby trochê pojedzi³y po tak d³ugiej
przerwie. Przyda³by siê taki mróz przez
kilka dni, bo przecie¿ od poniedzia³ku 30
stycznia rozpoczynaj¹ siê ferie zimowe i
do Olecka przyjedzie sporo dzieci i m³odzie¿y z innych miast Polski. Przyda³oby
siê trochê niegu, który pobieli³by otoczenie lodowiska i dostarczy³ materia³u
na wykonanie rzeb.
O godz. 11. próbê jazdy na nienas³onecznionej po³owie lodowiska odbyli moi
dwaj pomocnicy. Potem przerwa³em polewanie a¿ do 15. Na miejscach nas³onecznionych trochê lodu stopi³o siê. Od
15. polewam lodowiska do godz. 19., nastêpnie odpoczywam, ale ju¿ przed 24.

Taka bramka wejciowa by³a trzykrotnie stopiona i odbudowywana.
Ostatecznie odwil¿ zwyciê¿y³a i bramkê stopi³a kompletnie.

(195)

znowu jestem na stanowisku. Przed 5. niebo
zachmurzy³o siê, wiêc mróz siê zmniejszy³
 kto wie czy do wschodu s³oñca nie
zacznie padaæ, tak jak zapowiadano w TV.
Wola³bym, ¿eby zamiast deszczu spad³
nieg. Niestey, prognoza telewizyjna sprawdzi³a siê  29 znów odwil¿ i m¿awka. Na
lodowisku stoi woda. Ju¿ sam nie wiem
co zrobiæ, aby utrzymaæ czêæ lodu uzyskan¹ przez dwie nieprzespane noce.
Wieczorem lekki mróz cina taflê. Przed
dziennikiem polewam lodowisko jeden raz.
O 24. stwierdzam, ¿e tafla jest zamarzniêta, wiêc kontynuujê polewanie. Mróz jest
trochê wiêkszy ni¿ podaj¹ w dzienniku.
Mo¿e do rana zdo³am polaæ z szeæ razy?
O 5. znik³y gwiazdy i ksiê¿yc. Muszê przerwaæ polewanie i udajê siê do domu na
odpoczynek. Przed 7. znowu m¿y, na lodzie tworz¹ siê ka³u¿e. Wspó³czujê przyje¿d¿aj¹cym na ferie do Olecka. Nasze
lodowisko czynne podczas wszystkich ferii
zimowych s¹ unieruchomione, a przecie¿
wystarczy³oby tylko kilka stopni mrozu
aby je zamroziæ. Miejmy jednak nadziejê,
¿e niespotykana dotychczas odwil¿ skoñczy
siê nareszcie i zaczniemy jedziæ na ³y¿wach.
Dzieñ 1 lutego nie przyniós³ ¿adnych
zmian. Odwil¿ uwziê³a siê na nas i nie
ustêpuje. Na wszelki wypadek wyrównujê
pod³o¿e na lodowisku Zuch, ¿eby szybciej
uzyskaæ odpowiedni¹ taflê kiedy nadejdzie upragniony mróz.
Przez ca³e ferie zimowe nie doczekalimy siê mrozu, który pozwoli³by uruchomiæ choæ jedno lodowisko. Takiej zimy
jak tegoroczna nie prze¿ywalimy jeszcze
od 40 lat.
Kiedy w drugiej po³owie marca przyby³em do szko³y aby zdj¹æ atrakcyjne
owietlenie znad lodowiska okaza³o siê,
¿e kto pozrywa³ je wraz z mocuj¹c¹ ¿y³k¹. Tak zakoñczy³a siê zima 1988/89 roku.
Przez ca³¹ zimê jedzilimy tylko w ci¹gu
10 dni. Wysi³ek i ciê¿ka praca posz³y na
marne. Jedyn¹ korzyci¹, jak¹ osi¹gnêlimy z minionej zimy, by³o odmalowanie
tanim kosztem pomieszczeñ lodowiskowych. Kiedy przedstawi³em inspektorowi szkolnemu panu Gawroñskiemu rachunki
za zakupion¹ farbê, pêdzle i wa³ki do
malowania pomieszczeñ budynku gospodarczego przy lodowisku na sumê 28.000
z³, pan inspektor poleci³ obliczyæ powierzchniê odmalowanych cian, bowiem
zdawa³o mu siê, ¿ê za du¿o zu¿ylimy farby.
Po zmierzeniu wszystkich powierzchni
odmalowanych przez m³odzie¿ okaza³o siê,
¿e zu¿ylimy farby za ma³o. Otrzyma³em
wiêc zwrot wy³o¿onych przez siebie pieniêdzy.
C.d.n.

18

Tygodnik Olecki nr 39 (405)

(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.
(K34204)

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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MINI OLDA
W minionym tygodniu odby³ siê pierwszy (w sumie bêdzie szeæ podobnych
imprez) turniej Mini Ligi w Pi³ce No¿nej
Amatorów dru¿yn 6-cio osobowych.
Do zawodów przyst¹pi³y trzy zespo³y:
DELTA Olecko, Bukmacherzy i The Bananes Olecko.
W konfrontacji ka¿dy z ka¿dym
najlepsi okazali siê pi³karze-amatorzy z
The Bananes, którzy w pierwszym pojedynku ulegli 3:4 DELCIE, natomiast wysoko (bo a¿ 3:0) pokonali Bukmacherów
uzyskuj¹c tym samym najkorzystniejszy
bilans bramek. II miejsce dla DELTY i
III m. Bukmacherzy (wygrali 3:1 z DEL-

T¥, ale uzyskali najgorszy stosunek
bramek strzelonych do straconych). Zawody organizuje na swoich obiektach
MOSiR w Olecku.
Nastêpny turniej ju¿ w przysz³¹ sobotê na ma³ym stadionie o godz. 11.
00. Do rozgrywek mog¹ do³¹czyæ inne
zespo³y amatorskie, wiele nie trac¹c po
pierwszym turnieju.
Aktualna tabela (kolejno - zespó³, liczba
udzia³u w turniejach, zdobyte punkty):
1. The Banane
1
10*
2. DELTA Olecko
1
6*
3. BUKMACHERZY
1
4*

* Za zwyciêstwo w turnieju zespó³ otrzymuje 10 pkt, II m. 6 pkt, III m. 4 pkt, IV m.
2 pkt.

ZAWODY STRA¯AKÓW
Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Olecku wspólnie z
Zarz¹dem Powiatowym Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Olecku organizuje Mistrzostwa Powiatowe jednostek Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych oraz M³odzie¿owych
Dru¿yn Po¿arniczych.
Mistrzostwa te zostan¹ rozegrane w
dniu 02.10.2005 r. o godz. 900 na Stadionie Miejskim w Olecku.
Na zawody serdecznie zapraszamy
i prosimy o doping.

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI
1 modu³

(1,5x8,5cm)

= 10 z ³

+ VAT

DOP£ATY

1. Reklama na pierwszej stronie redakcyjnej (max 4 modu³y)
cena podstawowa x 6.
2. Reklama na 3 i 4 stronie  x 4 (do dyspozycji klienta
maksymalnie 1/2 strony)

OG£OSZENIA DROBNE

1. Za og³osznie drobne  0,50 z³ +VAT za ka¿de s³owo
2. Og³oszenie drobne w kontrze  0,80 z³ +VAT

WK£ADKA

UWAGA:

Reklamodawca
sk³adaj¹cy
og³oszenie
(minimum
2modu³y) otrzymuje bezp³atny egzemplarz gazety (przes³any
poczt¹), w której zamieszczona by³a reklama.
1. Powierzchnia og³oszeñ na stronach redakcyjnych jest
limitowana do 1/2 strony.
2. Reklama ukazuje siê po op³aceniu faktury lub rachunku.
3. Dostarczanie w³asnych reklam  w formacie tif (o rozdzielczoci graficznej 300dpi), wmf lub cdr (Corel Draw
max v. 9.0)
4. Koszt opracowania graficznego (dop³ata) na ¿yczenie
zleceniodawcy: do wielkoci 6 modu³ów  50 z³ + VAT,
wielkoci powy¿ej 6 modu³ów  100z³ + VAT. Materia³
do obróbki nale¿y dostarczyæ do pi¹tku poprzedzaj¹cego
wydanie pisma.

1. Istnieje mo¿liwoæ przyjêcia tzw. sron sponsorowanych
 cena do uzgodnienia w redakcji.
2. Przyjêcie wk³adki  0,06 z³ + VAT od sztuki

TERMIN

1. Za wielokrotnoæ:
* 46 emisji
 10%
2. W przypadku du¿ych kampanii reklamowych  negocjacja cen.
4. Ca³a strona (34 modu³y)  250 z³ + VAT
5. 1/2 strony  140 z³ + VAT

1. Poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 1200 -1700 .
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do godz. 1500 w
poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów
gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 520-02-30;
kom. 0-601-152-454

RABATY

PRZYJMOWANIA

MATERIA£ÓW

DO

DRUKU

OG£OSZENIE O SPRZEDA¯Y

Nadlenictwo Czerwony Dwór w Czerwonym Dworze, 19-411 wiêtajno og³asza wykaz zbêdnych lokali przeznaczonych do
sprzeda¿y z art. 40a ustawy o lasach.
L p . N az w a
N ad le n ic tw a
o b rê b u le n eg o
od dz. podo ddz.
1
C z e rw o n y D w ó r
C z e rw o n y D w ó r
17 5 kx

N az w a o b rê b u
e w id e n c y jn e g o ,
g m in a
a d re s
S z w a ³k
K o w a le O le c k ie
C z e rw o n y D w ó r 9
1 9 -4 1 1 w iê ta jn o

N r e w id e n cy jn y
d z ia ³k i, K W
p o w . d z ia ³k i

R o d z aj z a b u d o w y i sp o só b
z a g o s p o d aro w a n ia

3 1 7 5 /6 , 3 1 7 5 /7
21 15
S R E ³k
86 3, 27

½ b u d . m ie s zk . 2 -r o d z .
½ b u d . g o sp o d a rc z .
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 170

Mijaj¹ce 7 dni to nic w porównaniu
z tym co by³o w niedzielê. A by³y bardzo fajne wybory. Mo¿na powiedzieæ,
¿e czujê siê usatysfakcjonowany. Znalaz³em siê w tej oko³o 40-sto procentowej elicie ludzi, którzy uwa¿aj¹, ¿e to
zaszczyt mieæ mo¿liwoæ skorzystania ze
zdobyczy demokracji jak¹ jest mo¿liwoæ
g³osowania w wolnych wyborach. Dla
tych co uwa¿aj¹, ¿e to bez sensu: to ju¿
nie macie mandatu na to by narzekaæ w
tym kraju. Nie zrobilicie nic, by teraz
móc powiedzieæ co z³ego czy dobrego
o sejmie, senacie czy rz¹dzie.
Co prawda kiedy piszê te s³owa PKW
podsumowa³a dopiero 60% wyników z
komisji wyborczych, ale gêba umiecha
siê ju¿ od ucha do ucha. Bo mam pogl¹dy prawicowe? Nie! Bo bo do w³adzy
nie doszli ludzie, których nie lubiê. Jak
odpowiedzia³ Jan M. Rokita w jednej z
debat na pytanie: co was ³¹czy i jednoczy w koalicji z przysz³ym partnerem? Jedna
wa¿na cecha: aby nie dopuciæ do w³adzy ludzi z innych ugrupowañ. S³owa
inne chyba nie trzeba t³umaczyæ? Na
razie jak na godzinê 12 w poniedzia³ek
wygl¹da na to, ¿e premierem bêdzie Jaros³aw Kaczyñski. Facet, który co najwy¿ej mo¿e byæ umaczany w tê sprawê

z ksiê¿ycem. Ale to by³o za czasów
PRL i mo¿e zostaæ zaliczone do walki z
nielubianym ustrojem.
Okazuje siê, ¿e PRL tak naprawdê nikt
nie lubi³. Nie lubili go ludzie, nie lubili
go milicjanci, wojskowi, SB-ecy i cz³onkowie partii z kierownictwem na czele.
Wystarczy przeczytaæ tak liczne wywiady z ludmi z tamtego okresu. Nie lubili... a te ponad 40 lat to tak z przyzwy-

czajenia i rozpêdu. Za to czasy PRL-u
lubi¹ zwykli ludzi. Dla nich by³o fajnie i
kolorowo. I najczêciej takie stwierdzenie mo¿emy us³yszeæ od gocia wysiadaj¹cego z audi lub opla, który w³anie
wróci³ z pobytu w Europie. W domu stoj¹
dwa kolorowe telewizory, lodówka i pralka
najnowszej generacji itd. Zastanawiaj¹ce jest to, ¿e czemu jak by³o tak dobrze
za tego PRL-u to wtedy nie mia³ tego
wszystkiego?
Ale mam nadziejê, ¿e najbli¿sze lata
to zmieni¹ i ludzie przestan¹ z nostalgi¹
myleæ o PRL-u. Wspomnienie po PRL

powinno odejæ w niebyt wraz z odejciem klasy politycznej wywodz¹cej siê
z tamtego okresu.
Ale ju¿ siê zaczê³y pierwsze powyborcze przepychanki. Pan Giertrych chyba
nie lubi Pana Wrzodaka... Zdaje siê, ¿e
ten ostatni za³o¿y najmniejsze nieformalne
ko³o wyborcze w sejmie (o ile siê dosta³). Pan Wrzodak stwierdzi³, ¿e partia,
w której siê obecnie znajduje, jest raczej
parti¹ jednej rodziny i s³u¿y do popierania tej rodziny. Na szczêcie ten spór
ideologiczny nie dotyczy partii rz¹dz¹cych.
Wielk¹ przegran¹ mog¹ cieszyæ siê
inne partie. SLD i Samoobrona bêd¹ mia³y
praktycznie po tyle samo pos³ów w Sejmie. Co jest zdaje siê policzkiem dla lewicy, bo naród zrówna³ j¹ poziomem do
przedstawicieli formacji niezadowolonych.
Sporym zaskoczeniem jest dla mnie wynik PSL-u. Partia tak balansowa³a na
granicy przekroczenia progu wyborczego, ¿e ich wejcie do sejmu graniczy z
cudem. Ale podoba³a mi siê mina prezesa-przewodnicz¹cego Pawlaka i ten wyraz ulgi na jego twarzy... Jednak bêdzie
mia³ tê dietê poselsk¹. A ju¿ myla³, ¿e
bêdzie musia³ ¿yæ z posadki naczelnika
ochotniczych stra¿y po¿arnych.
W sumie to by³a bardzo udana niedziela.
PAC

MA£E impresje
Przetrwanie

Niedawno w parku widzia³am pewnego cz³owieka z go³êbiem. Nosi³ go troskliwie w specjalnie przygotowanym pude³ku. Prawdziwa przyjañ w niedoli. Kilka dni
póniej zobaczy³am ponownie tego cz³owieka, w innym miejscu i ju¿ bez go³êbia.
Wygl¹da³, jakby w³anie go po¿ar³. Pijany w sztok. Ja tak¿e oswoi³am sobie jednego go³êbia, który wci¹¿ chodzi³ wokó³ mnie. Po godzinie g³êbokiej przyjani dziobn¹³ mnie w stopê. Odgoni³am go ze z³oci¹ mimo chwilowej czu³oci. Krótka i niezdrowa to przyjañ w miecie.
Ewa Koz³owska

