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Niesamowite jak garæ pieniêdzy
czyni nêdzê znon¹.

9 sierpnia 2005 r .

VIII Mazurskie Spotkania z Folklorem
 Festiwal w europejskich rytmach

Cena 1,40 z³
Pomnik Jana
Paw³a II  zmiany
(Czytaj na s. 5.)

Mazurskie Spotkania z Folklorem to festiwal, którego pomys³odawcami i koordynatorami s¹ Bo¿ena Ga³¹zka i Zbigniew Darda z Regionalnego Orodka Kultury
w Olecku Mazury Garbate. Spotkania festiwalowe, których pocz¹tki siêgaj¹ 1998
roku, organizatorzy okrelili ide¹ otwartoci na wielokulturowoæ spo³ecznoci zamieszkuj¹cej tereny Mazur i Suwalszczyzny. Ich realizacja wielokrotnie by³a finansowana ze rodków Unii Europejskiej, podobnie jest w tegorocznej edycji.

O Spotkaniach czytaj na s. 12-13.

W zwi¹zku z 400 wydaniem Tygodnika Oleckiego w jubileuszowym numerze pisma zostanie og³oszony konkurs. Bior¹cy
w nim udzia³ bêd¹ mogli wygraæ cenne nagrody ufundowane przez
TO oraz sponsorów.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w konkursie!

Redakcja

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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sklep miêsny przy
ul. Targowej 20.
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Po remoncie ponownie otwarty

W asortymencie wyroby w³asne
(du¿y wybór), miêso.
Prowadzimy us³ugi  wêdzarnia.

Tel. (087) 520-21-13

OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

 1 sierpnia o godzinie 0.44 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ w Ryniach (gm.
Wieliczki) skutki kolizji drogowej.
 1 sierpnia o godzinie 9.19 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ gniazdo os z budynku w Borkach (gm. wiêtajno).
 1 sierpnia o godzinie 11.30 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku przy ul. Przytorowej.
 1 sierpnia o godzinie 12.10 jeden zastêp JRG PSP zabezpiecza³ l¹dowanie
mig³owca (Park 1).
 1 sierpnia o godzinie 13.30 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ gniazdo
szerszeni z budynku w Wieliczkach.
 1 sierpnia o godzinie 15.00 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo
szerszeni z budynku w wiêtajnie.
 1 sierpnia o godzinie 16.10 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku w Gi¿ach (gm. wiêtajno).
 1 sierpnia o godzinie 20.34 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ skutki kolizji
drogowej w Jakach.
 2 sierpnia o godzinie 11.10 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ nietoperza z klatki
domu mieszkalnego przy alei Zwyciêstwa.
 2 sierpnia o godzinie 13.15 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ gniazdo os z budynku w Lipkowie.
 2 sierpnia o godzinie 18.17 trzy zastêpy JRG PSP wydobywa³y samochód,
który wpad³ do jazu wodnego w Sedrankach.

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:
 Zenobia Andrzejewska
 Daniel Debit
 Krystyna Ko³odziejska
 Leonarda Krupiñska
 Anna Leszczyñska
 Iwona Romnin
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Czêæ upominków ufundowa³ Grzegorz K³oczko oraz firma INFOLAND.

 2 sierpnia o godzinie 20.40 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ drzewo na szosie w okolicach Dunajku.
 3 sierpnia o godzinie 10.05 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ gniazdo os z budynku przy ul. Go³dapskiej.
 3 sierpnia o godzinie 10.25 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ gniazdo os z budynku przy ul. Sokolej.
 3 sierpnia o godzinie 10.25 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ grys zalegaj¹cy
jezdniê w pobli¿u Golubek.
 3 sierpnia o godzinie 12.17 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ gniazdo os
z budynku w Niedwiedzkich.
 3 sierpnia o godzinie 12.30 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ gniazdo os ze
studni w Plewkach.
 3 sierpnia o godzinie 16.03 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo os z budynku w Kowalach Oleckich.
 4 sierpnia o godzinie 0.09 jeden zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar kosza na mieci
przy placu Wolnoci.
 4 sierpnia o godzinie 9.30 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ wodê z zalanej
piwnicy w Kukowie,
 4 sierpnia o godzinie 9.40 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku w Zawadach.
 4 sierpnia o godzinie 10.30 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku przy ul. Gdañskiej.
 4 sierpnia o godzinie 10.51 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku w Rosochackich.

Dy¿ury
aptek

 9-10.08.2005r.
 ul. Kolejowa 15
 11-20.08.2005r.
 pl. Wolnoci 7B

 4 sierpnia o godzinie 12.003 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo
szerszeni z budynku w Krzywym (gm.
wiêtajno).
 4 sierpnia o godzinie 18.40 jeden zastêp JRG PSP oraz jeden OSP Szczecinkach usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku w Szczecinkach.
 4 sierpnia o godzinie 23.20 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ powalone na
jezdniê drzewo w okolicach Lakiel.
 4 sierpnia o godzinie 23.20 jeden zastêp JRG PSP oraz jeden OSP Kowale
Oleckie usuwa³ skutki kolizji drogowej.
Samochód osobowy uderzy³ w dom
mieszkalny.
 5 sierpnia o godzinie 9.30 jeden zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym na osiedlu Lesk.
 5 sierpnia o godzinie 16.45 jeden zastêp JRG PSP zabezpiecza³ l¹dowanie
mig³owca (ul. Park ).
 5 sierpnia o godzinie 17.45 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku w Zabielnie.
 5 sierpnia o godzinie 18.50 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ gniazdo os z
budynku w Markowskich.
 6 sierpnia o godzinie 8.39 jeden zastêp JRG PSP zabezpiecza³ l¹dowanie
mig³owca (ul. Park).
 7 sierpnia o godzinie 18.38 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ skutki kolizji
drogowej w Markowskich.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Przyczyna: wyprzedzanie na skrzy¿owaniu.
Spó³ka z o.o., E³cka 1
Olej opa³owy EKOTERM PLUS, olej napêdowy PB95

SUPER CENY!

(V27409)
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Wywiad z Sekretarzem Powiatu Edwardem Adamczykiem

TO: - Praktycznie ca³e swoje ¿ycie
zwi¹za³ Pan z rolnictwem?
EA: - W du¿ej czêci tak. Dziewiêtnacie lat pracowa³em w rolnictwie. Swoj¹
karierê zawodow¹ zacz¹³em jako sta¿ysta
w PGR Imionki. Potem by³em kierownikiem Zak³adu Rolnego Lenarty, nastêpnie zosta³em dyrektorem wielozak³adowego
przedsiêbiorstwa rolnego w Wydminach.
Pracowa³em te¿ siedem lat w administracji rz¹dowej jako dyrektor wydzia³u rolnictwa w Urzêdzie Wojewódzkim w Suwa³kach. Z chwil¹ powstania powiatów w
1999 r. rozpocz¹³em pracê w administracji samorz¹dowej. Od chwili utworzenia
powiatu pracujê jako jego sekretarz. Tego
samego roku zosta³em radnym sejmiku wojewódzkiego i jestem nim ju¿ drug¹ kadencjê.
TO: - Bêdzie Pan kandydowa³ do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z list Polskiego Stronnictwa Ludowego?
EA: - Tak. Mam du¿e dowiadczenie
zawodowe (33 lata pracy), które zdoby³em pracuj¹c w przedsiêbiorstwach rolnych, administracji rz¹dowej i samorz¹dowej i uwa¿am, ¿e podo³am obowi¹zkom
pos³a. Obecny i poprzedni sejm nie spe³ni³ oczekiwañ swoich wyborców, nie zajmowa³ siê sprawami istotnymi dla kraju.
W moim przekonaniu to co jest najwa¿niejsze dla spo³eczeñstwa, pozosta³o na
boku. Polsce potrzebna jest stabilnoæ,
m¹dra polityka gospodarcza, kompetent-

na w³adza, temu s³u¿y program PSL i dlatego podj¹³em decyzjê o kandydowaniu.
Bêdê zabiega³, aby proponowane przez
nas rozwi¹zania by³y realizowane.
TO: - A co wed³ug Pana jest najwa¿niejsze?
EA : - W zwi¹zku z tym, i¿ mamy ponad 50% spo³eczeñstwa ¿yj¹cego na granicy minimum socjalnego, ponad piêæ
milionów obywateli ¿yj¹cych w ubóstwie,
wysokie bezrobocie, dlatego uwa¿am, ¿e
jedn¹ z najwa¿niejszych spraw jest rozwi¹zywanie problemów bezrobocia oraz
wyrównywanie szans rozwojowych. Temu
musi sprzyjaæ aktywna polityka gospodarczo-spo³eczna, przemylane programy
pomocy publicznej i aktywizacji zawodo-
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wej, powszechna edukacja.
TO: - Co wed³ug Pana spowodowa³o taki stan rzeczy?
EA: - Liberalna polityka gospodarcza,
szybkie otwarcie polskiego rynku na konkurencjê silniejszych ekonomicznie
przedsiêbiorstwa zagranicznych, co skutkowa³o licznymi bankructwami czêsto dobrych polskich wytwórców. Szybka i nieprzemylana prywatyzacja, zw³aszcza strategicznych dziedzin gospodarki. Niew³aciwa prywatyzacja polskiej gospodarki
mia³a charakter ideologiczny, odbywa³a
siê pod presj¹ polityczn¹ i medialn¹ oraz
fiskaln¹ w zwi¹zku z rosn¹cym deficytem
bud¿etowym. Sprzedawano g³ównie inwestorom zagranicznym przedsiêbiorstwa
rentowne, przynosz¹ce dochody bud¿etowi pañstwa, dosz³o do zdominowania
interesu polskiego przez kapita³ zagraniczny.
Ponadto otwarcie rynku krajowego na
import wyrobów finalnych spowodowa³
wyparcie towarów produkcji krajowej, co
za tym idzie likwidowano stanowiska pracy
i przyby³o ludzi oczekuj¹cych na rodki
publiczne pochodz¹ce z podatków. Równie¿
zgubna polityka pieniê¿na prowadzona
przez Radê Polityki Pieniê¿nej poprzez
Dokoñczenie na s. 4.

II Festiwal Jad³a
Mazurskiego

4 wrzenia br. organizowany jest II
Festiwal Jad³a Mazurskiego podczas tegorocznych do¿ynek w Prostkach. W czasie
festiwalu bêdzie konkurs kulinarny o tytu³
Wielkiego Mistrza Mazurskiego Jad³a.
Do konkursu organizowanego w ramach II Festiwalu Jad³a Mazurskiego mog¹
przyst¹piæ podmioty gospodarcze z regionu EGO wiadcz¹ce us³ugi gastronomiczne (np. gospodarstwa agroturystyczne,
hotele, restauracje).
Organizatorem Konkursu Jad³a Mazurskiego EGO jest Starostwo Powiatowe w E³ku we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem EGO. Celem Konkursu jest promocja sztuki kulinarnej prezentowanej w
hotelach, restauracjach i orodkach wypoczynkowych regionu EGO. Konkurs
jest te¿ form¹ promocji i wymiany dowiadczeñ placówek gastronomicznych
regionu EGO
Regulaminy konkursu znajduj¹ siê na stronie internetowej www.olecko.pl

Firma Goliat zatrudni kierowcê na SCANIÊ - drewnowóz, mo¿ê byæ bez uprawnieñ na dwig oraz 3 pracowników do obróbki drewna - mog¹ byæ bez kwalifikacji.
Tel. (087) 523-41-09; 0-508-097-578

(V32702)

Edward Adamczyk ukoñczy³ szko³ê wy¿sz¹ w Lublinie, uzyskuj¹c tytu³ mgr in¿.
rolnictwa oraz podyplomowe studia z zakresu zarz¹dzania (l 993r). Jest radnym
drugiej kadencji Sejmiku województwa Warmiñsko-Mazurskiego. Pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego tego Sejmiku i jest równie¿ wiceprzewodnicz¹cym komisji bud¿etu i finansów.

"
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Wywiad z Sekretarzem Powiatu
Edwardem Adamczykiem (Dokoñczenie ze str. 3.)

dla lokalnej spo³ecznoci. Je¿eli bêdzie
wiêcej w³adzy samorz¹dowej, szybciej
zbudujemy spo³eczeñstwo obywatelskie,
które bêdzie mia³o wiadomoæ swoich
praw i obowi¹zków i lepsze warunki bytu.
TO: - Jaki program ma Polskie Stronnictwo Ludowe dla mieszkañców wsi?
EA: - Zak³ada on szereg dzia³añ. Najwa¿niejsze jest jednak zwiêkszenie mo¿liwoci inwestycyjnych samych gospodarstw i poprawy koniunktury rolnej oraz
dochodowoci. Uregulowanie i uspo³ecznienie rynku rolnego. Nie ma kraju na
wiecie, który by rolnictwo puci³ na wolny
rynek. To jest niemo¿liwe i tutaj widzê
interwencjonizm pañstwa. PSL uwa¿a równie¿, ¿e to co jest mo¿liwe do pozyskania
dla rolników ze rodków Unii Europejskiej, w ca³oci musi byæ wykorzystane.
Bêdziemy d¹¿yæ do tego, by rodki z bud¿etu pañstwa, Unii Europejskiej i bud¿etów samorz¹dów w wiêkszym stopniu i
szybciej za³atwi³y sprawê infrastruktury
technicznej wsi. Mam tutaj na myli wodoci¹gi, kanalizacjê i drogi. Bez tego nie
bêdzie rozwoju drobnej przedsiêbiorczoci, agroturystyki i pozarolniczych miejsc
pracy.
TO: - A jakie mechanizmy maj¹ spowodowaæ rozwój terenów wiejskich?
EA: - Nasz program wyborczy przewiduje, ¿e stworzymy mechanizmy, by
powsta³o wiêcej instytucji rynkowych pracuj¹cych na rzecz rolnictwa, np. rolnik
musi mieæ pewnoæ co do warunków produkcji, cen, mo¿liwoci sprzeda¿y swoich produktów. Tego rodzaju regulacje
obowi¹zuj¹ w Unii i powinny obowi¹zywaæ u nas. Dzisiaj sytuacja, jeli chodzi
o skup p³odów rolnych, jest poni¿ej krytyki.
TO: - Wiêkszoæ spo³eczeñstwa uwa¿a,
¿e wie najbardziej skorzysta³a z wejcia
Polski do UE.
EA: - Ka¿dy myli o dop³atach bezFundacja Zdrowe Olecko
porednich do hektara. Nic bardziej b³êdBank Spó³dzielczy w Olecku
nego. Proszê tylko spojrzeæ jak wzros³y
26 93390006 0000 0006 6992 0001
ceny rodków produkcji. Pañstwo zlikwidowa³o dop³aty do skuznaczy taniey !
pu zbó¿, kredyty preferencyjne na zakup
Olecko, ul. Go³dapska 22
rodków produkcji
tel./fax (087) 520 22 33
itd., itd. Jak to siê zsumuje, to nie wiem co
WANNY, SEDESY, UMYWALKI,
przewa¿y. Ja nigdy nie

DY¯URY APTEK

 16-20.08.2005r.  pl. Wolnoci 7B
 21-23.08.2005r.  ul. Zielona 37

KEY

KABINY, BRODZIKI, BATERIE.
MO¯LIWOÆ NEGOCJACJI CEN.
RATY, RABATY DLA KA¯DEGO.

(V33503)

utrzymanie wysokich stóp procentowych
zachêca³a do lokowania w papiery wartociowe posiadaczy kapita³u a nie w powiêkszanie i unowoczenianie przedsiêbiorstw. Z powodu b³êdów systemowych
dosz³o do szybkiego wzrostu bezrobocia, rozszerzenia siê niedostatku i nêdzy
z jednej strony, a skrajnego bogactwa z
drugiej. Pañstwo zamiast byæ silne sprawiedliwym prawem, zosta³o zaw³aszczone przez grupy gospodarczych i politycznych interesów, szokuj¹ce podatnoci¹
na korupcjê. W moim przekonaniu tak dalej
nie mo¿e byæ. Musz¹ nast¹piæ zmiany na
lepsze aby odwróciæ wszystkie negatywne
dzia³ania.
TO: - Jakie zmiany s¹ potrzebne?
EA: - Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego oraz wsparcia, zw³aszcza ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Wprowadzenie zasady, ¿e decyzje gospodarcze podejmowane w kraju i ka¿da z
ustaw rozpatrywana przez Parlament s¹
analizowane pod k¹tem skutków dla rynku pracy. Aktywne wykorzystanie systemu podatkowego do realizacji celów gospodarczych i spo³ecznych. Radykalne
zmniejszenie rozmiarów szarej strefy, walka
z korupcj¹. Przestrzeganie zasady solidarnoci spo³ecznej w obszarze gospodarki
i w ¿yciu spo³ecznym. Oznacza to wprowadzenie sprawiedliwych mechanizmów
podzia³u produktu narodowego, które powinny zmniejszaæ ró¿nice w dochodach.
S³u¿yæ temu powinna g³ównie odpowiednia
polityka bud¿etowa. Inwestowanie w
postêp, edukacjê i naukê.
Jest wiele mechanizmów maj¹cych
wp³yw na poprawê sytuacji bytowej spo³eczeñstwa i budowanie sprawiedliwego
pañstwa. Zmiany nale¿y przeprowadziæ
stopniowo, rzetelnie i uczciw¹ prac¹.
TO: - A program gospodarczy?
EA: - Nale¿y zacz¹æ mówiæ o rozwoju
gospodarczym kraju, o wspieraniu ma³ych
i rednich firm. Jestem zwolennikiem daleko id¹cych ulg podatkowych lub ca³kowitych zwolnieñ z podatku dla tych, którzy inwestuj¹ i tworz¹ miejsca pracy w regionie o bardzo wysokim bezrobociu.
Jestem równie¿ za bardziej aktywn¹
polityk¹ regionaln¹ pañstwa. Pracuj¹c w
samorz¹dzie wiem i pokazujê to, ¿e polsk¹ rzeczywistoæ najszybciej mog¹ zmieniæ
i zmieniaj¹ samorz¹dy. To samorz¹dy, które
powsta³y w 1990, pokaza³y co mo¿na zrobiæ

odwa¿ê siê powiedzieæ, ¿e wie najbardziej skorzysta³a na wejciu do UE!
TO: - Co zatem?
EA: - rodki, jakie s¹ lub bêd¹ przeznaczone na rolnictwo z UE, i to nie tylko dop³aty bezporednie, ale równie¿ rodki
na inwestycje i modernizacjê gospodarstw,
musz¹ trafiæ w ca³oci na wie. Wtedy
bêdziemy mogli mówiæ, ¿e wie skorzysta³a z wejcia Polski do Unii.
TO: - Polska wie to zarówno gospodarstwa ma³e jak i wielkie, nawet o
powierzchni kilku tysiêcy hektarów. Jaka
jest tutaj polityka PSL?
EA: - W programie PSL mówi siê, ¿e
podstaw¹ polskiego rolnictwa s¹ gospodarstwa rodzinne. Nie mo¿emy równie¿
zapomnieæ o gospodarstwach ma³ych,
które nazywamy gospodarstwami socjalnymi. Pomóc nale¿y po to, aby ci ludzie
nie stali w kolejce do Urzêdu Pracy, aby
nie stali siê bezrobotnymi. Taniej dla Pañstwa jest pomagaæ tym ma³ym gospodarstwom ni¿ ¿eby doprowadziæ do ca³kowitego ich upadku. Nie jestemy jako PSL
przeciwni gospodarstwom du¿ym. S¹ regiony Polski  jak nasz, gdzie nie ma innego wyjcia by zagospodarowaæ popegeerowskie maj¹tki. Nie mo¿na dyskryminowaæ ¿adnego z elementów infrastruktury gospodarczej wsi.
Zmiany na wsi powinny byæ procesem stabilnym i nie mo¿na wprowadzaæ
tutaj rewolucji. Proces powiêkszania tych
gospodarstw powinien przebiegaæ naturalnie i bez interwencji prawnej pañstwa.
Nie mo¿na natomiast zostawiaæ samych
wobec drapie¿nego rynku.
TO: - Dziêkujê za rozmowê.
Wywiad przeprowadzi³
Bogus³aw M. Borawski

#
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Spó³ka Olmedica wielokrotnie zawraca³a siê do Burmistrza o sfinansowanie
zakupu karetki reanimacyjnej do pogotowia ratunkowego. Ze wzglêdu na szczup³oæ bud¿etu miejskiego nie mo¿na by³o tej proby zrealizowaæ. Teraz nadarzy³a
siê okazja.

Wspó³praca: Olecko  PZU ¯ycie S.A.
W ubieg³ym tygodniu pisalimy o
tym, ¿e burmistrz otrzyma³ od PZU ¯ycie S.A. dofinansowanie do zakupu karetki reanimacyjnej w wysokoci 60 tysiêcy z³otych, czyli 50% ceny. Uzyskanie tej kwoty jest efektem kilkuletniej wspó³pracy z firm¹ ubezpieczeniow¹.
PZU ¯ycie S.A. sponsoruje od kilku
lat Przystanek Olecko. Na ostatnim Przystanku gocilimy prezesa tej wielkiej
firmy ubezpieczeniowej  Jerzego Ko-

chañskiego. Zachwycony imprez¹ powiedzia³: Warto promowaæ nasz¹ firmê
poprzez dofinansowanie imprez organizowanych w Olecku. Pieni¹dze tutaj s¹
wykorzystywane bardzo dobrze i ani z³otówka nie jest marnowana.
Burmistrz Wac³aw Olszewski ma nadziejê, ¿e Rada Miejska zgodzi siê na wydanie drugiej czêci tej kwoty i w ten
sposób szpital w Olecku bêdzie mia³ now¹
karetkê.

Pomnik Jana Paw³a II  zmiany
W rodê, 10 sierpnia odby³o siê drugie
spotkanie Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Paw³a II. W spotkaniu
uczestniczy³ autor projektu pomnika Alojzy
Nawrat.
Ustalono na nim m.in., ¿e pomnik stanie
na skwerze przy placu Wolnoci, jednak nie w pierwotnie zaplanowanym miejscu. Zast¹pi on dotychczas istniej¹cy
pomnik Dar rzemielników oleckich na
500 lecie urodzin Kopernika. Dar zostanie przeniesiony w miejsce miêdzy
kocio³em, a Urzêdem Pracy. Jednoczenie postument ten zostanie odnowiony.
Zmieni siê te¿ pomnik powiêcony
Janowi Paw³owi II. (Zdjêcie publikujemy.) Przedstawia on odpoczywaj¹cego
Papie¿a. Wyrzebiona postaæ trzyma w
rêku pastora³.
Pomnik bêdzie ustawiony na niedu-

¿ym, kamiennym, pó³metrowej wysokoci podecie. Sam za pomnik bêdzie
wykonany z br¹zu.
Koszt ustawienia i wykonania nowego
pomnika dwukrotnie wzronie i wyniesie ok. 120 tysiêcy z³otych. Nie jest to
ostateczna kwota, bo kosztorys zostanie wkrótce przedstawiony, jednak nie
przekroczy on ww. kwoty.
Ustalono równie¿, ¿e zostanie za³o¿one konto w jednym z oleckich banków. Zostanie ono podane do publicznej wiadomoci. Spo³eczny komitet zwróci³
siê jednoczenie do burmistrza o zgodê
na publiczn¹ zbiórkê pieniêdzy na budowê pomnika. Komitet zwróci siê do
wszystkich parafii le¿¹cych na terenie
miasta i gminy o wspó³pracê.
Ustalono równie¿, ¿e pomnik stanie
najpóniej za rok, czyli 16 padziernika
2006, w rocznicê wyboru Papie¿a.

Informacja z Powiatu Olecko
w zakresie inwestycji drogowych
W dniu 28 lipca 2005 roku Powiat Olecko podpisa³ umowê z Wojewod¹ Warmiñsko-Mazurskim na finansowanie inwestycji drogowych z rodków Funduszy Strukturalnych i Bud¿etu Pañstwa.
Podpisane umowy dotycz¹ dwóch dróg
powiatowych:
I - Przebudowa drogi powiatowej nr
40454 Olecko-wiêtajno o d³ugoci 5 km
650m; wartoæ zadania 6.268.000,00 z³.
Fundusze  ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR) - 4.701.000,00z³, z bud¿etu
pañstwa - 624.880,00z³, rodki finansowe
powiatu - 912.120,00 z³ oraz Urzêdu Gminy wiêtajno - 30.000,00 z³. Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletniej inwestycji, tj. lata 2005 - 2007.

II - Zadanie Budowa drogi powiatowej nr 40491 Krupin - Wojnasy, etap I
przez wie Markowskie o d³ugoci 951m.
Wartoæ zadania - l.416.258,00z³, realizowane w latach 2005-2006. Zadanie
finansowane jest: z funduszy ZPORR
- l .032.193,00z³, z bud¿etu pañstwa 136.406.00z³, ze rodków powiatu 197.659.00z³, ze rodków Urzêdu Gminy
Wieliczki - 50.000.00zl w roku 2005. Wymienione inwestycje drogowe rozliczane
s¹ w ramach ZPORR priorytet 3 dzia³anie
l  Rozwój Lokalny.
W ramach podpisanych umów Powiat
pozyska ogó³em oko³o 5.733.193.00zt z
funduszy strukturalnych (ZPORR) i
761.286.00zl z bud¿etu pañstwa,
Ponadto w m-cu lipcu dokonano od-

Jeli chodzi o dalsz¹ wspó³pracê z
PZU ¯ycie S.A., to miasto bêdzie ubiegaæ siê o dofinansowanie Przystanku
równie¿ w przysz³ym roku. Wstêpne rozmowy prowadzone s¹ równie¿ w sprawie dofinansowania zakupu samochodu
dla stra¿y po¿arnej. Nie wiadomo jeszcze, czy samochód trafi do pañstwowej
jednostki czy ochotniczej. Zostanie to
ustalone na specjalnie zwo³anym spotkaniu zainteresowanych. Burmistrz W.
Olszewski stwierdzi³, ¿e uwa¿a, aby samochód kupiæ dla stra¿y pañstwowej. Jest
bowiem mo¿liwoæ kupna bardzo nowoczesnego i specjalistycznego sprzêtu. W
zamian dla OSP Lenarty zosta³by przekazany u¿ywany, ale w dobrym stanie, samochód ze stra¿y zawodowej z Olecka.

Emil Legowicz...

prezes zarz¹du g³ównego Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej goci³
na zaproszenie Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego na Mazurskich Spotkaniach z Folklorem.
Przywióz³ on m.in. kilka egzemplarzy
Gazety Lwowskiej. Znajduj¹ siê tam opisy
uroczystoci zwi¹zanych z otwarciem
cmentarza Orl¹t we Lwowie. Burmistrz
wrêczy³ E. Legowiczowi albumy i inne
pami¹tki zwi¹zane z Oleckiem.
Burmistrz chce nawi¹zaæ bli¿sze kontakty z Polakami ze Lwowa. Do tej pory
bliskie kontakty Olecko utrzymuje z Polakami z Wilna i Ziemi Wileñskiej oraz z
Ziemi Grodzieñskiej w Szczuczynie.
Na przysz³orocznych Mazurskich
Spotkaniach z Folklorem zapewne bêd¹
gociæ zespo³y polskie z tych wszystkich miast. Olecko zaprosi równie¿ Polaków na organizowane u nas miêdzynarodowe imprezy sportowe.
Planowane jest tak¿e nawi¹zanie wspó³pracy pomiêdzy szko³ami, co mo¿e o¿ywiæ wymianê turystyczn¹ pomiêdzy miastami.
bioru wykonanej drogi powiatowej Kleszczowo - Puchówka o d³. 525m w gminie
Wieliczki. Wartoæ zadania - 135.786,00z³
finansowano w 50% ze rodków Marsza³ka
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
pochodz¹ca z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przy wspó³finansowaniu
Gminy Wieliczki w kwocie 40.000,00z³ oraz
rodków powiatu.
Równie¿ w m-cu lipcu wykonano w
ramach inwestycji na drogach powiatowych chodnik na odcinku od ul. Sokolej
do ul. S³owiañskiej o d³. 125m, na wartoæ 37.952,00z³. Zadanie zosta³o sfinansowane w 50% ze rodków powiatu i gminy
Olecko.
Przygotowa³ Sekretarz Powiatu
Edward Adamczyk
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

Ilse Schiebel

Wychowa³am siê w Mosznach wród
pól, ³¹k, jezior i lasów. W 1945 r. w wieku 15 lat podczas wkroczenia rosyjskich
wojsk musia³am opuciæ moj¹ ojczyznê
i uciek³am na Zachód. Teraz od 20 lat
mieszkam na obrze¿ach Zag³êbia Ruhry,
mam do czynienia jednoczenie z szalonym ¿yciem du¿ego miasta jak i spokojem rolniczych terenów z ich rozleg³ymi
polami i lasami.
Po tym jak nauczy³am siê rysowania
i malowania na wieczorowych kursach
u malarza i wychowawcy Hermanna Mooga i profesora sztuki R. Tönne, wykonujê zawód artysty od 20 lat i w ci¹gu
piêciu lat sama naucza³am tych przedmiotów na Wy¿szej Szkole Ludowej.
Kiedy malujê, czy to ze zdjêcia, które dostarcza mi tylko impulsu, czy na
³onie natury, pozwalam ¿eby to, co widzê, wp³ywa³o na mnie i próbujê to twórczo
przekszta³ciæ. Staram siê upraszczaæ formy stwarzaæ po³¹czenia miêdzy formami
i barwami jako wywa¿on¹ ca³oæ, przy
czym przewa¿aj¹cy podstawowy ton
odzwierciedla nastrój. W moich obrazach
chêtnie przedstawiam krajobrazy, poniewa¿
natura jest dla mnie nadal ród³em piêkna. Obrazy opowiadaj¹ jednak równie¿
o wydarzeniach czasów, o ludziach w
ich otoczeniu, przy pracy w wolnych
chwilach. Jak ró¿norodna bywa natura i
sytuacje, tak ró¿norodne s¹ barwne ujêcia na moich obrazach. Bawiê siê kolorami. Pozwalam im siê delikatnie przenikaæ, jak pasma mg³y, które poch³aniaj¹
wszystkie ostroci i otulaj¹ ca³y motyw
harmoni¹ spokoju. Ale równie¿ pokazujê barwy w ich najbardziej intensywnej

szacie a¿ do fortissyno. Dziêki temu mo¿na
zaakcentowaæ dynamizm sytuacji czy
dzia³ania. Wszystko to przedstawiam w
taki sposób, który na mnie oddzia³ywuje, tak jak ja to widzê bez jakichkolwiek
wiatopogl¹dowych wypaczeñ, bez zobowi¹zañ wobec jakiego konkretnego stylu.
Wystawia³am w Erkenschwick, Recjiinghausen, Kolonii, Mari, Zamku Lembeck w Drosten, Burg Billerbeck, Ludinghausen, Herten, Halluin i Crei³ we Francji.
Ilse Schiebel z rodziny Borchmann
Z niektórych krytyk wystaw:
Gazeta Westdeutsche Allgemeine o
wystawie w Erkenschick 1970: ...Tym
bardziej cieszy, ¿e to w³anie w Stimbergstadt kobieta siêgnê³a po pêdzel i
paletê, by zdemaskowaæ tajemnicê mêskiej fizjonomii poprzez medium barw. Pejza¿
Niebieska Aleja zdradza wymienit¹
technikê szpachlow¹ obok sporej zrêcznoci w prowadzeniu pêdzla.
Artystka, która obok swoich obowi¹zków domowych zajmuje siê swoimi muzycznymi zami³owaniami, zbli¿a siê stylem i form¹ wyrazu do malarstwa pop...
O wystawie z 8 stycznia 1974 roku:
...Nie robi ¿adnych eksperymentów, jednak¿e wykorzystuje u¿ycie barwy w obrazowym uchwyceniu motywu bardzo ró¿norodnie, nie gubi¹c siê w abstrakcji.
To co maluje, jest bliskie do uchwycenia, klarowne w konturach, plastyczne
w kompozycjach barw a jednoczenie
naznaczone nieuchwytnym osobistym fluidem.
....Atrakcyjniejsze z ogólnego punk-

Zdjêcie 24 - Ilse Schiebel - Zima nad Leg¹.

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
„Przypisani Pó³nocy” dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.

Ilse Schiebel.
tu widzenia s¹ w przeciwieñstwie do tego
perspektywy na dalszym planie, bardzo
malownicze ze wzglêdu na naturê, któr¹
ukazuj¹. Pe³nia obrazów z Prus Wschodnich, w³aciwej ojczyzny Ilse Schiebel,
któr¹ po kilku latach nareszcie ponownie ujrza³a i pod wra¿eniem nowych wizji przenios³a na p³ótno. S¹ tam widoki
lasów i jezior, melancholijnego nieba w
wieczornej szacie lub w przejrzystej jasnoci dnia, romantycznego filigranu na
brzegu, wszystko spowite niebieskawym, czerwonawym lub fioletowym blaskiem...
O wystawie w Intel w 1978: ...Wyrane w artystycznej jakoci mieszkanki
Prus Wschodnich i Erkenschwicker llse
Schiebel s¹ impresje rynku. Nie daje siê
wci¹gn¹æ w turbulentny pêd tygodniowego targu pomiêdzy stoiskami z owocami czy kwiatami, tylko dok³adnie to
obserwuje i tworzy spokojnie i rzeczowo swoje motywy.....
O wystawie Strach-Nadzieja-Rzeczywistoæ w zamku Lembeck 1980: ...Prace Ilse Schiebel s¹ wywa¿one. Artystka
zwraca swój wzrok raczej ku przesz³oci, zdominowanej szczêliwym dzieciñstwem w Prusach Wschodnich. Pokazuje polskich rolników, kiedy jad¹ swymi wozami konnymi na targ, dziki, spokojne krajobrazy, które przywo³uje ze
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wspomnieñ lub wizyty w jej dawnej
ojczynie. Przyt³umione tony w br¹zach,
be¿ach, ochrze, zieleni opanowa³y jej paletê
barw. W ten sposób jest wiêc równie¿
w trio artystek i w rozmowach z odwiedzaj¹cymi wystawê biegunem koj¹cym...
...Ilse Schiebel wychowa³a siê nad
jeziorami i lasami w Prusach Wschodnich. Tam równie¿ zagniedzi³o siê wiele
jej artystycznych motywów, znakomite
obserwacje i prace dokumentalne, dooko³a najstarszego europejskiego mostu
z ¿elaza ko³o Go³dapi, niedaleko dzisiejszej granicy rosyjskiej, ale równie¿ tytu³y:
Pastwiska, Rybacy, Wydmy nad
zalewem, wierki nad jeziorem albo
romantyczny, przypominaj¹cy Spitzweg
Niebieskie drzewa.

Bêd¹ stypendia

Wydzia³ Edukacji Starostwa Powiatowego w Olecku informuje, ¿e wniosek
z³o¿ony na stypendia dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/
2006 otrzyma³ rekomendacjê Komisji Oceny
Projektów Urzêdu Marsza³kowskiego,
otrzymuj¹c 93 punkty, co da³o w rankingu powiatów województwa warmiñskomazurskiego 4. miejsce. Otrzymana Kwota dotacji na stypendia przeznaczona dla
Powiatu Oleckiego wynosi 510200,00 PLN.
O szczegó³ach rekrutacji wniosków
na rok szkolny 2005/2006 m³odzie¿ zostanie powiadomiona z dniem rozpoczêcia roku szkolnego, przez dyrektorów szkó³.

Realizacja rozliczeñ stypendiów 2 dzia³ania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Informujê wszystkich zainteresowanych, ¿e opónienia w wyp³acaniu stypendiów s¹ miêdzy innymi efektem opónieñ w przekazywaniu pieniêdzy z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu do
samorz¹dów wojewódzkich. Droga przez
mêkê zaczê³a siê z chwil¹ rozliczenia
pieniêdzy  transz. Wci¹¿ pojawia³y siê
nowe i czêsto sprzeczne interpretacje,
które parali¿owa³y proces rozliczania
dotacji. Miêdzy innymi wprowadzane by³y
i s¹ ustawiczne zmiany w wykazie wydatków kwalifikowanych. W maju do listy wydatków kwalifikowanych dodano
plecak, przybory szkolne, notesy, atlasy, encyklopedie, kalkulatory.
Te i inne zmiany, wprowadzone w
ostatnim czasie, spowodowa³y koniecznoæ podjêcia przez powiat kolejnej nowelizacji regulaminu przyznawania stypendiów, tak aby rozszerzyæ katalog

wydatków  pomóc uczniom rozliczyæ
siê z przyznanych im rodków, a tym samym ponownie zweryfikowaæ kilka tysiêcy faktur.
Zawi³oæ przepisów, jak¹ zafundowano
samorz¹dom powiatowym, nie sprzyja
budowaniu zaufania spo³ecznego. Zaleg³oci w wyp³acaniu stypendiów powoduj¹, ¿e najbardziej potrzebuj¹cy finansowego wsparcia uczniowie byli sk³onni z niego zrezygnowaæ. Nie staæ ich by³o
na czynienie wydatków, dokumentowania ich i... zamra¿ania gotówki na d³ugie,
d³ugie miesi¹ce. A brak dokumentacji,
to brak podstawy do refundacji, czyli do
wyp³aty stypendium.
W zwi¹zku z powy¿szym w dniu 20
czerwca br. w Olsztynie, tu¿ przed zakoñczeniem roku szkolnego, w trybie pilnym zwo³ano Konwent Powiatów Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, gdzie
wszystkie powiaty postawiono pod cian¹. Pojawi³o siê niebezpieczeñstwo
niewykorzystania przez powiaty naszego województwa kwoty 7 mln z³, (a
niewykorzystanie wynika³o z tego, ¿e
uczniowie nie dysponuj¹ wystarczaj¹c¹
iloci¹ rachunków i faktur). Podjêto decyzjê, aby szko³y dokona³y do dnia 30 czerwca 2005r. zakupów wiadczeñ na rzecz
stypendystów (tym, którzy nie maj¹
mo¿liwoci rozliczenia siê fakturami). Ju¿
nastêpnego dnia Starostwo Powiatowe
w Olecku, dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych oraz osoby obs³uguj¹ce stypendia z Dzia³ania 2.2 ZPORR podjê³y
niezw³oczne dzia³ania.
Przypominam, ¿e w ubieg³ym roku
szkolnym o pomoc stypendialn¹ ubiega³o siê 363 uczniów  stypendium otrzy-

ma³o 350 osób z dochodowoci¹ na 1
cz³onka w rodzinie od 0 z³ do 490 z³. Jakie kryteria zostan¹ przyjête podczas rekrutacji nowych wniosków na najbli¿szy rok
szkolny i jak naliczany bêdzie dochód
na 1 cz³onka rodziny rolnika? O tym dowiemy siê po spotkaniu z przedstawicielami Biura Wdra¿ania Dzia³ania 2.2
ZPORR Urzêdu Marsza³kowskiego w
Olsztynie w dniu 17 sierpnia 2005r.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e wszyscy
jestemy ju¿ bardzo zmêczeni wynikaj¹cymi problemami, w pe³ni rozumiemy
rozgoryczenie uczniów i ich rodziców.
W tym miejscu chcia³abym wyraziæ
nadziejê, ¿e dowiadczenia zdobyte podczas realizacji projektu 2004/2005 przyczyni¹ siê do sprawniejszego jego wdra¿ania. W roku nastêpnym Ministerstwo
Gospodarki i Pracy pismem z dnia 22 lipca
2005 r. wyda³o wytyczne dotycz¹ce
usprawnienia realizacji dzia³ania 2.2 w
przysz³ym roku szkolnym, a mianowicie
zezwala na zaliczkow¹ wyp³atê stypendiów uczniom, w przypadku nie przedstawienia przez ucznia dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie wydatków. W
chwili obecnej powiaty oczekuj¹ na wprowadzenie zmian na poziomie uzupe³nienia ZPORR.
Pragnê nadmieniæ, i¿ przyznana kwota
dotacji z Dzia³ania 2-2. ZPORR na stypendia dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, koñcz¹cych siê matur¹ na rok
szkolny 2005/2006 dla powiatu oleckiego wynosi 510 200,00 z³. Stypendium zostanie przyznane na okres 10 miesiêcy
po 140 z³ miesiêcznie na jednego ucznia.
Opiek¹ stypendialn¹ zostanie objêtych
348 uczniów.
Przygotowa³a: Urszula Malinowska
 inspektor Wydzia³u Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku
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(z Biuletynu Przystankowego)

12. Przystanek Olecko

O Przystanku Olecko, jego obecnym i przysz³ym kszta³cie, a tak¿e znaczeniu dla miasta z Burmistrzem Olecka
Wac³awem Olszewskim rozmawia³ Bartosz Cieluk

Niech siê krêci

Bartosz Cieluk: - Czym dla miasta jest Przystanek Olecko?
Wac³aw Olszewski: - Jest wielkim
wydarzeniem kulturalnym i wietn¹ okazj¹ do promocji miasta. Nawet jeli zapytamy o Olecko kogo z g³êbi kraju to
bardzo czêsto kojarzy nasze miasto w³anie poprzez Przystanek. Kiedy, na samym pocz¹tku, Przystanek mia³ o wiele
wiêksz¹ si³ê przebicia. Teraz podobnych
wydarzeñ jest w Polsce znacznie wiêcej.
Wiele miast posz³o za wzorem Olecka i
organizuje podobne spotkania. Jednak¿e to w Olecku odbywa siê najbardziej
otwarta, interdyscyplinarna i rozci¹gniêta
w czasie impreza mazurskiego lata. Przystanek z roku na rok
zmienia siê pod¹¿aj¹c za gustami Przystankowiczów. Staramy siê unikn¹æ nudy,
dbaj¹c jednoczenie
o pogodn¹ i familijn¹
atmosferê. Chcemy
by ka¿dy, niezale¿nie
od wieku, czyli i dzieci, i m³odzie¿, i ludzie
w rednim wieku, a
nawet najstarsi, znalazli co dla siebie.
Dlatego mamy w tym
roku wydarzenia o
d³ugiej tradycji jak i
eksperymenty, takie
jak koncerty hip-hopowe i imprezê techno. Czekamy teraz na
opiniê mieszkañców i turystów. To oni
zadecyduj¹ czy podobne wydarzenia powróc¹ za rok.
B.C.: - A czym jeszcze mo¿e pochwaliæ siê Olecko?
W.O.: - Olecko przyci¹ga turystê nie
tylko Przystankiem ale i innym atrakcjami, takimi jak: obiekty sportowe, korty,
boiska, sale gimnastyczne, gdzie trenuj¹
pingpongici pod okiem pana Leszka
Kucharskiego, ale i skatepark, który bêdziemy rozbudowywaæ... Nie sposób nie
zwróciæ uwagi na niew¹tpliwe walory
turystyczne Olecka i okolic, piêkno przyrody mazurskiej przyrody, cie¿kê rowerow¹ okalaj¹c¹ jezioro, jezioro sedraneckie
specjalnie zarezerwowane dla wêdkarzy
i wiele, wiele innych atrakcyjnych miejsc,
gdzie ka¿dy znajdzie co dla siebie.
W tym roku Przystanek o¿ywi³ po-

niemiecki pomnik znajduj¹cy siê tu¿ nad
jeziorem. Tam w³anie, z ró¿nych wzglêdów, odbywa siê wiêkszoæ imprez. Przystanek trafi³ niejako na obrze¿a, jednak
jestem pewien, ¿e wróci na centralny plac.
Chcia³bym w miecie wybudowaæ nowoczesny amfiteatr z prawdziwego zdarzenia. Obecnie nie mamy na to pieniêdzy,
jednak¿e ta koncepcja na pewno kiedy
zostanie zrealizowana.
B.C.: - Czym ma byæ Przystanek dla
mieszkañców miasta?
W.O.: - Uwa¿am, ¿e Przystanek Olecko
powinien byæ jednoczenie wiêtem jego
mieszkañców, ale tak¿e magnesem, który przyci¹gnie do nas turystów  wiel-

kim i otwartym wydarzeniem kulturalnym.
Nie mo¿na zapominaæ, ¿e Przystanek to
nie tylko doznania duchowe, ale i profity materialne, gdy¿ przyjezdni zostawiaj¹
u nas swoje pieni¹dze. Jest to doæ wa¿ny
element ca³oci.
B.C.: - A czy jest co szczególnego z
czym wi¹¿e siê dla Pana Przystanek Olecko?
W.O.: - Przystanek kojarzy mi siê przede
wszystkim z wakacjami. Jest to wydarzenie, które mnie bawi, cieszy i pozwala siê zrelaksowaæ. Pamiêtam pierwszy,
raczkuj¹cy Przystanek, odbywaj¹cy siê
niejako obok miasta, w samym jednie
amfiteatrze. Wtedy nie przypuszcza³em,
¿e zaczyna siê tak wspania³a i wa¿na dla
miasta tradycja, któr¹ bêd¹ ¿yæ nie tylko olecczanie, ale te¿ wielu innych ludzi
mieszkaj¹cych na terenie ca³ej Polski. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Przystanek komplet-

nie mnie zaskoczy³. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony.
B.C.: - A jakie s¹ Pana marzenia zwi¹zane z Przystankiem?
W.O.: - Moim marzeniem jest, by centrum naszego miasta, równie¿ z wygl¹du, sta³o siê przyjazne dla mieszkañców
i przyjezdnych. Chcia³bym, by w parku
zasta³o zainstalowane stylowe owietlenie,
przebudowaæ centralny plac, umieciæ tam
fontannê, sta³¹ scenê, kafejki. Chcia³bym
by ten wygl¹d miasta przyci¹ga³ turystów, budzi³ szacunek i podziw. Chcia³bym te¿ odnowiæ zaplecze obecnie remontowanego domu kultury, tak by budynek teatru AGT, dom kultury i scena
pod dêbami stanowi³y zaplecze kulturalne,
którego wielu miast nam bêdzie zazdrociæ. Chcia³bym, by Przystanek nie by³
jedn¹ wakacyjn¹ atrakcj¹, by ka¿dego
tygodnia mia³o miejsce wydarzenie muzyczne, sportowe czy teatralne. Warto
dbaæ, by ta machina krêci³a siê przez ca³e
wakacje.
B.C.: W tegorocznym programie po raz
pierwszy pojawi³ siê
Dzieñ Burmistrza...
W.O.: - W tym
roku chcia³em zmieniæ
oblicze Przystanku.
Chcia³em wprowadziæ
cos nowego, now¹ jakoæ. Chcia³em poznaæ
gusta mieszkañców
miasta i daæ im to, co
ich zdaniem powinno
siê na przystanku pojawiæ, a czego dotychczas brakowa³o. Mieszkañcy zdecydowali siê
na wystêp zespo³u Pid¿ama Porno. Jednak¿e chcia³bym zaznaczyæ,
i¿ tak zwany Dzieñ
Burmistrza doszed³ do skutku tylko i
wy³¹cznie dlatego, ¿e znalaz³em sponsora.
Urz¹d nie dop³aci³ do tego nawet z³otówki. To pewien eksperyment. Nie wykluczam, ¿e za rok to znowu bêdzie koncert ulubionego zespo³u. W tym roku
oczekiwa³em, ¿e mieszkañcy mog¹ zdecydowaæ siê na kabaret, teatr lub nawet
musical. W przysz³ym roku te¿ bêdê otwarty
na wszelkie opcje. Uwa¿am, ¿e tegoroczny
program zosta³ w³aciwie dobrany. wiadcz¹ o tym rzesze widzów uczestnicz¹ce
w przystankowych imprezach. Jednak¿e, za rok do³o¿ymy wszelkich starañ, by
13. Przystanek nie okaza³ siê pechowy,
a wrêcz odwrotnie, gdy¿ uwa¿am, ¿e oleckich wakacji nie mo¿na sobie wyobraziæ
bez tej wspania³ej imprezy.
B.C.: Dziêkujê za rozmowê.

12. Przystanek Olecko

æ

(z Biuletynu Przystankowego)

Ewa, Stargard Szczeciñski
- Jestem ju¿ na 9. Przystanku. Nie by³o by mnie
tutaj tyle razy, gdyby mi siê nie podoba³o. Jestem
pasjonatem Przystanku, uwielbiam wszystkie imprezy na nim, od dzieciêcych, po te dla doros³ych.
Wybieram siê na Wieczór Literacki, szczególnie
dlatego, ¿e spotkam tam pana Wojciecha Anuszkiewicza. Przygotowa³am sobie przepiêkn¹ kartkê,
Olecka i bêdê prosi³a wszystkich uczestników Wieczoru o autograf. Bêdê j¹ pokazywaæ wszystkim
moim znajomym. Cieszê siê, ¿e jestem po raz kolejny Przystankowiczem.

Powrót  Wniebowciêci
Pierwsze wra¿enia  scena Tytanic,
mityczny behemot królujacy nad koncertow¹ polan¹. Pierwsze gitarowe rify stawiaj¹ w³osy na g³owie a perkusja wybij¹ powietrze z p³uc. Na scenie Wniebowciêci - grupa z oleckim rodowodem.
Ta sama, która przez jury Fiesty Borealis 7. Przystanku Olecko nagrodzona zosta³a pierwszym miejscem (ex equo z Nie

po drodze). Ta sama, ktora te kilka la
temu mia³a nagraæ p³ytê i podbiæ muzyczn¹ Polskê. Nie podbi³a...
I byæ mo¿e warto zadaæ sobie pytanie dlaczego tak siê nie sta³o. Mo¿e. Bo
warto by³o tam byæ, na polanie podaczas tego przyjecielskiego, pe³nego ciep³a i bogatego muzycznie koncertu. Ch³opcy z Radkiem Skordzkim na czele, dali

IV Regaty ¯eglarskie
W sobotê 23 lipca na jeziorze Oleckie Wielkie odby³y siê IV regaty ¿eglarskie w klasie Optimist o Puchar Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej Bronis³awa
Komorowskiego.
Najlepszymi ¿eglarzami okazali siê
Kajetan Krupa (WTR Wêgorzewo) i Wiktoria Szmit (MBS Gi¿ycko). Na szesnastym miejscu uplasowa³ siê Robert Wasilewski z UKS Trójka Olecko.
W zawodach udzia³ wziê³o 40 zawodników (32 ch³opców, 8 dziewcz¹t) z dzie-

dziej kosztownych dyscyplin sportowych
¿eglarstwo plasuje siê, niestety, na wysokim miejscu, dlatego te¿ z roku na rok
iloæ uczestników systematycznie maleje (w ubieg³ym roku na starcie stawi³o
siê o 10 ³ódek wiêcej).
Pocz¹tek zmagañ wyznaczony na
godzinê 11:30 rozpocz¹³ siê z kilku minutowym opónieniem, jednak póniej
wszystko sz³o ju¿ zgodnie z planem.
Odby³y siê cztery wycigi, z czego jeden z nich (najgorszy czas ka¿dego zawodnika) zosta³ odrzucany w klasyfika-

wiêciu klubów morskich z woj. warmiñsko-mazurskiego i podlaskiego.
Warunkiem udzia³u w zawodach by³o
uiszczenie symbolicznej kwoty wpisowego
(10z³), posiadanie sprawnej ³odzi, odpowiedni wiek (7-15 lat) oraz pozytywne
wyniki badañ lekarskich. Wród najbar-

cji generalnej. Na malutk¹ ³ódkê ka¿dy z
zawodników móg³ zabraæ ze sob¹ czerpak (szufelkê do wybierania wody), wios³o
(w razie k³opotów z dotarciem do brzegu) i kamizelkê ratunkow¹ (wymóg bezpieczeñstwa).
Jeden wycig trwa³ oko³o godziny.

'
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Piotrek, Olecko
- Jest bardzo d³ugi,
imprezy s¹ rozwleczone w czasie. Z drugiej
za strony dziêki temu
mo¿na w dzieñ iæ na
pla¿ê poopalaæ siê. Podoba mi siê Przystanek
Kino  pokazano m³ode i ambitne filmy. Mam
nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku te¿ takie bêd¹.

czadu, zagrali swoje najbardziej znane
kawa³ki i rozkrêcili zbieraj¹ca siê powoli
publicznoæ. Nie zabrak³o You know,
you know oraz szatandrowej Chwili pojednania. I mo¿na rzec jedno, choæ czasy i ludzie siê zmieniaj¹, muzyka jest
wieczna (a przynajmniej takie sprawia wra¿enie). I nawet jeli to Tytanic to tak jak
w 1912 najlepsza orkiestra graæ bêdzie
do koñca.
Bartosz Cieluk
Zadaniem ka¿dego ¿eglarza by³o pokonanie trasy wyznaczonej po trójk¹cie
(ABC) oraz dwóch prostych (AC, CA).
Organizatorzy (UKS Trójka, Delhia
Yachts, ROK i Olecki Klub Wodny) zadbali tak¿e o dobry nastrój sporej grupki kibiców, dla której czas umila³a muzyka szanty.
***
Kajetan Krupa  zwyciêzca IV regat
¿eglarskich w klasie Optimist o Puchar
Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej Bronis³awa Komorowskiego: Jestem zadowolony, bo trasa nie by³a zbyt wymagaj¹ca. Jednak po pocz¹tkowych wycigach,
w których zaj¹³em kolejno 6. i 5. miejsce, nie spodziewa³em siê, ¿e uda mi siê
wygraæ.
Bronis³aw Komorowski  Prezes Ligi
Morskiej i Rzecznej: W Olecku jest bardzo
ambitna i  co wa¿ne  aktywna spo³ecznoæ. Efektem tego jest przecie¿ wy¿sza
uczelnia oraz stocznia jachtów i ³ódek,
znana ju¿ nie tylko w Polsce, ale i za
granic¹. Jako prezes Ligi Morskiej i Rzecznej cieszê siê szczególnie, gdy¿ Olecko
wiadomie chcia³o i potrafi³o odbudowaæ tradycje ¿eglarskie, obecne na tych
ziemiach przed II wojn¹ wiatow¹.
Maciej Korolczuk
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Oleckie Echo wróci³o z Jarmarku

wa³o wielu goci. Jak co roku mo¿na by³o
obejrzeæ tak¿e rêkodzie³o ludowe obecne
na wielu straganach. Oleckich twórców
reprezentowa³a jak zwykle Krystyna Wyszyñska, znana autorka makram.
nie zapowiada³o tak piêknej aury. By³o
- Jest to chyba nasz szósty wystêp
s³onecznie, ale nie za ciep³o  opowiada na wêgorzewskim jarmarku. Muszê przyswoje wra¿enia Danuta Dzietczyk z olec- znaæ, ¿e ciê¿ko jest nam, jako uczestnikiego chóru.
kom, przygotowaæ jaki bardzo oryginalPrzewodnicz¹cy Zarz¹du Rejonowe- ny repertuar dawnych pieni ludowych.
go PZERiI w Olecku Stanis³aw Przedziec- Trudno jest dotrzeæ do starszych osób,
ki dodaje, ¿e w przegl¹dzie wziê³o udzia³ które pamiêtaj¹ jeszcze jakie ma³o znane
kilkadziesi¹t zespo³ów, chórów i solistów
melodie i teksty piosenek  dodaje kierownik zespo³u Oleckie
Echo E. Tuchliñska.
Wyjazd oleckiej ekipy na jarmark sfinansowali sami seniorzy,
dlatego nie mieli ju¿ mo¿liwoci
obejrzeæ fina³u imprezy. Zd¹¿yli
jednak jeszcze zjeæ w drodze
powrotnej, na pla¿y obok Szko³y
Podstawowej w wiêtajnie, podwieczorek.
Po powrocie do Olecka seniorzy kontynuowali zabawê w Chacie Mazurskiej.
www.przystanek.pl/folk/2004/zespol2.htm#ole
Na pocz¹tku wrzenia oleccy
z ca³ej Polski, g³ównie Warmii, Mazur i cz³onkowie PZERiI planuj¹ otwart¹ imprezê
Podlasia. Pierwszego dnia wyst¹pi³ np. plenerow¹.
zespó³ Prz¹niczki z Kowali Oleckich.
- Na Szyjce, nad jeziorem Oleckie
Ponadto w imprezie wyst¹pili gocie za- Wielkie, moglibymy urz¹dziæ ognisko z
graniczni z Rosji, Litwy, Bia³orusi, Ukra- pieczeniem kie³basek i ziemniaków oraz
iny i Czech.
piewaniem cygañskich piosenek  zapoOlecki chór otrzyma³ od organizato- wiada E. Tuchliñska. - Nasze panie morów dyplom oraz drewnian¹ ³y¿kê, tzw. g³yby na tê okazjê przygotowaæ kolorowe
kopyæ.
stroje przypominaj¹ce styl cygañski.
Imprezie przygl¹da³o siê i przys³uchiDariusz Josiewicz

z dyplomem i kopyci¹

7 lipca br. zespó³ seniorów Oleckie
Echo, dzia³aj¹cy przy oleckim oddziale
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów wzi¹³ udzia³ po raz kolejny w
XXVIII Miêdzynarodowym Jarmarku Folkloru w Wêgorzewie. Jego organizatorzy
to: Muzeum Kultury Ludowej, Towarzystwo Ojcowizna oraz Stowarzyszenie
Twórców Ludowych.
Jak zwykle olecka ekipa dotar³a w wietnych humorach do
grodu nad Wêgorap¹. Olecki
chór zaprezentowa³ wêgorzewskiej publicznoci piosenki ze
swojego ¿elaznego repertuaru,
miêdzy innymi P³onie w dali
me ognisko, Jezioro, jezioro
i Ziezielê.
- Ta ostatnia piosenka ma
swoje korzenie gdzie na pocz¹tku dziewiêtnastego wieku
Fot.:
 komentuje kierownik chóru
Elwira Tuchliñska.
Halina Przestrzelska, Jadwiga Zuchwalska i Czes³awa Omilian, jak to drzewiej bywa³o, przy pracach domowych, np.
przy darciu pierza, pierwsze rozpoczyna³y piewanie piosenek. Dopiero potem
przy³¹cza³y siê z g³osami inne gospodynie na wsi.
- Dopisa³a nam wyj¹tkowo pogoda,
kiedy wyje¿d¿alimy z Olecka rano, nic

Autorytety moralne daj¹ przyk³ad?!

Mimo wakacji w Olecku i okolicach
komitety wyborcze poszczególnych partii i kandydatów na urz¹d prezydenta RP
zbieraj¹ podpisy. Czyni¹ to w ró¿ny sposób: najczêciej wród rodziny, znajomych
i s¹siadów. Jednak jeden z komitetów wpad³
na pomys³ godny autorytetów. Otó¿,
jak dowiedzia³em siê od wielu olecczan,
przedstawiciele tej partii sk³aniali dzieci
(na pewno w zamian za pieni¹dze) do chodzenia po mieszkaniach i namawiania do
podpisywania siê pod kandydatur¹ businesswoman. Zaiste, osobliwa to lekcja
demokracji wychowania dzieci i m³odzie¿y. Ale có¿, jaka partia, kandydat, autorytet, takie te¿ i metody walki o wadzê
(jak mawia³ swego czasu w 60 minutach
na godzinê Kolega Kierownik  Jacek
Fedorowicz).
Znamy ju¿ kilku lokalnych kandydatów partii politycznych, którzy bêd¹ startowaæ w wyborach do Sejmu i Senatu 25
wrzenia br. Z redakcyjnego nas³uchu
wiemy, ¿e bêd¹ to m.in.: Marian wierszcz
z Prawa i Sprawiedliwoci, Mariusz Mi-

³un z Platformy Obywatelskiej, Józef
Skrocki z Ligi Polskich Rodzin i Edward
Adamczyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Kogo wystawi olecka Samoobrona,
SLD, UPR czy APP Racja?
Olecka kampania wyborcza zapowia-

da siê bardzo ciekawie, tym bardziej, ¿e
ju¿ za rok nastêpne wybory samorz¹dowe. Mo¿e do tego czasu na lokalnej scenie pojawi¹ siê nowi liderzy?!...
Do zobaczenia na jej trasie, na spotkaniach wyborczych z kandydatami...
(jod)
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Franciszek Chrabo³ (cz. 2)
Tym spotkaniem i tym wynikiem Leon
pogr¹¿y³ ca³kowicie zespó³ Budowlanych.
Po tym meczu zawodnicy Budowlanych
przeszli do Spójni.
W 1953 roku pi³karze, którzy byli
uczniami Szko³y Zawodowej, ukoñczyli
naukê i powrócili do swych miast. Zygmunt Zawadzki i Zdzis³aw Kasprzak
zakoñczyli karierê pi³karsk¹, chocia¿ byli
w wysokiej formie. Franciszek Chrabo³ za namow¹ pi³karzy suwalskich przeszed³ do Budowlanych Suwa³ki. Co by³oby, gdyby zawodnicy Budowlanych
zostali w swoim klubie?  to pytanie
dla Leona, kto by gra³ w Spójni.
Franek po przejciu do Budowlanych
Suwa³ki broni³ z powodzenie bramki przez
kilka lat w tym miecie. Po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego osiad³ na sta³e w Sejnach, gdzie nadal broni³ bramki Pomorzanki Sejny.
Pracowa³ przez kilka lat w LZS jako
instruktor sportowy, mia³ uprawnienia
sêdziego pi³karskiego. Po wyjedzie Franciszka Chrabo³a z Olecka mia³em z nim
kontakty sportowe.
Rok 1957. Lega Olecko ma dwa trudne
do rozegrania spotkania. W walce w B
klasie dwie dru¿yny maj¹ równe szansê o wejcie do A klasy. By³a to najwy¿sza klasa rozgrywkowa w województwie bia³ostockim. Mielimy obawy o
wynik spotkania z Sejnami, pomimo
wzmocnienia dru¿yny moj¹ osob¹. Dla
mnie, po trzech latach, by³ to powtórny debiut w Oleckiej dru¿ynie. W Sejnach wybieglimy na boisko pewni niepewnoci. Lega by³a w swoim najsilniejszym sk³adzie. Pomorzanka Sejny z
Frankiem Chrabo³em (by³y zawodnik
Spójni Olecko), Wójkiem  obroñc¹ graj¹cym bardzo ostro i s³ynnym Wac³awem Daczem (najlepszym zawodnikiem
Budowlani Suwa³ki). Mylê jak pokonaæ tak wietnego bramkarza, jakim jest
Chrabo³. Pamiêta³em go jak broni³ barw
Spójni Olecko. Zaraz po gwizdku Pomorzanka nas atakuje, mecz prowadzony
jest w szybkim tempie. Ka¿dej dru¿ynie
zale¿y na wygranej, by mieæ mo¿liwoæ
w walce bara¿owej o A klasê. Nasza
obrona gra pewnie i niezawodnie, odpiera wszystkie ataki przeciwnika. Nasz
atak przeprowadza ³adne i szybkie akcje, ka¿de zagranie grozi bramk¹. Chrabo³ broni doskonale swej wi¹tyni. Czas
mija nieub³aganie, a wynik nie zmienia
siê. Zwyciêstwo i nas i przeciwnika przybli¿a³o do zajêcia pierwszego miejsca w
tabeli. Pomorzanka gra³a z zêbem i

z Wac³awem Daczem. Publicznoæ dopingowa³a miejscow¹ dru¿ynê, ale zachowywa³a siê sportowo. Do przerwy
pozosta³o dziesiêæ minut. Roman Karpowicz rzuca pi³kê do Raubego, ten wykonuje d³ugie podanie do Janusza Michalczyka. Janusz idealnym lobem posy³a pi³kê do Franciszka Pietro³aja, który
z woleja, z pierwszej pi³ki, uzyskuje prowadzenie dla Legi. Nie mog³em uwierzyæ temu, ¿e ja pokona³em Franka Chrabo³a.
Nie minê³y trzy minuty po wznowieniu
gry, gdy sytuacja powtarza siê co do
joty  Pietro³aj z podania Janusza zdobywa w ten sam sposób kolejn¹ bramkê, ku rozpaczy publicznoci i miejscowych zawodników. Widownia wrêcz zamar³a  w ci¹gu trzech minut, w ten sam
sposób, straciæ dwie bramki?
Po przerwie Pomorzanka zaczyna
mocniej atakowaæ. Miejscowi graj¹ p³ynnie, ale wszystkie ich ataki s¹ odpierane  Raube i Bartnicki s¹ nie do przebycia. Wkrótce atak przeprowadza nasz
zespó³. Janusz Michalczyk zdecydowa³ siê na dorodkowanie. Wyczu³ sytuacjê idealnie  wystarczy³o, by Bogdan Boborycki nastawi³ g³owê i pi³ka
przekroczy³a liniê bramkow¹ po raz trzeci.
By³ to, jak siê okaza³o, gol rozstrzygaj¹cy. I tak arbiter zakoñczy³ to ciekawe
spotkanie. Pomorzanka gra³a dobrze, ale
my bylimy skuteczniejsi. Wyszed³ nam
mecz na pi¹tkê, mielimy silny zespó³.
Sam nie myla³em, ¿e tak wspania³y bramkarz jak Chrabo³ bêdzie wybiera³ pi³ki z
bramki trzy razy w tym dwukrotnie pokonany przeze mnie. Chrabo³ nie ponosi winy za puszczone bramki, to sprawi³a doskona³a gra ataku Legi.
Miesi¹c póniej Franciszek Chrabo³
sêdziowa³ mecz Polonia Raczki  Lega
Olecko.
W 1959 roku w meczu tenisa sto³owego o mistrzostwo A klasy Pomorzanka
Sejny podejmowa³a u siebie Czarnych
Olecko. W tym meczu wyst¹pi³ Franciszek Chrabo³, gdzie by³ najlepszym zawodnikiem dru¿yny gospodarzy. Przegra³ spotkanie ze mn¹  ja w tym czasie by³em czo³owym zawodnikiem województwa. W tym meczu mielimy wielkie
obawy co do wyniku. Gralimy w zestawieniu Bogdan Boborycki, Zygmunt
Makarewicz i ja. Najwiêkszy zawód w
naszym zespole sprawi³ Bogdan Boborycki zdoby³ jeden punkt. Honor Olecka obroni³ Zygmunt Makarewicz zdobywaj¹c dwa punkty, przegra³ z Chra-

Franciszek Chrabo³  jeden z najlepszych bramkarzy w historii Olecka,
wzór do naladowania. Na zdjêciu Franciszek w ogródku przed swoim domem
w Sejnach na ulicy 11 Listopada.
bo³em. Ja zdoby³em komplet punktów.
Po tym meczu za³atwi³em trzy rakietki
plastikowe dla Franciszka Chrabo³a a
kupi³em je u mistrza polski Zbigniewa
Caliñskiego.
***
Franciszek Chrabo³ urodzi³ siê 7 marca
1935 roku we wsi Doktorce ko³o Bia³egostoku. Od wczesnej m³odoci by³ zafascynowany sportem. Jego pasj¹ by³a
pi³ka no¿na, gra³ w tenisa sto³owego i
p³ywa³.
By³ ojcem piêciorga dzieci. Jego synowie poszli w lad za ojcem, grali w
tenisa sto³owego oraz uprawiali ró¿ne
dyscypliny sportowe.
Franciszek Chrabo³ zmar³ 21 marca
2001 roku w Sejnach. By³ zaproszony
na III Zjazd Dawnych S³aw Sportu Oleckiego. Otrzyma³em odpowied od p. Alicji
Chrabo³ na zaproszenie. Pani Alicja pisze: Z przykroci¹ muszê Pana powiadomiæ , ¿e mój tata nie ¿yje. Ca³y list p.
Alicji zosta³ odczytany na zjedzie.
Uczestnicy zjazdu ze wzruszeniem
dzielili siê wspomnieniami z przesz³oci. Niestety, spora grupa wybitnych
sportowców nie doczeka³a spotkania z
kole¿ankami i kolegami. Uroczystoci poprowadzili uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Licealnych i to w³anie oni
zapalili symboliczny znicz i ofiarowali
czerwon¹ ró¿ê tym, którzy odeszli. Wszyscy oddali im ho³d minut¹ ciszy.
Franciszek Pietro³aj
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VIII Mazurskie Spotkania z Folklorem
 Festiwal w europejskich rytmach
Mazurskie Spotkania z Folklorem to
festiwal, którego pomys³odawcami i koordynatorami s¹ Bo¿ena Ga³¹zka i Zbigniew Darda z Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate.
Spotkania festiwalowe, których pocz¹tki siêgaj¹ 1998 roku organizatorzy okrelili ide¹ otwartoci na wielokulturowoæ
spo³ecznoci zamieszkuj¹cej tereny Mazur i Suwalszczyzny. Ich realizacja wielokrotnie by³a finansowana ze rodków
Unii Europejskiej, podobnie jest w tegorocznej edycji.
Celem Mazurskich Spotkañ z Folklorem jest ukazanie bogactwa kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie,
a tak¿e integracja poprzez dzia³ania artystyczne i bezporednie kontakty interpersonalne. To zbli¿enie i poznanie narodów europejskich poprzez prezentu-

Tañca Spriditis (£otwa). W niedzielê 14
sierpnia  Ma³e Podlasie z Siemiatycz i
pokaz tañców polskich w formie towarzyskiej. W poniedzia³ek 15 sierpnia 

Fot. Józef Kunicki
j¹ce je zespo³y s³u¿y zrozumieniu i wzajemnej tolerancji wszystkich grup bior¹cych udzia³ w projekcie.
W tym roku Mazurskie Spotkania z
Folklorem  festiwal w europejskich rytmach to spotkanie przyjació³ folkloru na ró¿nych p³aszczyznach. Jedn¹ z
nich s¹ dzia³ania warsztatowe prowadzone
przez Dom Tañca. Poznañ daj¹ce widzom szansê wspó³tworzenia tego festiwalu poprzez bezporedni kontakt z tancerzami podczas wspólnej zabawy.
Koncerty wieczorne to najwiêksza
atrakcja ka¿dych Mazurskich Spotkañ z
Folklorem. W pi¹tek 12 sierpnia zobaczylimy m.in. zespó³ Mladost z Suboticy
(Serbia i Czarnogóra), w sobotê 13 sierpnia
 Studium Tañca Ludowego Centrum
Dzieci i M³odzie¿y i Kapelê Ludow¹ z
Vilkaviskis (Litwa) oraz Zespó³ Pieni i

!
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Józef
Kunicki

kapelê Gornica z Rosji i Zespó³ Pieni
i Tañca Ziemi Goleniowskiej Ina.
Wspania³y nastrój Spotkañ niech
przybli¿y pañstwu fragment artyku³u z
biuletynu festiwalowego tworzonego w
ubieg³ym roku przez samych uczestników: Zabawa nie odbywa³a siê ju¿ jednak wy³¹cznie na scenie, zacz¹tek biesiady nadali litewscy tancerze tañcz¹c
nieopodal sceny. Wkrótce do korowodów, wspólnego tañczenia i piewania
da³a siê zwerbowaæ spora czêæ widowni, zarówno m³odzi jak i starsi wiekiem.
Litwini w tradycyjnych strojach wkroczyli w publicznoæ i zaciera³y siê granice miêdzy artystami i widzami, miêdzy
kulturami i narodami. Nie istnia³y ¿adne
podzia³y. Radosna, miejscami przejmuj¹ca muzyka, specyficzna energia, spontanicznoæ wprowadzi³y nastrój czego
wyj¹tkowego i nie sposób by³o ustaæ
spokojnie tylko siê przygl¹daj¹c. By³o
czarodziejsko i blisko duszy.

"
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Opowieci równikowe (46)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

Przed chwil¹ hotelowi s¹siedzi w³¹czyli magnetofon z rapem. Jest godzina
22 i to wyje!
Jak zasn¹æ w tym przeklêtym hotelu?!

Chcia³ umrzeæ jako mêczennik

Lotnisko w Denpasar i moje ulubione miejsce obserwacji.

Kuta. Miejsce zamachu bombowego z 2002 r.

V54501

W nocy pada³ deszcz, wiêc zag³uszy³ dwiêki tego turystycznego miasta
i moich s¹siadów Niemców. Od popo³udnia boli mnie ¿o³¹dek. I chyba wiem
od czego. Wczorajszy kurczak by³ taki
dziwny i napój jaki podejrzany (na wodzie
z kranu).
Od godziny 12. do 15. obserwowa³em odp³yw morza i pas startowy, na którym
dzia³o siê wiele ciekawego.
Na ulicach Kuty powiewaj¹ indonezyjskie flagi pañstwowe. Zbli¿a siê wiêto
Niepodleg³oci Indonezji  17 sierpnia.
Codziennie przechodzê obok miejsca,
w którym 12 padziernika 2002 roku islamscy terroryci dokonali zamachu.
Dosz³o do dwóch eksplozji  w barze i
w nocnym klubie. Zginê³y 202 osoby z
ró¿nych krajów. Zamachu dokona³a grupa
fundamentalistów islamskich. Imam Samudra, oskar¿ony o zorganizowanie tego
zamachu bombowego, zosta³ skazany na
mieræ. Po wydaniu wyroku krzycza³: Bóg
jest wielki oraz Niech was piek³o poch³onie  niewierni. 33-letni bojownik
wyszkolony w Afganistanie powiedzia³,
¿e chce umrzeæ jako mêczennik.
Dzisiaj w miejscu zamachu nie ma nic.
Pozosta³o puste miejsce. Na ogrodzeniu
wisi bia³e p³ótno, na którym zamieszczonych jest kilka fotografii ofiar i le¿¹ kwiaty.
Dowiedzia³em siê z internetu, ¿e dzi
w wieku 93 lat zmar³ w Krakowie Czes³aw Mi³osz. Smutne. Przypomnia³em sobie
jego piêkny wiersz W mojej ojczynie:
W mojej ojczynie, do której nie wrócê,
Jest takie lene jezioro ogromne,
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne
Pamiêtam, kiedy wzrok za siebie rzucê. (...)
pi w niebie moim to jezioro cierni. (...)

C.d.n.

#
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Kalendarz imion

16 sierpnia
Domarady, Eleonory, Marii, Normy, Nory
Alfonsa, Ambro¿ego, Domarada, Eleutrrego, Joachima, Roberta, Rocha, Stefana, Tytusa, Wiktora
17 sierpnia
Anastazji, Anity, Elizy, Joanny, Julianny, Juliany, Marii Magdaleny, ¯anny
Anastazego, Jacka, Juliana, Mirona,
Zawiszy
18 sierpnia
Agapity, Arletty, Arlety, Bogus³awy,
Bronis³awy, Heleny, Ilony, Iwony,
Klary
Agapita, Bogus³awa, Boles³awa, Bronis³awa, Bronisza, Ludwika
19 sierpnia
Emili, Emilii, Konstancji, Ludwiki, Ludwiny,

Rac³awy
Boles³awa, Jana, Juliana, Juliusza, Ludwika,
Piotra, Rac³awa
20 sierpnia
Bernardy, Sabiny, Saby, Samueli
Bernarda, Jana, Samuela, Sieciecha, Sobies³awa, Stefana
21 sierpnia
Danieli, Filipiny, Franciszki, Joanny,
Kazimiery, Ruty, Wiktorii
Adolfa, Alfa, Baldwina, Daniela, Emiliana, Fidelisa, Filipa, Franciszka, Jana,
Miêcimierza, Piusa
22 sierpnia
Grzemis³awy, Hipolity, Marii, Zygfrydy
Cezarego, Dalegora, Fabrycego, Hipolita, Jana, Mariusza, Radomi³a, Tymoteusza, Zygfryda

OLIMPIADA W OFLAGU
II C WOLDENBERG 1944
Oflag II C w Woldenbergu (Dobiegniewo), licz¹cy w 1944
r. ok. 6000 jeñców, by³ jednym z najwiêkszych obozów dla
polskich oficerów. Odby³y siê tu Igrzyska Jenieckie zorganizowane dla uczczenia Roku Olimpijskiego 1944  roku
XIII Olimpiady.
23 VII 1944 r. jedyna w swoim rodzaju flaga olimpijska
(uszyta z przecierad³a i kolorowych szalików) zosta³a wci¹gniêta na maszt. Z okazji otwarcia igrzysk poczta obozowa
wydala seriê znaczków, które dzisiaj nale¿¹ do rarytasów
filatelistycznych. Obozowi plastycy przygotowali dyplomy i
wykonane z puszek puchary. Rozegrano turnieje pi³ki no¿nej, rêcznej, koszykówki i siatkówki, zawody lekkoatletyczne i turniej bokserski. Odby³y siê równie¿ konkursy sztuki,
plastyki i muzyki. Igrzyska trwa³y do 13 VIII 1944 r. Jeniec
Woldenbergu, aktor Kazimierz Rudzki tak o nich pisa³:
Ta przedziwna Olimpiada z 1944 r. w Woldenbergu stanowi³a co wiêcej ani¿eli sportow¹ zabawê. By³a symbolem
wiary w wartoæ i sens idei olimpijskiej, mimo wszystko i na
przekór wszystkiemu, co siê dzia³o poza zasiêgiem kolczastych drutów obozu.

-

 Jeli piêkny sierpieñ, gotuj sobie ch³opku
kieszeñ.
 Gdy Zielna Matka (15 sierpnia) deszcz
przynosi, to zwykle na Narodzenie Matki
rosi.
 Na wiêty Roch (16 sierpnia) sprz¹taj¹
groch.
 Z jak¹ pogod¹ Jacek (17 sierpnia) przybywa taka jesieñ bywa.
 W sierpniu mg³y w górach  pewne
wody, a mg³y w dolinach  pewne pogody.

20 VIII 1922 r. w Pary¿u rozpoczê³y siê I Kobiece Igrzyska
Olimpijskie zorganizowane z inicjatywy Miêdzynarodowej Federacji Sportowej Kobiet (FSFI). Igrzyska by³y form¹ protestu
przeciwko decyzji MKOL, który nie zgodzi³ siê na w³¹czenie
lekkoatletycznych konkurencji kobiecych do programu najbli¿szych igrzysk olimpijskich w 1924 r.
W 11 dyscyplinach rywalizowa³o ze sob¹ 77 pañ z USA,
W. Brytanii, Czechos³owacji, Francji i Szwajcarii. Polki nie uczestniczy³y w tych igrzyskach, poniewa¿ nie nale¿a³y do FSFI. W
ogólnej klasyfikacji zwyciê¿y³y Brytyjki przed Amerykankami
i Francuzkami.
Idea organizowania kobiecych zawodów sportowych wywo³ywa³a ci¹gle wiele kontrowersji. Pierwsze kobiece igrzyska
sta³y siê w tej mierze epokowym wydarzeniem.
Warto wspomnieæ, ¿e w 1896 r. w I Igrzyskach Olimpijskich w Atenach uczestniczyli wy³¹cznie mê¿czyni. W 1900 r.
w Pary¿u, wród 1067 sportowców, by³o tylko 6 kobiet.
Prze³om nast¹pi³ w 1928 roku w Amsterdamie, kiedy wród
3015 zawodników by³o 290 kobiet. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki
wprowadzeniu po raz pierwszy do programu igrzysk konkurencji lekkoatletycznych, w których kobiety mog³y braæ udzia³.

UCZ SIÊ RAZEM Z NAMI

-

 Od w. Klary (12 sierpnia) s¹ ju¿ ³adne
dary.

I KOBIECE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE

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-

Przys³owia
i powiedzenia

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-

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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HONOROWI

DAW C Y

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

(V33203)

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

Jerzy Miliszewski

L

(V33508)

SYSTEM WANNOWY Z KORKIEM
AUTOMATYCZNYM - 39,99 z³

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

(K25607)

OG£OSZENIA DROBNE

/ PRACA
* AVON - zostañ konsultantk¹. Tel. 0-609-600-338. (K32303)
* Do pracy na budowie, kontakt: Norwida 8.
(K33201)
/ SPRZEDAM
* dom do remontu, 20 metrów od jeziora, Gordejki, 0,82ha.
Tel. (085) 744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de. (K32702)
* du¿y dom w Olecku. Tel. (087) 520-31-40.
(K33001)
* monitor 17 Actina, p³aski kineskop. Jeszcze na gwarancji.
Tel: 520-40-76
* siedlisko po remoncie, umeblowane, Mo¿nie, 2ha. Tel. (085)
744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de
(K32602)
* szczeniêta bernardyny, szeciotygodniowe. Tel. (087) 52000-26 (po 2100.)
(K32403)
* tanio lodówkê Universal. Tel: 520-40-76.
* tuszki królicze i drewno opa³owe. Tel. 0-887-144-335. (K33101)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1301)
/ WYNAJEM
* Lokal do wynajêcia, Sk³adowa 2, piwnica, 70m2. Tel. (087)
520-27-90.
(K32802)
2
* Lokal 250m w centrum do wynajêcia. Tel. 0-601-245-394.(K32502)
* Poszukujê mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-505-279-478.(K32901)

KRWI

W Powiecie Oleckim organizowane bêd¹ w 2005 r. akcje poboru krwi od honorowych dawców w nastêpuj¹cych terminach:
 6.10.2005r.
 1.12.2005r.
Pobór bêdzie odbywa³ siê w budynku Starostwa Powiatowego w Olecku przy ul. Kolejowej 32.

Reprinty pocztówek z Olecka
Trzecia edycja reprintów pocztówek z przedwojennego
Olecka do nabycia w ksiêgarniach.
Iloæ egzemplarzy ograniczona!

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

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1986-87

15 grudnia zg³osi³em siê  bez zbytniego entuzjazmu  do dyrektora Szko³y Podstawowej nr 2 w Olecku aby omówiæ
warunki pracy jako konserwatora lodowisk w sezonie zimowym. Budynek przy
lodowisku zasta³em w op³akanym stanie, a szczególnie pomieszczenie przeznaczone na rozbieralniê, w którym m³odzie¿ przez wiosnê i jesieñ 1986 r. Gra³a
w tenisa sto³owego, najczêciej bez dozoru nauczycieli.
Jeszcze tego samego dnia, z pomoc¹ kilku starszych ch³opców, postawi³em bandy z trzech stron boiska, bo na
czwart¹ zabrak³o desek.
16 grudnia spad³o sporo niegu, z
usuniêciem którego mielimy du¿o k³opotu, poniewa¿ z asfaltu nie dawa³o siê
usun¹æ niegu metalowymi zsuwakami ,
a zsuwaków ze sklejki po ubieg³orocznej zimie pozosta³o tylko kilka.
17 grudnia znowu nieg przykry³ boisko
i tylko dziêki pomocy klas m³odszych
uda³o siê uruchomiæ lodowisko w dniu
23 grudnia. Przez okres wi¹t wszystkie
lodowiska by³y czynne. Zaraz po wiêtach nauczyciele w-f mogli prowadziæ lekcje
na lodzie, a dziewczêta i ch³opcy z SKS
prowadziæ treningi takich konkurencji jak
B³êkitna Sztafeta, Z³oty Kr¹¿ek i jazda
szybka.
Poczynaj¹c od 1 stycznia 1987 r. Prawie
codziennie pada nieg, tote¿ trudno jest
zorganizowaæ Powitanie Nowego Roku
na lodzie. Materia³ w postaci niegu na
budowê 30-latki gromadzimy obok lodowiska Zuch, a pozosta³¹ czêæ niegu
zsuwamy na cztery rogi lodowiska, gdzie
powstan¹ konkursowe rzeby wykonane przez najzdolniejszych plastyków
Dwójki. Og³oszony konkurs na projekt 30-latki wygra³a Katarzyna Pogorzelska, uczennica klasy ósmej (po raz drugi). Pierwszy raz uda³o siê jej wygraæ w
roku 1985, kiedy to otrzyma³a nagrodê
za projekt Chinki.
16 stycznia zawita³ do Olecka redaktor TV Andrzej Brzoza, który ju¿ niejednokrotnie filmowa³ nasze lodowisko i
pokazywa³ je w Teleranku. Tym razem
nie zasta³ ¿adnych ozdób niegowych
ulepionych przez uczniów. 17 grudnia pan
Andrzej sfilmowa³ w kawiarni nasz¹ gazetkê lodowiskow¹ z minionych zim obrazuj¹c¹ zdolnoci plastyczne naszych
domoros³ych plastyków a nastêpnie z
dachu budynku gospodarczego kilka ujêæ
m³odzie¿y je¿d¿¹cej na tafli.

30 stycznia o godz. 15.30 moglimy
ogl¹daæ lodowisko Bajka na ekranie
telewizyjnym w reporta¿u pt. W domu i
w szkole.
Od 1 lutego korzystaj¹ z naszych lodowisk zimowiska m³odzie¿owe z Obornik Wielkopolskich, Sosnowca i Warszawy. 6 lutego lodowiska czynne s¹ tylko
do godzin popo³udniowych, a po po³udniu zamkniête z powodu odwil¿y.
9 lutego zapowiedzia³ swój przyjazd
Telewizyjny Kurier Województw. Przygotowalimy imprezê dla zimowisk m³odzie¿y goszcz¹cej w Olecku. W miêdzyczasie otrzymalimy telefoniczn¹ wiadomoæ, ¿e TKW przybêdzie do Olecka
dopiero miêdzy godzin¹ 19 a 20., wiêc
rozpoczêlimy imprezê dla goci korzystaj¹cych z naszych lodowisk od przemówienia Królowej Zimy, która powita³a zebran¹ m³odzie¿ ¿ycz¹c jej przyjemnej
zabawy i dokona³a otwarcia groty mieszcz¹cej siê w 30-latce, przecinaj¹c no¿yczkami tamê rozci¹gniêt¹ u wejcia
do groty. Od tego momentu mo¿na by³o
wejæ do groty, odpocz¹æ na niegowych
³awkach lub te¿ wypiæ przy stolikach ze
niegu kawê, zamówion¹ w lodowiskowej kawiarni, a przygotowywan¹ przez
dziewczêta z Harcerskiej Spó³dzielni Jutrzenka.
Królow¹ Zimy by³a Warszawianka
ubrana w strój wypo¿yczony z Harcerskiej Spó³dzielni, za³o¿onej przez 13. Dru¿ynê Harcerzy przy Szkole Podstawowej
i Liceum Ogólnokszta³c¹cym i od tego
czasu sprawuj¹cej opiekê nad lodowiskiem. Po przemówieniu Królowej Zimy
zosta³y przeprowadzone zawody na
weso³o. Na zakoñczenie odby³ siê koncert ¿yczeñ za z³otówkê. Po koncercie
¿yczeñ je¿d¿¹cy przeszli na ma³e lodowisko, gdzie kontynuowali jazdê dowoln¹ w takt muzyki p³yn¹cej z g³oników,
oczekuj¹c na przybycie ekipy telewizyjnej. Du¿e lodowisko w tym czasie by³o
odnawiane i z napisem Witamy Telewizyjny Kurier Wojewódzki oczekiwa³o na przybycie pana Olendra kieruj¹cego ekip¹ telewizyjn¹.
O godz. 20. Amatorzy ³y¿wiarstwa z
Olecka zakoñczyli jazdê udaj¹c siê do
domów, a m³odzie¿ z zimowisk do swoich miejsc zakwaterowania, bowiem ekipa telewizyjna, mimo zapowiedzi, nie
pojawi³a siê w Olecku.
12 lutego po porannej jedzie odwil¿
spowodowa³a zamkniêcie lodowisk.
Wieczorem jednak silny mróz, przekra-

(189)

czaj¹cy 10 0C ci¹³ wodê momentalnie i
na tafli pojawi³o siê ponad 100 górek,
które nale¿a³o ci¹æ ostrymi stalowymi
zdzierakami, a nastêpnie kilkakrotnie polaæ
ca³e lodowisko, aby zalaæ dziury powsta³e
przy zdzieraniu górek.
Po mrozie ponownie przysz³a odwil¿.
Wszystkie ozdoby niegowe, wraz z 30latk¹, uleg³y po trzech dniach dodatniej
temperatury czêciowemu stopieniu. 16.
Zaczêlimy je odnawiaæ. Lodowiska s¹
nieczynne, chocia¿ tafla du¿ego nie uleg³a stopieniu i jest twarda.
Na 21 lutego przewidzielimy zorganizowanie tradycyjnej rewii kostiumowej
na lodzie, zwanej balem przebierañców.
Du¿e lodowisko i rzeby staramy siê
konserwowaæ. Pod lodem du¿ego zamra¿amy stylizowan¹ lilijkê harcersk¹, a nad
ni¹ napis Harcerska Spó³dzielnia Jutrzenka i pod spodem has³o Czuwaj.
19 lutego ustalamy, ¿e rewia odbêdzie siê w terminie przewidzianym poprzednio, wiêc zapraszamy na ni¹ redakcje gazet sportowych z Warszawy oraz
Gazety Wspó³czesnej w Bia³ymstoku.
20 lutego po³¹czy³em siê z redaktorem Andrzejem Brzoz¹, zapraszaj¹c go
na trzydziestolecie lodowiska Bajka.
Obieca³, ¿e przyjedzie do Olecka prywatnym samochodem, tylko prosi³ o przygotowanie mu benzyny na drogê powrotn¹
do Warszawy.
W przeddzieñ rewii zamrozilimy na
tafli napis Witamy uczestników rewii
kostiumowej, wydaj¹c dzieciom i m³odzie¿y przesz³o 150 numerów, które mia³y byæ przypiête do strojów.
10 minut przed godzin¹ 14. Zjawi³ siê
na lodowisku A. Brzoza i rozpocz¹³ filmowanie niegowych figur, zwierz¹t i
innych dziwol¹gów wykonanych przez
m³odzie¿ z naszej szko³y.
5 minut przed 14. Wyjecha³y na lodowisko dzieci i m³odzie¿ przebrani w
ró¿norodne stroje oraz zawodniczki i zawodnicy z Bia³egostoku, Sokó³ki i Olecka. O godzinie 14. Wjecha³a na lód Królowa Zima w asycie trzech nie¿ynek,
a z g³oników pop³ynê³a przepiêkna melodia Ciszy, w takt której Królowa Zimy
okr¹¿y³a lodowisko i zatrzyma³a siê przed
grot¹ 30-latki, gdzie wyg³osi³a krótkie
przemówienie. Powita³a w nim wszystkich przebierañców oraz zebran¹ publicznoæ, przepraszaj¹c za zbyt du¿o odwil¿y, których jej ma³¿onek Mróz, chocia¿
dobrze mrozi³, nie zawsze móg³ zwalczyæ.
C.d.n.

&
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(K25901)

OLECKO, Armii Krajowej 6, tel. 520-37-20
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (ponad 6500 tytu³ów do Twojej dyspozycji),
 hity w kilku egzemplarzach, sprzeda¿ czystych kaset video,
 sta³ym klientom rabat  20% (rednio 5 wypo¿yczeñ miesiêcznie),
 sprzeda¿ kaset nagranych (równie¿ znane bajki W. Disneya),
 telefoniczna rezerwacja filmów, komputerowa obs³uga klientów.
(K32002)

HITY WYPO¯YCZALNI (DVD) lipiec 2005
Lp.

Nr
kat.

Gatunek

Lp.

Nr
kat.

1

574

Cz³owiek w ogniu

akcja

16

627

Po zachodzie s³oñca

obycz.

2

621

Poznaj moich rodziców

kom.

17

581

Wesele

kom.

3

615

Ocean's Twelve

sens.

18

456

Pojutrze

4

633

Soul Plane

kom.

19

569

Bridget Jones 2

5

630

Egzorcysta. Pocz¹tek

horror

20

649

10,5 w skali Richtera

6

613

Marzyciel

obycz.

21

568

Iniemamocni

7

557

Zak³adnik

thriller

22

586

Resident Evil 2

8

595

Komórka

thriller.

23

616

Lucky Luce

kom.

9

612

Bestia

sens.

24

526

Rogate ranczo

anim.

10

648

Miasteczko Salem

horror

25

532

Kroniki Riddicka

akcja s-f

11

544

Dziewczyna z s¹siedztwa

kom.

26

647

Bli¿ej

obyczaj

12

650

Bezdro¿a

obycz.

27

634

Wersja ostateczna

thriller

13

628

Laleczka Chucky

horror

28

619

Cryminal.
Wielki przekrêt

sens.

14

620

Lemony Snicket...

kom.

29

514

The Punisher

akcja

15

614

Skarb narodów

przygod.

30

511

Teksañska masakra...

horror

Tytu³

Tytu³

Gatunek

katastrof
kom.
katastrof
anim.
s-f

JU¯ W WYPO¯YCZALNI  DVD
Lp.

Nr kat.

1

650

Bezdro¿a

2

651

Upiór w operze

3

652

Aleksander

4
11
18
28

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

kom.

4

653

Blade. Mroczna Trójca

musical

5

654

Genesis

histor.

6

656

Zatañcz ze mn¹

NIEKTÓRE PREMIERY SIERPNIA
Melinda i Melinda
13 dzielnica
¯ycie jest cudem
P³on¹ca pu³apka
Kubu i Hettalumpy
Anio³ stró¿
Nigdy nie umieraj sam
Pi³a
Krwawa masakra w Hollwyood
P-Point
Pacyfikator
Narodziny
Hitch
Kontrolerzy

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900,

Gatunek

akcja
przyrod.
kom.

Kl¹twa
Byæ i mieæ
Intermission

niedziela  1200-1700

'

SPORT
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SIATKÓWKA PLA¯OWA

TENIS ZIEMNY

06.08.2005 r. na obiektach MOSiR w
Olecku, odby³ siê turniej Pla¿owej Pi³ki
Siatkowej o Puchar Burmistrza Olecka.
Wyniki:
1. widrowicz W., Zrajkowski D.
2. BAD BOYS (Dowejko, Kosak)
3. Waszkiewicz, Kondrat
4. GA  DO IT! (Czeka³a, Walicki)
5. VOL Sokó³ki
6. PAN ROMEK TEAM

W turnieju o puchar p. Jerzego Borczyka wziê³o udzia³ 42 zawodników.
W kategorii OPEN zwyciê¿y³ Micha³
Gajc z K.T. Break (Warszawa) pokonuj¹c w finale Aleksandrê G¹siorowsk¹ z
Milanówka 6:0, 6:1. W meczu o trzecie
miejsce zwyciê¿y³ Przemys³aw Juncewicz
wygrywaj¹c z £ukaszem Kielczykiem 6:1.
W turnieju wziê³y udzia³ trzy olecczan-

ki. Najlepiej wypad³a Patrycja Suprowicz,
która w pierwszej rundzie pokona³a Jakuba Juszczaka 10:8.
Kategoria powy¿ej 50 lat o Puchar
p. Jerzego Burczyka.
Wyniki:
1. Tadeusz Bogusz
6
21-9
2. Marian Tomczyk
6
21-12
3. Jan Wojciechowski 6
20-12
4. Tadeusz Kociuk
2
10-20
5. Stefan Dawidowicz 0
8-25

Sportowe
wspomnienia

W tym zestawieniu dru¿yna Legi
Olecko odnios³a zwyciêstwo w Sejnach
z Pomorzank¹ 3:0. Od lewej strony stoj¹: Kazimierz Olszewski, Jan Baranowski, Radek Raube, Zygmunt Karpowicz,
Ryszard Kêpka, Micha³ Bartnicki. Klêcz¹: Bogdan Boborycki, (zdobywca jednej bramki), Józef Sobolewski, Romuald
Karpowicz, Franciszek Pietro³aj (zdobywca
dwóch bramek), Janusz Michalczyk.
W ostatnim pi³karskim meczu w województwie suwalskim Czarni Olecko przegrali u siebie z Pomorzank¹ Sejny 3:1.

TERMIN SK£ADANIA prac do 31 GRUDNIA 2005 roku
bezporednio do Biura Kombatanckiego Zwi¹zku Dzieci Wojny
KOMBATANCKI ZWI¥ZEK DZIECI WOJNY RZECZPO- Rzeczpospolitej w E³ku przy ul. Ma³eckich 3, II piêtro, w rody
SPOLITEJ ODDZIA£ W E£KU KLUB TWÓRCÓW KULTU- ka¿dego tygodnia w godzinach od 10:00-12:00, lub poczt¹ na
RY PRZY MIÊDZYZAK£ADOWEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKA- adres: 19-301 E³k, ul. Lena 3. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
NIOWEJ W E£KU OG£ASZAJ¥
pod telefonem: (0-87)620-81-79.

KONKURS PAMIÊTNIKARSKI
OCENA PRAC i przyznanie 3 nagród i 10 wyró¿nieñ nast¹pi
Z NAGRODAMI NA WSPOMNIENIA
w pierwszym pó³roczu 2006 roku. Z³o¿one prace, na konkurs
pod has³em: 60 LAT NA MAZURACH zostan¹ przyjête przez organizatorów za potwierdzeniem.
ZAPRASZAMY i CZEKAMY
Szanowni Pañstwo !
 Szczególnie interesuj¹ nas pocz¹tki trudnego startu pokolenia, które po zniszczeniach wojennych przywraca³o do ¿ycia
Trwa konkurs pt.
miasta, gminy i ca³¹ gospodarkê na Mazurach.
 Do redniego pokolenia kierujemy pytanie, jak budowalicie Polskê w czasach PRL, czy czulicie siê spe³nieni. Jak
Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie
dzisiaj oceniacie swoje szansê, po przemianach ustrojowych w
1989 roku?
notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym
 Do najm³odszego pokolenia osób czynnych zawodowo i miecie. Artyku³y powinny byæ podpisane z ewentualnym
bezrobotnych kierujemy pytanie, jak widzicie Wasz udzia³ i szansê
zastrze¿eniem imienia i nazwiska do wiadomoci redakcji.
w realizacji planów ¿yciowych?
Redakcja postara siê publikowaæ je w miarê jak bêd¹ na
Prace na konkurs mog¹ byæ pisane w ró¿nej formie literac- p³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki. Artykiej, w nieograniczonej objêtoci, czytelnym pismem. Nie martwcie siê, ¿e zrobicie b³êdy, wa¿niejsza jest treæ. Jest tylko jeden ku³y nie powinny przekraczaæ jednej strony maszynopisu.
warunek, ¿e nie mog¹ to byæ prace, które ju¿ bra³y udzia³ w Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny 14.00 w ka¿dy
konkursach i zosta³y ocenione.
pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ siê w najbli¿szym wydaniu pisma.

KONKURS PAMIÊTNIKARSKI

Pozytywnie o Olecku

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 163

Jak sobie pomylê o mijaj¹cych kolejnych siedmiu dniach to przypomina
mi siê cytat z filmu Kiler-ów 2-óch: Co
tam u Pana w Pañstwie, Panie Prezydencie?... Lubiê ten cytat. Lubiê wiedzieæ
co dzieje siê w Pañstwie Pana Prezydenta.
Za kilka miesiêcy ju¿ bêdzie, co prawda,
inny Pan Prezydent, ale warto orientowaæ siê co dzieje siê wokó³ nas. Dlatego trzeba regularnie czytaæ prasê, s³uchaæ radia i ogl¹daæ telewizjê. To bardzo przydatne media. Ja pasjami s³ucham
i ogl¹dam wszelkiego rodzaju dzienniki.
Lubiê kolekcjonowaæ informacje. To jest
prawie jak jaki cykl popularnonaukowy.
Z takich informacji miêdzy innymi wynika, ¿e dzieje siê wokó³ nas co ciekawego. Na przyk³ad mo¿emy dowiedzieæ
siê, ¿e w naszym otoczeniu wystêpuj¹
takie osobniki jak politycy. To jest bardzo ciekawa i oryginalna rasa. Gatunek
ten dzieli siê na szereg podgatunków,
które jest naprawdê ciê¿ko sklasyfikowaæ. Zazwyczaj uwa¿a siê, ¿e w przyrodzie wystêpuj¹ trzy gatunki polityków:
lewicowi, prawicowi i centrowi. Jednak
po dok³adnym przyjrzeniu siê z bliska
okazuje siê, ¿e nie jest to akurat takie
proste, bo w obrêbie samego podgatunku
jest jeszcze ca³a masa przeró¿nych pododmian, ras, kolorów, ubarwieñ itd. Na
przyk³ad wemy takiego polityka lewicowego, który mówi sam o sobie, ¿e jest
apolityczny... Apolityczny polityk... he,
he, he, he. Jego apolitycznoæ tylko przypadkowo wi¹¿e go legitymacj¹ partyjn¹
i uk³adami z lewic¹. Zupe³ny przypadek!
I taki polityk apolityczno-lewicowy startuje,
bo tak nazywa siê pewien okres w ¿yciu
polityka (i to nawet takiego nie zwi¹zanego z polityk¹), ¿e startuje on w wyborach. W tym wypadku chodzi tu o wy-

bory na fotel prezydenta. To jest bardzo ciekawe miejsce w ¿yciu polityka.
Fotel prezydencki niewiele ró¿ni siê od
zwyk³ych foteli, ale wzbudza doæ du¿e
emocje wród polityków. Trudno zrozumieæ dlaczego. P³aca marna, stresowa i
tak w ogóle ma³o ciekawa, z wyj¹tkiem
podró¿y zagranicznych. Gorzej jak siê trafia
kandydat na fotel prezydenta z chorob¹
lokomocyjn¹. Taki to nawet nie napodró¿uje siê. To po co startowa³ czy startuje. Powtarzam, lepiej zostaæ prezydentem jakiego wiêkszego miasta: i kasa
wiêksza, i presti¿. Niektórzy mówi¹ i pisz¹, ¿e chodzi tu o uk³ady i kolesiów...
To chyba jakie nieporozumienie! Obecny
Pan Prezydent mówi ci¹gle, ¿e nie ma z
tym nic wspólnego, a jego znajomoci z
ludmi biznesu s¹ jak najbardziej przypadkowe i On pierwszy raz widzia³ takiego cz³owieka. Uczciwy cz³owiek: pierwszy raz widzia³, nie zna i nic nie wie. To
tylko przypadek i jaki zbieg okolicznoci, ¿e najwiêksze afery i wiadkowie tych
afer zawsze wymieniaj¹ nazwisko Pana
Prezydenta jako aktywnego cz³onka tych
przedsiêwziêæ. To tylko z³oliwoæ tych

ludzi  mówi Pan Prezydent  oni zazdroszcz¹ mi fotela. Wszystko dzieje siê
w polityce przez przypadek, lub przez
z³oliwoæ innych ludzi. Politycy to takie delikatne stworki.
Inny polityk, tak¿e z podgatunku lewicowego, sam siebie okrela jako prawego cz³owieka lewicy . To jest bardzo ciekawe, ale dla niektórych to raczej
kojarzy siê z z odszczepieñcem. I tak go
inni cz³onkowie lewicy okrelaj¹. Jeszcze inna podgrupa, któr¹ do tej pory by³o
ciê¿ko zakwalifikowaæ. Do tej pory by³a
to raczej taka bardziej s¹downicza. To
znaczy  czêciej zajmowa³a siê siedzeniem w ³awach s¹dowych ni¿ sejmowych.
Dzi okazuje siê, ¿e ci politycy s¹ jedyn¹ i prawdziw¹ lewic¹. Tak wiêc prawdziwa lewica musi przejæ etap od sali
s¹dowej do sali s¹dowej. W starym rodzaju lewicy sytuacja by³a odwrotna: od
sali sejmowej do sali s¹dowej. Iloæ pos³ów zajmuj¹cych ³awy s¹dowe ca³kiem
niele wiadczy o naszej lewicy.
Po prostu ci ludzie zajmuj¹ siê, zgodnie
z zasadami lewicy, problemami innych
ludzi. W tym wypadku okaza³o siê, ¿e
zajêli siê najbardziej potrzebuj¹cymi ludmi
w naszym kraju: swoimi rodzinami i kolegami... Od czego trzeba zacz¹æ. Przez
ponad 40 lat PRL, kiedy to budowano
najrówniejszy i najbardziej ludzki z systemów politycznych, to im siê nie uda³o. A dzi przeszkadzaj¹ im s¹dy.
W sprawie centrum i prawicy te¿
mo¿na sporo powiedzieæ. Ale g³ównie
te formacje zajmuj¹ siê tym, o co w normalnych krajach stara siê lewica. No có¿.
Ju¿ kiedy pisa³em, ¿e jeli chodzi o politykê
i jej elementy to w naszym kraju mamy
najbardziej oryginalne podejcie do tych
spraw. Ale aby do wyborów. Potem te¿
bêdzie siê z czego pomiaæ...
PAC

