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Nie powinnimy kochaæ ludzi na
tyle, aby dla nich kochaæ ich
wystêpki.
w. Augustyn

23 sierpnia 2005 r.

Cena 1,40 z³

400

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

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

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

wszelkie formy wypowiedzi: zdjêcia, opowiadania, poezja, reporta¿e, obrazy, czy
utwory muzyczne.
Sk³ad jury zostanie podany w póniejszym terminie.
Prace nale¿y przysy³aæ lub osobicie
dostarczyæ do redakcji do 26 wrzenia.
Wyniki konkursu zostan¹ opublikowane w 41 nr Tygodnika Oleckiego.
Na zwyciêzców czekaj¹ cenne nagrody.

Pokaz sprawnoci nowego samochodu s³u¿b miejskich
6 wrzenia o 10.00 w sali konferencyjnej ratusza rozpocznie siê pokaz sprawnoci nowego samochodu s³u¿b miejskich.
Multicar zostanie najpierw przedstawiony
na filmie, a nastêpnie po oko³o godzinie
prelekcji sprawnoæ wozu zostanie przedstawiona na placu Wolnoci.
Samochód posiada mo¿liwoæ dzia³ania jako wywrotka trójstronna z nad-

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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budow¹ nad skrzyni¹ ³adunkow¹, przednia
zamiatarka, szczotka do niegu, p³ug
nie¿ny, frez do niegu, piaskarko-solarka i 16 metrowy wysiêgnik (tzw. zwy¿ka)
najwiêksze tego rodzaju urz¹dzenie na
terenie powiatu.
Na prezentacjê zostali zaproszeni przedstawiciele samorz¹dów z okolicznych miast
i gmin.

Powstaj¹ nowe
tereny przeznaczone
pod budownictwo
mieszkaniowe

Na najbli¿szej sesji Rady Miejskiej
zostanie poddana pod g³osowanie uchwa³a
o nadaniu nazwy jeszcze nie istniej¹cej
czêci ulicy Wiejskiej.
W zwi¹zku z tym, ¿e Starostwo przygotowuje do sprzeda¿y tereny po gospodarstwie rolnym by³ego Zespo³u Szkó³
Rolniczych (obecnie Zespó³ Szkó³ Licealnych i zawodowych przy ul. Go³dapskiej), nast¹pi³a koniecznoæ ucilenia
po³o¿enia przygotowanych od sprzeda¿y dzia³ek. Dotychczasowe po³o¿enie ul.
Wiejskiej pomiêdzy ul. Len¹ i Go³dapsk¹ zostaje przed³u¿one o odcinek id¹cy w kierunku drogi do Gi¿ycka.

Po remoncie ponownie otwarty

sklep miêsny przy
ul. Targowej 20.

(V34003)

18 wrzenia odbêd¹ siê
w wiêtajnie Do¿ynki
Miêdzygminne.

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

Tel. (087) 520-21-13

Tygodnik Olecki nr 34 (400)

OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

 8 sierpnia o 11.50 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Kowalach Oleckich plamê oleju
z jezdni.
 8 sierpnia o 15.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Cimoszkach gniazdo szerszeni
z budynku mieszkalnego.
 8 sierpnia o 17.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 9 sierpnia o 6.15 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Kowale Oleckie gasi³y
po¿ar samochodu osobowego w Kowalach Oleckich.
 9 sierpnia o 6.30 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ drzewo z jezdni w okolicach Dunajka (gm. wiêtajno).
 9 sierpnia o 8.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ drzewo z jezdni na ul. Letniej.
 9 sierpnia o 12.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ drzewo, które przygniot³o kabinê samochodu ciê¿arowego w G¹skach.
 9 sierpnia o 13.24 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ w okolicach Bia³ej Oleckiej zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê.
 9 sierpnia o 13.25 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê alei Wojska Polskiego.
 9 sierpnia o 13.54 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê
ul. Grunwaldzkiej.
 9 sierpnia o 15.05 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ w okolicach Kleszczewa
(gm. Wieliczki) zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê.
 9 sierpnia o 15.33 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ przy ul. Kociuszki zwalone drzewo na budynek gospodarczy.
 9 sierpnia o 16.13 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ w okolicach Gut (gm.

Wieliczki) zwalone drzewo blokuj¹ce
jezdniê.
 9 sierpnia o 136.14 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ w Kowalach
Oleckich zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê.
 9 sierpnia o 16.24 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê
ul. S³onecznej.
 9 sierpnia o 16.36 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie usuwa³ w okolicach Bialskich
Pól zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê.
 9 sierpnia o 17.02 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ w okolicach Cichego zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê.
 9 sierpnia o 17.37 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Sedrank zwalone
drzewo blokuj¹ce jezdniê.
 9 sierpnia o 17.55 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê
alei Wojska Polskiego.
 9 sierpnia o 19.28 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê
ul. Batorego.
 9 sierpnia o 21.25 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê

ul. Grunwaldzkiej.
 9 sierpnia o 22.19 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê
w okolicach Cimoch (gm. Wieliczki).
 10 sierpnia o 0.41 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê
w okolicach Sedrank.
 10 sierpnia o 2.43 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê
w okolicach Wieliczek.
 10 sierpnia o 4.55 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ wodê z zalanej piwnicy w Jakach.
 10 sierpnia o 5.57 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê w Szczecinkach.
 10 sierpnia o 8.25 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nad³amany konar drzewa zagra¿aj¹cy ruchowi na ul. Zielonej.
 10 sierpnia o 10.44 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy na
osiedlu Siejnik.
Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

Nieustaj¹cy konkurs

(V33702)

Dy¿ury
aptek
 23-31.08.2005r.
 ul. Zielona 37

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

SUPER CENY!

(V27410)

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:
 Norbert Balach
 Piotr Klejment
 Jerzy Makal
 Henryk Malinowski
 Jakub Omilianowicz
 Adam Wydrzyñski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Czêæ upominków ufundowa³ Grzegorz K³oczko oraz firma INFOLAND.

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

!
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XXXVI Sesja Rady Miejskiej
w Olecku  porz¹dek sesji
W czwartek 25 sierpnia 2005 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Olecku odbêdzie siê XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Olecku.
Proponowany porz¹dek sesji wygl¹da nastêpuj¹co:

POLICJA OSTRZEGA

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. Wnioski interpelacje radnych.
7. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewod-

nicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³.
8. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) nadania nazwy ulicy w miecie Olecko,
b) wyra¿enie zgody na wyst¹pienie z
wnioskiem o przekazanie na mienie
Gminy Olecko nieruchomoci Skarbu Pañstwa,
c) wyra¿enia zgody na u¿yczenie nieruchomoci po³o¿onej w Olecku przy
ul. M³ynowej 8,

d) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Olecko lokali socjalnych,
e) zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy,
f) wyboru ³awników,
g) okrelenia wysokoci dotacji celowej Samorz¹dowi Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego,
h) zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXX/226/05
Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24
lutego 2005 r. w sprawie okrelenia
wysokoci dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu,
i) wniesienia wk³adu pieniê¿nego do
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka z o.o. w Olecku,
j) zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugoterminowej na finansowanie wydatków nieznajduj¹cych pokrycia w planowanych
dochodach gminy,
k) zaci¹gniêcia kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków nieznajduj¹cych pokrycia w planowanych
dochodach gminy,
l) zmiany bud¿etu gminy na 2005 rok,
10. Wnioski Komisji Rady.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
12. Zamkniêcie obrad sesji.

Sprawcy rozbojów
zatrzymani

Przyczyna: wymuszenie pierwszeñstwa przejazdu przez inny pojazd.

Wypadki

Pijani kierowcy

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

(V27310)

OLEJ OPA£OWY

KONKURENCYJNE CENY !!!

(V54901)

 21 sierpnia o 16.40 na drodze do E³ku,
w okolicach Kukowa, przed skrzy¿o-  18 sierpnia o 16.40 Ryszard F. jad¹cy
rowerem mia³ we krwi 2,1 promila alwaniem z drog¹ do Zatyk dosz³o do
koholu. Do zatrzymania dosz³o na alei
miertelnego w skutkach wypadku.
Wojska Polskiego.
Kieruj¹ca samochodem VW Passat
Agnieszka B. na ³uku drogi straci³a pa-  18 sierpnia o 17.55 w Golubkach zanowanie nad pojazdem i zjecha³a do
trzymano Jacka D. Jecha³ on rowerem
rowu. Na skutek obra¿eñ w wypadku
maj¹c we krwi 3,6 promila alkoholu.
mieræ ponios³a pasa¿erka. Kieruj¹c¹
pojazdem z pêkniêt¹ miednic¹ umiesz-  21 sierpnia zatrzymano o 0.25 Grzegorza ¯, który jecha³ Fiatem 126p maj¹c
czono w szpitalu. Pozostali pasa¿erowe krwi oko³o 1,3 promila alkoholu.
wie odnieli obra¿enia.
 19 sierpnia oko³o 11.20 dosz³o do wypadku na ul. ¯eromskiego. Jad¹cy Fiatem 125p Zbigniew D. Najecha³ na jad¹c¹ przed
nim rowerem kobietê. Gdy dosz³o do wypadku, wykonywa³a
ona manewr skrêtu w lewo. Kobietê umieszczono w szpitalu.

Dzia³aj¹ca od kilku tygodni na terenie powiatu oleckiego, suwalskiego i augustowskiego grupa przestêpców zosta³a
zatrzymana.
Podje¿d¿ali oni samochodem do osób
samotnie id¹cych ulicami, najpierw je bili,
a potem zabierali pieni¹dze, telefony
komórkowe. W procederze uczestniczy³o piêciu sprawców, w tym jeden nieletni. Pochodzili oni z Wierzbowa w gminie Kalinowo oraz z Wilkas. Wszyscy
pe³noletni przestêpcy zostali przez s¹d
zatrzymani w areszcie na okres trzech miesiêcy.
W toku dochodzenia okaza³o siê, ¿e
s¹ sprawcami rozbojów równie¿ na terenie s¹siednich powiatów. Przyznali siê
oni do kilku rozbojów na terenie Suwa³k, gdzie tylko jeden z nich by³ zg³oszony tamtejszej policji.

GOTÓWKA
W 15 MINUT

Biuro Kredytowe
Olecko, pl. Wolnoci 20/2U

Zapraszamy!

"
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Wykonanie
inwestycji zbli¿a
siê ku koñcowi

Do koñca sierpnia b.r. ukoñczone zostan¹ prace zwi¹zane z inwestycj¹ pod
nazw¹ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
we wsiach G¹ski i lepie, w gminie Olecko
i powiecie Oleckim. Wykonane zostanie 6.927mb kanalizacji grawitacyjnej i
cinieniowej oraz 6 przepompowni.
Projekt jest wspó³finansowany z programu PHARE 2002  Fundusz Ma³ych
Projektów Infrastrukturalnych. Gmina
otrzyma³a dofinansowanie w kwocie
248164,85 EURO, co stanowi 68,56% ca³kowitego kosztu projektu, który wyniós³
361 985,50 EURO.
Roboty budowlane wykonuje, wy³onione w ramach przetargu, Przedsiêbiorstwo Instalacyjne PRIM S.A. z E³ku.
Z kolei do koñca wrzenia tego roku
ukoñczone zostan¹ prace w ramach inwestycji Budowa ulicy Norwida z infrastruktur¹ towarzysz¹ca w Olecku. Wykonawca  Oleckie Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych Sp. z o.o. w Olecku
 wykona nawierzchniê ulic i chodników o ³¹cznej powierzchni 4.440,60 m2.
Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji gmina z³o¿y³a do Funduszu Projektów Infrastruktury Oko³obiznesowej
(BRIPF), który jest programem wdra¿anym w ramach Narodowego Programu
dla Polski. Ca³kowity koszt projektu
wyniós³ 136 315 EURO, za kwota wsparcia ze rodków PHARE 2003 wynios³a
91971,87 EURO. Gmina pokry³a 32,53%
wartoci inwestycji, czyli 44 343,13 EURO.
www.olecko.pl

19 sierpnia w hali sportowej Zespo³u Szkó³ technicznych
odby³ siê turniej tenisa sto³owego, w którym wziêli udzia³
przebywaj¹cy na zgrupowaniu w Olecku sportowcy. W zgrupowaniu, które prowadzili Leszek Kucharski i Zbigniew Piet-

kiewicz uczestniczy³a m³odzie¿ zrzeszona w najlepszych klubach w Polsce.
Rozegrano trzy turnieje w grupach kadetów, m³odzików i
juniorów. Nagrodami by³y Puchar Marsza³ka Województwa
Warmiñsko-mazurskiego, Puchar Wojewódzkiego Kuratora Owiaty oraz Puchar Burmistrza Olecka i drobne upominki.
Na zawodach gocili wicemarsza³ek sejmiku Janusz Cichoñ,
wicekurator Waldemar ¯akowski, wiceprzewodnicz¹cy sejmiku Edward Adamczyk oraz burmistrz Wac³aw Olszewski.

(V54802)

KEY

znaczy taniey !

Olecko, ul. Go³dapska 22
tel./fax (087) 520 22 33
WANNY, SEDESY, UMYWALKI,
KABINY, BRODZIKI, BATERIE.
MO¯LIWOÆ NEGOCJACJI CEN.
RATY, RABATY DLA KA¯DEGO.

(V33504)

Turniej w tenisie sto³owym

#
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Ruszy³a realizacja stypendiów
Ka¿dy wnioskodawca, który z³o¿y³
wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszka³ym na terenie gminy Olecko otrzyma decyzjê, która okreli sposób realizacji stypendium szkolnego udzielonego w formie rzeczowej.
Od 21 sierpnia b.r. wnioskodawca po
otrzymaniu decyzji zg³asza siê do:
1) w³aciwej szko³y podstawowej lub gimnazjum na terenie gminy Olecko, do
której uczêszcza uczeñ lub
2) wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu
Urzêdu Miejskiego w Olecku  w przypadku uczniów ze szkó³ ponadgimnazjalnych oraz uczniów zamieszka³ych
w gminie Olecko, lecz uczêszczaj¹cych
do szkó³ poza nasz¹ gmin¹ i sk³ada
deklaracjê, w której placówce handlowej na terenie gminy Olecko chce zrealizowaæ przyznan¹ pomoc.
Nastêpnie dyrektor szko³y lub pra-

cownik wydzia³u EK wydaje stosowne
upowa¿nienie. Wnioskodawca powinien
zg³osiæ siê do wskazanej placówki handlowej z upowa¿nieniem i dowodem to¿samoci w celu dokonania wyboru artyku³ów zgodnie z decyzj¹.
Uczniowie, którzy otrzymaj¹ pomoc
socjaln¹ w formie pieniê¿nej, pobior¹ gotówkê w kasie Urzêdu Miejskiego lub
otrzymaj¹ przelew rodków pieniê¿nych
na wskazane konto od dnia 26 sierpnia
b.r. Wnioskodawcy, którzy w terminie
do 30 wrzenia b.r. nie rozlicz¹ siê z otrzymanej pomocy materialnej, nie otrzymaj¹ jej na kolejny rok szkolny.
Ponadto informujemy, ¿e do dnia 15
wrzenia b.r. nale¿y sk³adaæ wnioski o
przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2005/2006.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w
Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu
Miejskiego w Olecku, pokój nr 18, tel.
520 20 46.
OSTRO¯NOCI
NAD WOD¥ NIGDY ZA WIELE

Ferma wiñ
w Olecku?

W najbli¿szej okolicy Olecka, na by³ej fermie pod Kukowem, zostanie umiejscowiona ferma tuczu wiñ. Docelowa
iloæ hodowanych zwierz¹t to 2400 sztuk.
Do chwili obecnej ani Magistrat ani Starostwo nie potrafi powiedzieæ na ten temat
nic konkretnego. Nikt nie zwróci³ siê do
nich w tej sprawie.
Aby za³o¿yæ fermê takiej wielkoci
potrzebne s¹ postanowienia o utylizacji
odpadów, czyli gnojowicy. Czym grozi
umiejscowienie takiej fermy na obrze¿ach
miasta, które ¿yje z turystyki, mo¿na tylko
siê domylaæ.
Smród wygoni turystów, a odchody
zalej¹ pobliskie pola.
Za takim scenariuszem rozwoju tego
przedsiêwziêcia przemawia fakt, ¿e ¿aden
z inwestorów nie raczy³ spotkaæ siê z
w³adzami naszego regionu.

Ponad 1000 sportowców
przebywaj¹cych w Olecku na ró¿nego rodzaju
zgrupowaniach zostawi³o
w miecie oko³o...

1 miliona z³otych
Fot. Józef Kunicki.
Lato jeszcze nie skoñczy³o siê, wiêc b¹dmy ostro¿ni nad jeziorami i
stosujmy siê do obowi¹zuj¹cych przepisów. Policjanci na pewno w tym
nam pomog¹.

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo
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Wyliczenia takie sporz¹dzono na nastêpuj¹cych zasadach: najni¿sze op³aty
za pobyt dzienny w hotelu, najni¿sze stawki
wy¿ywienia oraz zasada, ¿e jeden sportowiec wydaje dziennie 5 z³otych. Obliczono, ¿e podstaw¹ do sporz¹dzenia niniejszego wyliczenia by³o 14 tysiêcy osobo-dni.
Trenowane na zgrupowaniach sporty to tenis sto³owy, tenis ziemny oraz
pi³ka no¿na. Czyli te dyscypliny, w które miasto zainwestowa³o najwiêcej.
Jest to zysk mieszkañców naszego
miasta liczony tylko z imprez sportowych,
a doliczyæ do tego jeszcze trzeba pieni¹dze jakie zostawiaj¹ turyci na Przystanku Olecko, Mazurskich Spotkaniach
z Folklorem czy studenci Wszechnicy
Mazurskiej.
Zaczynaj¹ wiêc procentowaæ inwestycje, które zrealizowano dla sportu w
miecie.
Sportowcy chêtnie przyje¿d¿aj¹ do
Olecka na zgrupowania, aby æwiczyæ w
nowoczesnych i dobrych obiektach sportowych.

$
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Listy do redakcji
RIPOSTA DO LISTU PANI
BO¯ENY BIELSKIEJ - WIE¯YÑSKIEJ
W odniesieniu do zamieszczonego listu
Pani Bo¿eny Bielskiej-nie¿yñskiej w numerze 32 TO z 9.08.2005 r. zatytu³owanego Wolnoæ s³owa i wyznania wed³ug Pani Ko³odziejskiej, którego jestem
adresatk¹, stwierdzam, ¿e w ww. licie
Pani BY£A po raz kolejny odkry³a swoje
prawdziwe oblicze. Uwa¿a ona bowiem
cz³onków spó³dzielni za g³upich i nieznaj¹cych siê na niczym (oczywicie nie
tych, którzy jej przytakiwali i przytakuj¹). Pamiêtam zebranie Grupy Cz³onkowskiej na Siejniku. Zadano pytanie administratorowi, Pani Prezes: - To mo¿e ja
odpowiem, zadano pytanie pracownikowi ciep³ownictwa, ponownie Pani Prezes:
- To mo¿e ja odpowiem, zadano pytanie Pani ksiêgowej i ponownie to samo.
Wychodz¹c jako ostatnia osoba z zebrania us³ysza³am, gdy Pani Prezes zwróci³a
siê do pracowników, Podziêkujcie mi za
to, ¿e zrobi³am za Was kawa³ dobrej roboty. Z tego wynika, ¿e i pracowników
SM uwa¿a³a za nie znaj¹cych siê na niczym (oczywicie nie wszystkich). Pragnê odnieæ siê do kilku w¹tków poruszonych przez tê osobê rzekomo wietnie znaj¹c¹ prawo i obowi¹zuj¹ce przepisy.
Po pierwsze. Jak Pani BY£A, podkrelaj¹ca swoje wszechstronne wykszta³cenie, licznie odbyte kursy, z dum¹ podkrelaj¹ca swoje sukcesy na stanowisku
Prezesa SM Olecko, w swoim artykule
wykaza³a siê ca³kowit¹ niekompetencj¹,
nieznajomoci¹ statutu, ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych itp. Omielam siê uparcie twierdziæ (co sprawdzi³am przed napisaniem poprzedniego artyku³u i dlatego to napisa³am), ¿e to Pani
Bo¿ena Bielska-nie¿yñska 14.09.2004 r.
swoimi zapiskami w zawartej umowie z
dostawc¹ C.O. i C.W. zwiêkszy³a dwukrotnie cenê podgrzania wody. Umowa
zawarta przez poprzedni zarz¹d obowi¹zywa³a do koñca stycznia 2004 r., a by³y
zarz¹d zosta³ odwo³any na pocz¹tku grudnia 2003 r.
Po drugie. Jeli chodzi o statuty SM,
to w ró¿nych terminach otrzyma³am od
Pani BY£EJ trzy statuty i ka¿dy inny.
Jeli w Pani statucie brak jest Rozdzia³u
II od paragrafu 23 do 34 okrelaj¹cego
procedury ustanowienia spó³dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, to niew¹tpliwie jest Pani w posiadaniu sfa³szowanego egzemplarza Statutu (polecam kolejne z³o¿enie zawiadomienia do Prokuratury o pope³nieniu przestêpstwa fa³szerstwa dokumentów). Pi-

sze Pani, cyt. Od wielu lat Statut SM
nie przewiduje zawierania nowych lokatorskich praw do lokalu. Otó¿ polecam
Pani Mgr uwa¿ne przestudiowanie obowi¹zuj¹cego statutu SM Olecko §21, ust.
l, pkt l, który stanowi, i¿ SM mo¿e ustanowiæ spó³dzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego. Czy¿by Pani zapomnia³a, ¿e 31.12.2004 r. Zarz¹d, w którym pe³ni³a Pani funkcjê Prezesa zawar³
z cz³onkiem SM umowê o ustanowienie
spó³dzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu?! Jak to mo¿liwe, ¿e Pani jako Prezes
SM nie wie, i¿ art.9 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych równie¿ przewiduje ustanowienie spó³dzielczych lokatorskich praw do lokalu? Umowê tê zainteresowana osoba mog³a podpisaæ
dopiero po 6 miesi¹cach.
Po trzecie, dlaczego Pani nie poinformowa³a czytelników, i¿ ukoñczony przez
Pani¹ na koszt cz³onków Spó³dzielni bez
zgody Rady Nadzorczej kurs i zdobyte
uprawnienia lustratora, nie pozwalaj¹ Pani
lustrowaæ w³asnej Spó³dzielni przez okres
3 najbli¿szych lat (zakaz ustawy).Czy¿by opuci³a Pani ten wyk³ad??? Trochê
szkoda, bo wiele ciekawych spraw musia³aby Pani ujawniæ na swoj¹ dzia³alnoæ w zarz¹dzie. Mam jednak nadziejê,
¿e wkrótce te ciekawe sprawy ujrz¹ wiat³o
dzienne.
Po czwarte. Dlaczego publicznie Pani
ujawnia nadawców pism skierowanych
do SM oraz treæ korespondencji wp³ywaj¹cej i wychodz¹cej z SM?! Nie trzeba przecie¿ mieæ wy¿szego wykszta³cenia, by wiedzieæ, ¿e w Polsce korespondencja objêta jest ochron¹ prawn¹. Przed
publicznym ujawnieniem treci korespondencji radzê Pani zapoznaæ siê z treci¹
art.266 § l kodeksu karnego, cyt., kto
wbrew przepisom ustawy lub przyjêtemu na siebie zobowi¹zaniu ujawnia lub
wykorzystuje informacjê, z któr¹ zapozna³ siê w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹,
wykonywan¹ prac¹, dzia³alnoci¹ publiczn¹, spo³eczn¹, gospodarcz¹ lub naukow¹, podlega grzywnie, ka¿e ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
Osobicie nie przypominam sobie,
abym którymkolwiek pismem nak³ania³a
do ³amania prawa. Nie twierdzê jednak,
¿e jestem nieomylna. P³acê czynsz i o ile
dobrze siê orientujê, to jest taki punkt
w aneksie czynszu,  op³ata eksploatacyjna, z której 1/3 kwoty z 1,20 z³ jest to
op³ata na pracowników SM, miedzy innymi na zarz¹d, który powinien wysy³aæ odpowiedzi na pisma kierowane do
niego, zgodnie z prawem. Tu Pani omiesza
siê ca³kowicie. To nie ja powinnam byæ
ekspertem we wszystkich dziedzinach ¿ycia

itp., itd. To Pani powinna by³a, jako Prezes, poczytaæ fachow¹ prasê, poznaæ obowi¹zuj¹cy statut SM, prawo spó³dzielcze, czasami pos³uchaæ ludzi z obs³ugi
prawnej. Nie robi³a Pani tego, nie s³ucha³a Pani nikogo i zrobiono Pani PA,
PA. Teraz Pani¹ szlag trafia, ¿e miêdzy
innymi taka wymiewana Ko³odziejska
na sesjach Rady Miejskiej (oczywicie
do³o¿y³a Pani, cyt. NIEJEDNOKROTNIE by³am wiadkiem jak Pani Krystyna K. wystêpuj¹c na forum publicznym
w czasie obrad Rady Miejskiej w Olecku swoimi pozbawionymi sensu wypowiedziami wywo³a³a salwy miechu. By³a
Pani na dwóch sesjach, no chyba, ¿e z
za winkla Pani podpatrywa³a i pods³uchiwa³a obrady), nie udzieli³a Pani absolutorium. Natomiast Rada Nadzorcza
powoli i z rozwag¹ obserwowa³a Pani
poczynania licz¹c na to, ¿e uda siê nawi¹zaæ z Pani¹ wspó³pracê. Nie doceni³a Pani jednak ich powiêcenia i cierpliwoci. Dlatego te¿, dodatkowo jest
Pani wciek³a, ¿e upili Oni Pani czujnoæ i podziêkowali za pracê.
Na koniec moje refleksie i rada. Swoim
artyku³em wiadomie i umylnie dopuci³a siê Pani znies³awienia (art.212 kk) i
zniewa¿enia (art.216 kk) mojej osoby.
Nieznajomoæ prawa szkodzi i nie zwalnia od odpowiedzialnoci prawnej, jak i
moralnej, w tym by³ej Prezes SM. Mam
nadzieje, ¿e wemie to Pani pod uwagê
przed kolejnym publicznym wyst¹pieniem.
Ja natomiast Pani piszê, ¿e jest Pani
ostatni¹ osob¹, z której opini¹ liczê siê.
Oceni¹ mnie mieszkañcy Osiedla Siejnik
i inni ludzie, z którymi mam i mia³am stycznoæ. Do s¹du nie pójdê, bo wolê ten
czas powiêciæ rodzinie, a pieni¹dze na
g³oduj¹ce dzieci. Czasami warto pomiaæ
siê z siebie wraz z innymi, aby inni co
zyskali. Uwa¿am, ¿e omieszaj¹c siê czasami, zrobi³am wiêcej dla mieszkañców z
osiedla ni¿ Pani wymiewaj¹c i szydz¹c
z kogo jako BY£A PREZES SM w
Olecku.
Z wyrazami wspó³czucia autorka listu Szanowni Spó³dzielcy z TO nr 31
z 02.08.2005 r.
Dane osobowe
do wiadomoci redakcji

Fundacja Zdrowe Olecko
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26 93390006 0000 0006 6992 0001

%

Tygodnik Olecki nr 34 (400)

Listy do redakcji

PATOLOGIA NIE MO¯E BYÆ NORM¥!
stycznego! Uwa¿am to za przestêpstwo
(art. 202. Kodeksu Karnego mówi: Kto
publicznie prezentuje treci pornograficzne
w taki sposób, ¿e mo¿e to narzuciæ ich
odbiór osobie, która tego sobie nie ¿yczy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku).
Stwierdzenia umieszczone w moim
artykule nie by³y wynikiem z³oci czy niekontrolowanych emocji. Wszystkie u¿yte
przeze mnie epitety to nie potok zniewag, tylko opis Przystanku Burmistrza
dla dzieci dokonany jêzykiem nawi¹zuj¹cym do poetyki Koñja. W szczególnoci, jeszcze raz podkrelam: prowadz¹cy
nie by³ artyst¹ tylko pospolitym chamem,
wystêp nie mia³ nic wspólnego z kultur¹, wiêc przywo³ywanie zas³ug artystycznych prowadz¹cego imprezê nie ma z
Przystankiem Burmistrza ¿adnego zwi¹zku,
bo to zupe³nie inna dziedzina. Skoro moje
sformu³owania by³y potokiem zniewag
to wyczyny konferansjera na Przystanku Burmistrza trzeba nazwaæ Niagar¹
zniewag. Moim zdaniem nawet strumyk
zniewag jest nie do przyjêcia w stosunku
do ma³oletnich dzieci.
Nie dam siê przekonaæ, ¿e te patologiczne zachowania s¹ ju¿ w³aciwie norm¹. Mam nadziejê, ¿e to tylko wstyd nie
pozwala winnym powiedzieæ przepra-

szam. Przeczucie mi mówi, ¿e dziêki tej
zdecydowanej reakcji na sceniczne wybryki bêdziemy mieli w przysz³ym roku
bardzo przyzwoity Przystanek Burmistrza.
I to bêdzie tak¿e Pañsk¹ zas³ug¹, Panie
Marku, bo bez publikacji Pop³uczyn...
nie by³oby to takie pewne. Mam nadziejê,
¿e ewentualni Panowie Czepialscy nie mieli
za wiele pretensji za publikacjê i nie nachodzili Pana zbyt czêsto.
Panie Pawle, setki mieszkañców naszego piêknego poetyckiego miasta nazywa przedstawienie jakim pan uraczy³
oleckie ma³olaty patologi¹ i potrafi siê
upomnieæ o swoje dzieci. I nie tolerancja jest w Olecku recept¹ na tak¹ patologiê, tylko skierowanie do lekarza lub
doniesienie do prokuratora. Olecczanom
nie jest po drodze z tak¹ wizj¹ wychowania i rozwoju, jak¹ pan prezentuje. Nie
zauwa¿y³ pan widocznie, ¿e wiat zm¹drza³ i rozwija siê w innym kierunku. ¯yczê
odkrycia w pañskim ¿yciu i dzielenia siê
na scenie piêkn¹ stron¹ p³ciowoci. Mam
nadziejê, ¿e nie jest na to za póno.
Uprzejmie przepraszam pañsk¹ mamê
i siostrê (o ile j¹ pan ma) za wci¹ganie
ich w próbê obudzenia w panu ludzkiego sumienia, bo wierzê ¿e sumienie pan
posiada  przynajmniej w tym nie jestem
frustratem.
Grzegorz K³oczko

Jedni z pierwszych osadników Olecka, którzy zamieszkali w 1945 roku. Na zdjêciu od lewej strony: p. Stefania Dunkiert, przyby³a do Olecka z przymusowych prac
w Niemczech z Kindzberku, Helena Chudziak, obok jej m¹¿ Andrzej Chudziak oraz
jego siostra. Przybyli z Wólki, okolice Suwa³k. Pan Chudziak w 1945 roku na ulicy
Grunwaldzkiej by³ w³acicielem restauracji.
(Zebra³: Franciszek Pietro³aj).

Tak wygl¹da³ Plac Wolnoci w roku
1951 ze strony po³udniowej. W tle widaæ
ruiny budynków. Balkon podparty belkami w budynku nr 71. Sprawcami tych
zniszczeñ byli ¿o³nierze radziedzcy. Zdjêcie z misiem wykona³ p. Wac³aw Barski
fotograf z ulicy Lenina 17. Na planie p.
Henryka i Józef G¹glewscy z dzieæmi 
Marysia w wózku i Andrzej.

Panie Redaktorze, witam... chlebem,
sol¹ i wibratorem... ka¿da laska zdejmie
gacie...  tego nie powiedzia³ Koñjo?
Kto to jednak powiedzia³, Panie Redaktorze, g³ono powiedzia³, publicznie
i przez mikrofon. Podczas wystêpu dla
dzieci zorganizowanego przez Burmistrza
w dniu 28 lipca pad³y wszystkie s³owa,
które przytoczy³em i wiele innych. Olecczanie to s³yszeli, mog¹ zawiadczyæ. A
tê imprezê przecie¿ Koñjo prowadzi³.
Najwy¿ej przecinki mog¹ siê nie zgadzaæ
w przytoczonych wypowiedziach.
Po powrocie z krótkiego urlopu stwierdzi³em, ¿e tekst Pop³uczyny po wymiocinach wywo³a³ pewne echa. Nawet Pawe³
Konnak zareagowa³, a to oznacza, ¿e
specjalnie dla niego dobrany na tê okazjê styl wypowiedzi okaza³ siê skuteczny.
Wyjaniam raz jeszcze Paw³owi Konnakowi, bo mam wra¿enie ¿e nie rozumie meritum moich zarzutów: to nie ja
by³em odbiorc¹ tej imprezy! Nie ja tu jestem
ura¿ony! Odbiorc¹ przemiewczego Koniczego przekazu by³y dzieci! To by³a
impreza dla dzieci i nie chodzi tu o dobre obyczaje, bo tych siê po Koñju w
ogóle nie spodziewam, ani o pogl¹dy
polityczne, ani o wiatopogl¹d, chodzi
o brutalne gorsz¹ce s³owa kierowane do
nieletnich pod pozorem wystêpu arty-
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12. Przystanek Olecko

Jaki by³ Przystanek Kino
WIELKIE £OSIOWANIE
W po³owie lipca nad Oleckiem s³oñce zawieci³o jakby inaczej, mocniej janiej, cieplej... Czy¿by w miecie pojawi³
siê jaki specjalny goæ? Tak jest, proszê Pañstwa! Ten przeb³ysk na niebie
zwiastowa³ odwiedziny jak¿e sympatycznego zwierzaka, maskotki, bez której ¿aden Przystanek by nie istnia³.
£o we w³asnej osobie zawita³ w Olecku
i to wcale nie na krótko. Wielkie ³osiowanie rozpoczê³o siê ju¿ 15 lipca. Buzie
rozpromienione i to od rana do wieczora.
Chocia¿ imprezy koñcz¹ siê póno w nocy,
nie mo¿na zauwa¿yæ osoby, która narzeka³aby na niewyspanie. A o czym to
wiadczy? Klimat Przystanku Olecko daje
ludziom tak¹ energiê, ¿e nie ma mowy o
jakimkolwiek zmêczeniu. Pozytywna aura
unosi siê nad miastem i miejmy nadziejê,
¿e pozostanie tak i po imprezie, w koñcu
niejednokrotnie turyci chwal¹ mieszkañców za ¿yczliwoæ i wzajemnie.
Jak ka¿dy Przystanek Olecko, tak¿e i
tegoroczny jest inny od pozosta³ych, a
wiêc - wyj¹tkowy. A w czym ta wyj¹tkowoæ przejawia siê tym razem? Chocia¿by w rozplanowaniu imprez w czasie i
przestrzeni. Na pocz¹tek nasz kochany
£o zaprezentowa³ pokaz filmów w postaci Przystanku Kino. Jak¿e uroczo by³o
ponownie siê spotkaæ w amfiteatrze miêdzy szumi¹cymi drzewami nad po³yskuj¹c¹ w blasku ksiê¿yca tafl¹ jeziora. I chocia¿
pada³o i wia³o, frekwencja zawsze dopisywa³a.
TYMON NA PREZYDENTA!
Pierwszy dzieñ kinomaniaka, a zarazem ca³y Przystanek Olecko, rozpocz¹³
koncert Tymona i jego Tranzystorków wprowadzaj¹cy w nastrój filmu Wesele, do
którego zespó³ skomponowa³ muzykê.
Brawa i miech wystêpowa³y jednoczenie lub osobno, na przemian albo jedno
po drugim, ci¹gle b¹d te¿ z ma³ymi przerwami, a wiêc w ka¿dej mo¿liwej formie.
Królowa³y wród odg³osów i emocji w
amfiteatrze. Przyczyna? Po pierwsze Tymon Tymañski i Tranzistorsi. Radoæ dla
ucha, nie tylko ze wzglêdu na walory muzyczne, ale równie¿ dziêki ciekawym pogl¹dom wokalisty wypowiadanym w trakcie
koncertu. Tymon tekstami piosenek i swoimi
charakterystycznymi wstawkami zadowoli³ niemal wszystkich ludzi. Zjednoczy³
siê z desperatami i pesymistami s³owami
piosenki Mam znowu do³a, znów pragnê mierci. Pocieszy³ zgnêbione kobiety
wyznaj¹c mi³oæ do ich cellulitis, grupê
sentymentalistów i wra¿liwych na piêkno starych ballad s³uchaczy uraczy³ Bia³ym
misiem, pasjonatów polityki zjedna³ przemow¹ o s³awnym ostatnimi czasy Romanie, a maniaków komputerowych przekona³ do siebie utworem Wirtualna mi³oæ.

Dwugodzinny wystêp muzyków by³ ciekawy równie¿ wizualnie, a wszystko dziêki
basicie zespo³u, który przez ca³y koncert tañczy³ zgodnie z pierwszymi s³owami Tymona jestemy Tranzistorki, bêdziemy skakaæ dla was jak pacynki. Publicznoæ nie pozwoli³a Tranzistorsom
zejæ ze sceny bez bisów. Oprócz wy¿ej
wymienionych powodów mia³ na to wp³yw
stosunek Tymona do publicznoci. W
Olecku goci³ nie po raz pierwszy, wiêc
niejedn¹ przyby³¹ osobê wita³ po imieniu, utrzymywa³ te¿ kontakt wzrokowy
ze s³uchaczami, bo jak sam przyzna³,
obserwowa³ zgromadzon¹ na widowni
damsk¹ czêæ publicznoci. Za co ludzie
kochaj¹ Tymona Tymañskiego? Jeden
z widzów koncertu powiedzia³ Tymon
na prezydenta! O wszystkim mówi wprost,
nie owija w bawe³nê i zawsze wiadomo,
co myli. Bezporednioæ - za to ludzie
go uwielbiaj¹.
Druga czêæ wieczoru by³a równie
udana, co bezporednia. Projekcja filmu
Smarzowskiego pt. Wesele wywo³a³a
¿yw¹ reakcjê publicznoci. Salwy miechu i burze braw towarzyszy³y rozgrywaj¹cej siê na ekranie farsie, doprawionej polskim humorem. Film wymiewa³
korupcjê, uwielbienie wódki, krêtactwo
i w³adzê pieni¹dza. Eksponowa³ nasze
wady, bo przecie¿ do tytu³u filmu, a przede
wszystkim do treci pasuje stwierdzenie A to Polska w³anie.
Widownia praktycznie przez ca³y
wieczór mia³a siê, a miaæ siê równie¿ z
siebie to nie lada sztuka. Dosadnej krytyki rzeczywistoci nie wytrzymali jednak wszyscy. Jeszcze w trakcie koncertu Tranzistorsów Tymon zauwa¿y³ zjawisko nag³ego odp³ywu dziewcz¹t w ró¿owych koszulkach, a po d³u¿szym zastanowieniu doszed³ do wniosku, ¿e ró¿owa koszulka oznacza idealistkê. Ró¿owe dziewczynki wola³y zatem ¿yæ w
b³ogiej niewiadomoci, ni¿ miaæ siê ze
swoich wad.
MISTRZOWSKA WALKA
Z DESZCZEM?
Kolejne dni kinomaniaków ju¿ nie by³y
takie ³atwe, choæ na pewno nie mniej
przyjemne. Musieli siê oni zmagaæ zapewne z przeciwnociami natury osobistej, ale prawdopodobnie dla wiêkszoci najwa¿niejsz¹ przeszkod¹ okaza³ siê
pospolity, ma³y, b¹d bardzo du¿y, przelotny lub taki, co to koñca nie ma, ale
na pewno mokry - deszcz... Jednak nawet on nie by³ w stanie odstraszyæ ludzi, by t³umnie przybywali na kolejne filmy.
I tak, uzbrojeni w foliowe torebki, a nawet rêczniki, pod siedzenia w³asne lub
znajomych, parasole i temu podobne rekwizyty, przystankowicze zawitali w amfiteatrze na sobotnim seansie. Wywie-

tlono film w re¿yserii japoñczyka Takeshi
Kitano (produkcji USA). To kinowa wersja popularnego japoñskiego serialu telewizyjnego. Akcja rozgrywa siê w XIX wieku.
Jest to opowieæ o niewidomym mistrzu
miecza, tytu³owym Zatoichi, który podró¿uj¹c po kraju staje w obronie niewinnych
ludzi. Zatoichi to tu³acz, zarabiaj¹cy na ¿ycie
uprawiaj¹c hazard i pracuj¹c jako masa¿ysta. Ale za fasad¹ lepego w³óczêgi w rzeczywistoci kryje siê - mistrz miecza, obdarzony b³yskawicznym refleksem i ciêciami
zapieraj¹cymi sw¹ precyzj¹ dech w piersiach. Zatoichi dociera do odleg³ego górskiego miasteczka, opanowanego przez gang
bezwzglêdnego Ginzo. Ginzo pozbywa siê
ka¿dego, kto stanie mu na drodze. Szczególnie skutecznie i bezwzglêdnie pomaga
mu w tym Hattori, potê¿ny samurajski ronin. Wkrótce z³owrodzy najemnicy Ginzo
zaczn¹ polowaæ tak¿e na Zatoichiego...
135 CM
Niedzielny wieczór to trzeci dzieñ Przystanku Kino. Trawniki, ³awki, schody - wszem
i wobec ludzie spragnieni dobrego kina.
Dró¿nik w re¿yserii Thomasa McCarthyego, okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê. Film
jest histori¹ Finbara McBridea, samotnika zafascynowanego poci¹gami, który po
mierci swojego szefa, odziedziczy³ opuszczon¹ stacjê w New Jersey. Przyjañ z równie
samotn¹ malark¹ Oliwi¹ oraz rozwrzeszczanym i spragnionym towarzystwa sprzedawc¹
hot-dogów Joe sprawi³a, ¿e w nowym miejscu Fin odnalaz³ bratnie dusze....
Obraz godny polecenia widzom w ka¿dym wieku wzrusza, mieszy, bawi i uczy.
Brak hollywoodzkiego przepychu sprawia,
¿e film staje siê autentycznym portretem
mierz¹cego zaledwie 135 cm Finbara. Dobra dawka optymizmu i recepty na ¿ycie.
Po 88 minutach projekcji amfiteatr opustosza³, ale magia tego miejsca pozosta³a...
MALOWNICZO
W poniedzia³kowym Przystanku Kino
mo¿na by³o zobaczyæ pierwsz¹ czêæ Shortów.pl - krótkich animacji offowych twórców niezale¿nych. Zaprezentowano cztery filmy - Wcieklizna Tomasza Andrzejewskiego, Mr. Parabollic i Dom Impresja
Jacka Kociuszki oraz Mantis Grzegorza Jonkajtysa. By³o to kino jednym s³owem intryguj¹ce.
Zdecydowanie najciekawszy punkt tego
wieczoru to polski film Krzysztofa Krauzego (znanego z re¿yserii D³ugu) pt. Mój
Nikifor. Jest to opowieæ o ostatnich kilku latach ¿ycia malarza ludowego, prymitywisty Nikifora. W rolê g³ównego bohatera wcieli³a siê kobieta, aktorka Krystyna
Feldman, znana z serialu wiat wed³ug
Kiepskich. Ciekawostk¹ jest, ¿e jej charakteryzacja do tego filmu trwa³a zawsze
oko³o 1,5 godziny. Mój Nikifor to film w
Polsce niedoceniany - na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dosta³ jedn¹ nagrodê (Z³otego Lwa) za kre-

12. Przystanek Olecko
acjê Krystyny Feldman. Zosta³ za to doceniony poza granicami naszego kraju w Czechach na miêdzynarodowym festiwalu w Kar³owych Warach zdoby³ g³ówn¹
nagrodê - Kryszta³owego Globusa.
GRANICE
80% telewidzów uznaje reklamy za
irytuj¹ce. 65% w ich trakcie zawsze siêga po pilota i zmienia kana³... Wydawaæ
by siê mog³o, ¿e reklama to co czego
chcemy unikn¹æ, co niemi³ego i ledwo
tolerowanego. Jednak¿e we wtorkowy
wieczór, kiedy na Przystanku Kino zagoci³ amerykañski film reklamowy, amfiteatr wype³niony by³ po brzegi. I nie
wa¿ne czy tych wszystkich m³odych (duchem lub cia³em) ludzi przynios³a tam szczera
chêæ wpatrywania siê reklamy, czy mo¿e
potrzeba bycia razem i robienie czegokolwiek innego. Wielu, a kto wie czy nie
wszyscy, ledzili prezentacjê w swoistym
skupieniu. A by³o na co popatrzeæ.
- Zapraszam was na prawdziwe arcydzie³a amerykañskiego filmu reklamowego, ma³e pere³ki, których nie bêdziecie
mieli szansy zobaczyæ nigdzie wiêcej zachêca³ zebranych guru Przystanku Kino
- Tomasz Brodowski.
Krótkie jednak¿e pe³ne treci, kipi¹ce pomys³ami nawi¹zaniami, zapraszaj¹ce do skojarzeñ, a niekiedy tryskaj¹ce
wysmakowanym humorem filmiki, naprawdê
ogl¹da³o siê wymienicie. I wielu ze zgromadzonych zastanawia³o siê zapewne
gdzie le¿y granica pomiêdzy komercj¹ a
sztuk¹. Wszak¿e granicê pomiêdzy pogod¹ dobr¹ i z³¹ ulewny deszcz wskaza³
jednoznacznie, co niestety zmartwi³o kinomaniaków, gdy¿ projekcja zosta³a przerwana, mo¿na by rzec, z góry.
OFF NA RODE
W rodowy wieczór zaprezentowano kino offowe w re¿yserii Dominika Matwiejczyka. Na pocz¹tek Bol¹czka sobotniej nocy. Ten krótki, bo 19 - minutowy film, to opowieæ o próbie poderwania dziewczyn w knajpie przez trzech
ch³opców. Zdoby³ on Grand Prix X Wroc³awskiej Wiosny Filmowej oraz zosta³
nagrodzony wieloma innymi nagrodami
na przegl¹dach filmów offowych. miech
publicznoci echo nios³o po jeziorze, a
Przystankowicze, którzy zostali na spotkaniach towarzyskich wzd³u¿ jego brzegu, ¿a³owali, ¿e nie uczestniczyli w seansie.
Kolejny film tego wieczoru - Krew z
nosa klimatem wiele siê nie ró¿ni³ od
poprzednika. Zarówno jak on, mieszy³ i
zaskakiwa³, szokowa³, zmusza³ do zastanowienia. Bohaterem - Krwi z nosa - jest
Pablo (w tej roli niezale¿ny filmowiec i
aktor Bodo Kox), mieszkaniec typowego wroc³awskiego osiedla.
¯ycie Pabla to ja³owe szwendanie siê
z kumplami Siej¹ (Radek Fijo³ek) i Mariem (Dawid Antkowiak, znany z nieza-

(z Biuletynu Przystankowego)

le¿nych produkcji, m.in. Chinacity Piotra Matwiejczyka) i od czasu do czasu
bójki ze skinheadami. Po jednej z takich
bójek Pablo, który dozna³ kontuzji rêki,
postanawia co zrobiæ ze swoim ¿yciem.
Ratunkiem ma byæ hip hop. W zostaniu
hiphopowcem pomaga mu Agnieszka (DJ
Patrisia - dj-ka i wokalistka zespo³u Husky). Historia ta pokazuje z humorem i
dystansem ich ró¿ne podejcie do ¿ycia i
brutalne zderzenie z rzeczywistoci¹.
Mimo ¿e noc by³a naprawdê zimna jak
na tê porê roku, do koñca dzielnie wytrzymali niemal wszyscy. Z zas³yszanych
opinii mo¿na te¿ wnioskowaæ, ¿e seans
podoba³ siê i to bardzo, a wród postaci
mo¿na by³o dostrzec siebie b¹d kogo
znajomego...
DO ZOBACZENIA ZA ROK
Podczas ostatniego dnia Przystanku
Kino jego organizatorzy - Bia³ostocki Orodek Kultury i Regionalny Orodek Kultury Mazury - Garbate  wród uczestników przystanku, którzy od wtorku do
czwartku wype³niali kupony z pytaniami
dotycz¹cymi nie tylko Przystanku Kino
ale i ca³ego P.O. (m.in. jakie filmy powinny byæ wywietlane na P.K. czy która to
ju¿ edycja Przystanku) zosta³y rozlosowane nagrody (filmy video i DVD, czapeczki, kubki).
Obejrzeæ mo¿na by³o ostatni¹ czêæ
Shortów.pl - niezale¿nych fabu³. Na pierwszy ogieñ poszed³ film Paw³a Mizio³ka p.t.
Uciekaj¹ce kury. Nasuwaj¹ce siê skojarzenia z filmem Petera Lorda i Nicka Parka
Uciekaj¹ce kurczaki by³o nieuniknione
i ca³kiem trafne. Film zakoñczy³ siê salw¹
miechu podczas przedstawiania postaci. Drug¹ zaprezentowan¹ fabu³¹ by³y
Weso³e przygody Misia-Pysia produkcji WFDiF Szczauki. By³ to sugestywny obraz przedstawiaj¹cy niebezpieczeñstwo zwi¹zane z niew³aciwym przechodzeniem przez jezdniê. Mo¿na by³o zobaczyæ równie¿ Mi³oæ, Przyjañ i Lodówka Ryszarda Grabowskiego, Haiku
Wojciecha Mosiejczuka czy Dzieñ Diab³a zrealizowany przez Zale¿n¹ Wytwórniê
Sztuki ODWÓDKI.
Filmem wieczoru by³ Noi Albanoi
islandzkiego re¿ysera Dagur Kari. Produkcja
ta zdoby³a wiele nagród na ca³ym wiecie, m.in. w Rotterdamie, Goteborgu, Brukseli
i Denver. Film opowiada historiê siedemnastoletniego Noi, który chce wyrwaæ siê
z zasypanego niegiem miasteczka, w którym
przysz³o mu ¿yæ. Czuje siê wyobcowany
i izolowany, a skuta lodem i zasypana niegiem okolica, dodatkowo to uczucie pog³êbia. Noi uwik³any jest miêdzy potrzebê wyra¿ania swojej frustracji, buntu, a
prób¹ zadowolenia swojego ojca taksówkarza - alkoholika, który marzy, aby syn
skoñczy³ szko³ê i sta³ siê Kim. Ch³opak
ma jednak zupe³nie inne plany, a jego niesubordynacja owocuje wyrzuceniem go
ze szko³y. Noi utwierdza siê w przekona-
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niu, ¿e musi uciec z Islandii, a do swojego planu próbuje przekonaæ Iris, dziewczynê, która pracuje w sklepiku na stacji
benzynowej...
Amfiteatr opustosza³, wiat³a na ekranie
zgas³y i tylko drzewa przez ca³y nastêpny rok bêd¹ szumia³y o przytulonych parach,
rozemianych przyjacio³ach i rozmarzonych
samotnikach wpatrzonych w kolorowe
plamy skacz¹ce na bia³ym p³ótnie.
Izabela Staszkiewicz
Na podstawie materia³ów zebranych
przez: Ewê Borkowsk¹, Bartosza Cieluka,
Maæka Korolczuka i Agatê Ostrowsk¹.

KINO POD GO£YM NIEBEM
Druga edycja Przystanku Kino przesz³a do historii. Przez siedem wieczorów
t³umy Olecczan z zapartym tchem ledzi³y losy weselników, niewidomego tu³acza, kar³a, niedocenianego malarza, blokersa i wnuczka ekscentrycznej babki.
Przed rokiem nie brakowa³o g³osów,
¿e pomys³ nie wypali. A to, ¿e pogoda
niepewna, a to ¿e ludzi ma³o... Jednak po
tegorocznej edycji, kiedy amfiteatrem raz
po raz wstrz¹sa³y salwy braw i miechu,
wszyscy zgodnie musz¹ przyznaæ, ¿e idea
kina pod go³ym niebem trafi³a w Olecku
na podatny grunt.
Dzisiaj nale¿y mieæ tylko nadziejê, ¿e
w przysz³ym roku bêdzie ponowna okazja do spotkania siê w tym samym gronie, ale nowym miejscu: odnowionym
amfiteatrze. Wtedy nie straszna nam bêdzie nawet kapryna pogoda, która w tym
roku tylko da³a siê we znaki.
Wygl¹da na to, ¿e Przystanek Kino
na trwa³e wpisa³ siê w tradycjê naszego
miasta. Organizatorzy ju¿ teraz dbaj¹ o
jego przysz³oroczn¹ formu³ê.
Celem przywiecaj¹cym ka¿dej projekcji
by³o przykucie uwagi jak najszerszego grona
wiernej publicznoci. Sukces zosta³ osi¹gniêty, dziêki filmom re¿yserowanym przez
ró¿ne pokolenia artystów. Ka¿dy móg³
znaleæ co dla siebie. Przewa¿aj¹c¹ czêæ
widowni stanowi³a m³odzie¿, jednak nie
zabrak³o starszych wiekiem, a m³odszych
duchem. Przyk³adem tego by³ pierwszy
dzieñ PK, kiedy podczas koncertu Tymona i filmu Wesele amfiteatr pêka³ w
szwach nie tylko od latoroli. Dla takich
chwil warto czekaæ nastêpnych dwanacie miesiêcy, dlatego do zobaczenia na
3. Przystanku Kino!
Maciej Korolczuk
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SPORTOWE WSPOMNIENIA

Od dawna chcia³em przedstawiæ sylwetkê najlepszego dwustumetrowca Olecka Andrzeja Bartoszewicza. Mieszka³ On w Olecku w latach 194550. By³ uczniem
Liceum Ogólnokszta³c¹cego, wychowankiem p. W³adys³awa ¯urowskiego.
Dopiero po otrzymaniu listu od siostry i brata Andrzeja postanowi³em napisaæ
o nim. Bêd¹c w Bia³ymstoku na ulicy Kopernika, odwiedzi³em p. Kazimierza,
brata Andrzeja, w jego mieszkaniu. Zosta³em ciep³o przyjêty przez gospodarza,
ze wzglêdu na pamiêæ Andrzeja. Wzruszy³o nas bardzo, ¿e jeszcze pamiêta kto
naszego brata  mówi p. Kazimierz. Przy kawie rozmowa toczy³a siê wy³¹cznie o
osobie nie¿yj¹cego ju¿ Andrzeja. Postanowi³em napisaæ artyku³ z tego spotkania.

Andrzej Bartoszewicz
Franciszek Pietro³aj:  W pierwszym moim pytaniu chcia³bym dowiedzieæ siê o rodzinie Andrzeja, o mamie
i tacie.
Kazimierz Bartoszewicz:  Zacznê
od tego, kim byli nasi rodzice: tata Stanis³aw Bartoszewicz urodzi³ siê w 1901
roku w Ma³ych Ejsmondach, powiat Grodno. Dziêki pomocy stryja, który by³ lekarzem w carskiej armii w stopniu genera³a, tata nasz skoñczy³ gimnazjum polskie w Petersburgu.
Po wybuchu rewolucji zosta³ w domu.
Jako uczestnik wojny Polsko  Bolszewickiej bra³ udzia³ w obronie Warszawy w 1920 roku. Nastêpnie ukoñczy³
Wy¿sz¹ Szko³ê Rolnicz¹ w Cieszynie i
uzyska³ tytu³ in¿yniera rolnika.
Sta¿ odby³ w województwie poznañskim, gdzie rolnictwo sta³o na bardzo
wysokim poziomie. Przed wojn¹ pracowa³ w Urzêdach Ziemskich w Ostro³êce
i Bielsku Podlaskim oraz w Grodnie.
Franciszek P.:  Uczestnicy wojny
Polsko  Bolszewickiej po wojnie byli
przeladowani, a jak by³o z p. tat¹?
Kazimierz B.:  Do wybuchu wojny niemiecko  bolszewickiej ukrywa³
siê, poniewa¿ by³ na licie sporz¹dzonej przez grodzieñskich ¿ydów, co grozi³o rozstrzelaniem lub wywózk¹ na Sybir. Za Niemców gospodarzy³ w rodzinnych Ma³ych Ejsmondach, które le¿¹ nad
rzek¹ wis³ocz.
Franciszek P.:  Jak to siê sta³o, ¿e
rodzina Wasza zamieszka³a na terenie
Polski?
Kazimierz B.:  W 1945 roku pewnego dnia Sowieci zaczêli zwoziæ drut
kolczasty i s³upy, powiedzieli ¿e tu bêdzie granica i ¿e jutro nikt nie bêdzie
móg³ przejæ na drug¹ stronê. Tata zapakowa³ na wóz najpotrzebniejsze rzeczy, wzi¹³ nas wszystkich i pojechalimy
do krewnych pod Sokó³kê.
Franciszek P.:  Dlaczego wybralicie Olecko na Ziemiach Odzyskanych
i zamieszkalicie nad Leg¹?

Kazimierz B.:  Tata zg³osi³ siê u
wojewody bia³ostockiego dr. Sztachelskiego, którego zna³ z Grodna, a ten skierowa³ go do pracy w Olecku. Tata pojecha³ jako pierwszy i ju¿ nie móg³ znaleæ
domu jednorodzinnego. Znalaz³ dom przy
ulicy Kamiennej 1, potem przyjecha³ s³u¿bowym samochodem po nas wszystkich.
Franciszek P.:  Gdzie podj¹³ pierwsz¹ pracê, o któr¹ by³o bardzo ciê¿ko
po wyzwoleniu Olecka?
Kazimierz B.:  Zak³ada³ Urz¹d Ziemski, który mieci³ siê w tym samym domu
przy Kamiennej 1. Po ró¿nych reorganizacjach pracowa³ w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.
Franciszek P.:  Kiedy opucilicie
Olecko i dlaczego wyjechalicie?
Kazimierz B.:  W 1954 roku tata
zosta³ powo³any do pracy w Wojewódzkiej
Radzie Narodowej w Bia³ymstoku, póniej pracowa³ jeszcze w wielu instytucjach zwi¹zanych z rolnictwem.
Zmar³ w 1965 roku i zosta³ pochowany na cmentarzu Farnym w Bia³ymstoku.
Franciszek P.:  Wspomina³ Pan o
ojcu  proszê wspomnieæ trochê o swej
mamie.
Kazimierz B.:  Mama nasza, W³adys³awa Bartoszewicz z domu Gorzkowska, urodzi³a siê w 1904 roku w maj¹tku
Brakowo, powiat Grodno. Skoñczy³a gimnazjum a póniej seminarium nauczycielskie
w Grodnie. Uczy³a w szko³ach podstawowych w Grodnie. Po wojnie w Olecku nie pracowa³a. Dopiero po przeprowadzce do Bia³egostoku zaczê³a pracowaæ jako kierownik prewentorium gruliczego w Choroszczy ko³o Bia³egostoku. Póniej a¿ do emerytury pracowa³a
w TPD w Bia³ymstoku. Zmar³a 15 marca
1990 roku, pochowana zosta³a obok mê¿a.
Franciszek P.:  Jestem ciekaw
wszystkiego o bracie Andrzeju, jego
m³ode lata i dalsze losy po opuszczeniu Olecka.
Kazimierz B.:  Brat Andrzej, uro-

Andrzej Bartoszewicz najlepszy biegacz na dystansie 200 metrów w Olecku do 1950 roku, nie przegra³ ¿adnego pojedynku. Nale¿a³ do czo³owych
zawodników na 200 m w województwie
bia³ostockim. Mieci³ siê w tabelach
piêciu najlepszych zawodników, chocia¿ z tej pi¹tki z nikim nie przegra³.
dzony 16 lipca 1931 roku w Grodnie,
uczy³ siê w Ogólniaku w Olecku ale
maturê zdawa³ w Suwa³kach. Do szko³y
zosta³a przywieziona paczka, w czasie
przerwy ch³opcy chcieli zajrzeæ do rodka,
okaza³o siê ¿e by³o to popiersie Stalina, które zosta³o uszkodzone. Wybuch³a wielka awantura, która skoñczy³a
siê dla Andrzeja bardzo nieprzyjemnie.
Z tego powodu egzamin maturalny musia³
zdawaæ w Suwa³kach. Pojecha³ do Warszawy, gdzie zdawa³ na Politechnikê. Zda³,
ale nie zosta³ przyjêty, bo mia³ z³¹ opiniê (za uszkodzone popiersie Stalina).
Przeniós³ dokumenty na AWF i powtórzy³o siê to samo.
Franciszek P.:  W szkole Andrzeja przeladowa³ pech. Gdzie odbywa³
s³u¿bê wojskow¹?
Kazimierz B.:  Wcielony zosta³ do
wojska i s³u¿y³ w Marynarce Wojennej
w Ustce do przysiêgi, a potem w tajnej
kancelarii oficerskiej Szko³y Morskiej w
Gdyni. Po dwóch latach wojska pojecha³ na przepustkê do Warszawy, gdzie
zdawa³ na Politechnikê i zosta³ przyjêty. Poniewa¿ zosta³ jeszcze jeden rok
s³u¿by wojskowej, tata nasz pojecha³
do Warszawy, gdzie uzyska³ audiencjê
u marsza³ka Konstantego Rokossowskiego. W wyniku tego Andrzej zosta³ zwolniony z wojska i móg³ rozpocz¹æ studia. Ukoñczy³ wydzia³ mechaniczny, specjalnoæ ch³odnie i zamra¿alnie.

SPORTOWE WSPOMNIENIA
Franciszek P.:  Gdzie podj¹³ pierwsz¹ pracê po ukoñczeniu s³u¿by wojskowej i studiów?
Kazimierz B.:  Do pracy zosta³ przyjêty w przedsiêbiorstwie Dalmor, gdzie
zosta³ zaokrêtowany na przetwórniê ryback¹ MT Dalmor jako mechanik ch³odni. Jeden rejs trwa³ rok albo i wiêcej.
Po powrocie mia³ d³u¿szy urlop, bo statek
by³ remontowany w tym czasie. Podczas urlopu najczêciej przybywa³ u nas,
w Bia³ymstoku.
Franciszek P.:  Mia³ wiêc ciekaw¹ pracê, zwiedzi³ kawa³ wiata. A w
którym roku o¿eni³ siê?
Kazimierz B.:  W roku 1966 pozna³ w Gdañsku lekarza stomatologa, Zofiê
Marcinkiewicz, z któr¹ 22 lipca 1966 roku
w bia³ostockiej Katedrze Fara zawar³ lub.
Po roku urodzi³ siê im syn Adam, który
ukoñczy³ Politechnikê Gdañsk¹ i pracuje na Wybrze¿u. Po lubie Andrzej
przesta³ p³ywaæ i rozpocz¹³ pracê w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrêtowych,
a póniej w Stoczni Gdañskiej.
Franciszek P.:  Po za³o¿eniu rodziny wszystko uk³ada³oby siê po myli Andrzeja, gdyby na jego drodze nie
stanê³a choroba.
Kazimierz B.:  Andrzej wybudowa³ dom w Gdañsku  Osowie ale ju¿
w nim nie zamieszka³. Zmar³ 7 maja 1976
roku w Gdañsku. Przyczyn¹ mierci by³
nowotwór, który umiejscowi³ siê w kolanie. Na rok przed mierci¹ by³a amputowana noga ale by³y ju¿ przerzuty.
Franciszek P.:  Kogo pan pamiêta jeszcze z czasów, gdy mieszkalicie
w Olecku?
Kazimierz B.:  Z czasów kiedy
mieszkalimy jeszcze w Olecku pamiêtam jego kolegów, panów: Mieczys³awa Ostrowskiego i Jana Sienkiewicza
oraz ksiêdza Juliana ¯o³nierkiewicza,
którzy byli na pogrzebie. Oprócz nich
pamiêtam te¿ Juliana Dañkê, s¹siadów
Szredelów oraz Krzyka Hordyñskiego, który obecnie mieszka w Bia³ymstoku.
Jest emerytowanym lekarzem okulist¹.
Franciszek P.:  Czy pamiêta pan
zami³owania Andrzeja w Olecku z jego
m³odzieñczych lat?
Kazimierz B.:  Jeli chodzi o sport,
to Andrzej by³ wszechstronnie uzdolniony. Biega³ krótkie dystanse, podobno jego wyniki by³y najlepsze w województwie. Oprócz tego gra³ w pi³kê no¿n¹
i w szczypiorniaka, mia³ nawet przygodê z boksem. Na ulicy Kamiennej w Olecku
by³a weranda, która s³u¿y³a jako sala

do treningu bokserskiego  ko³a od wagonetki zastêpowa³y sztangê do treningu
si³owego. Ale chyba jego najwiêksz¹
pasj¹ by³o ¿eglarstwo. P³ywa³ na ¿aglówkach w Olecku i skoñczy³ jakie kursy
¿eglarskie w Gi¿ycku. Potem, kiedy ju¿
pracowa³ w Stoczni Gdañskiej, Andrzej
wraz z kolegami chcia³ zbudowaæ jacht
pe³nomorski ale mieræ przekreli³a jego
wszystkie plany. Niestety, nie zachowa³y siê ¿adne wycinki prasowe oraz
zdjêcia sportowe.
Franciszek P.:  Jestem stale pod
wra¿eniem sztafety olimpijskiej, chocia¿
minê³o ponad piêædziesi¹t lat. Mam stale
ten bieg przed oczami. Podczas meczu
lekkoatletycznego pomiêdzy miejscowymi szko³ami  LO i Szko³¹ Rolnicz¹.
Ostatni¹ konkurencj¹ meczu by³a w³anie ta sztafeta. By³ to najsilniejszy punkt
Ogólniaka  nigdy nie przegrali ¿adnego pojedynku z innymi miastami. Na
pierwszej zmianie 800 metrów w Ogólniaku wystartowa³ Kazimierz Koz³owski. Przewa¿nie na tej zmianie bieg³
Eugeniusz Karaczun, ale nie by³o go
na starcie. Koz³owski biega³ d³u¿sze
dystanse i by³ niepewnym zawodnikiem
z powodu picia piwa. Na pierwszej zmianie
Koz³owski straci³ do przeciwnika 60
metrów. Na drugiej zmianie 400 metrów
w Ogólniaku pobieg³ Józef Krupiñski
(najlepszy stumetrowiec w Olecku).
Pobieg³ wspaniale, wytrzyma³ ca³e tem-
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po jednego okr¹¿enia, odrobi³ 40 metrów do przeciwnika. Na trzeciej zmianie pa³eczkê przyj¹³ Andrzej Bartoszewicz, w którego ka¿dy wierzy³, ¿e pobiegnie wspaniale. Nikt nie wierzy³, ¿e
Andrzej na 200 metrów, na tak krótkim
dystansie, mo¿e nadrobiæ stratê 20 metrów. Wród dopingu publicznoci Andrzej pobieg³ wspaniale, odda³ pa³eczkê ze strat¹ 2 metrów. Na ostatniej zmianie
100 metrów pa³eczkê przyj¹³ Wac³aw Koz³owski, który przed met¹ wyprzedzi³
zawodnika Szko³y Rolniczej. Nikt nie dowierza³ wród kibiców i nauczycieli, ¿e
tê sztafetê mo¿e wygraæ Ogólniak przy
takiej du¿ej stracie.
Pamiêtam, ¿e w meczu tym wszystkie konkurencje wygra³ Ogólniak. Stoj¹cy w pobli¿u mnie dyrektor Szko³y Rolniczej mówi do nauczyciela  tym razem musimy wygraæ.
Andrzej w Olecku by³ najlepszym
dwustumetrowcem do 1950 roku.
Gra³ te¿ w pierwszym zespole w klubie
Spójnia w szczypiorniaka jedenastoosobowego. Nale¿a³ do czo³owych zawodników tej dru¿yny, a zespó³ ten zdobywa³ wielokrotnie mistrzostwo województwa bia³ostockiego.
By³ te¿ zawodnikiem dru¿yny bokserskiej w wadze pó³ciê¿kiej w Spójni. Wychowawc¹ i trenerem Andrzeja
by³ p. W³adys³aw ¯urowski.
Franciszek Pietro³aj

Wizytówk¹ Olecka by³ zespó³ szczypiorniaka jedenastoosobowego najlepszej
dru¿yny w województwie bia³ostockim. Ten zespó³ wygra³ spotkanie z kadr¹
Polski AZS w Olecku. Walczy³ o wejcie do pierwszej ligi, przegra³ ca³y turniej
jedn¹ bramk¹ zajmuj¹c drugie miejsce.
Na zdjêciu od lewej: W³adys³aw ¯urowski, Ryszard Ejsmunt, Franciszek Domisiewicz, Tadeusz Sawicki, Wiktor £owczyñski i Andrzej Bartoszewicz.
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

Erich Tessen
Urodzony w 1922 roku w Or³owie,
wiosce szlacheckiej. Jego ojciec Juliusz
zatrudniony by³ na kolei pañstwowej i
pochodzi³ z Seesken. Matka Maria jest
z Upalten w powiecie Gi¿ycko. Erich Essen
uczêszcza³ w latach 1929-1933 do szko³y w Or³owie i od 1933 roku do gimnazjum w Treuburgu. W 1941 roku zrobi³
maturê i od razu poszed³ na Wy¿sz¹ Szko³ê
Techniczn¹ w Gdañsku, gdzie zda³ in¿ynieriê budownictwa. Po wojnie kontynuowa³ swoje studia w Wy¿szej Szkole
Technicznej w Hanowerze, któr¹ ukoñczy³ na pocz¹tku 1946 roku z dyplomem
g³ównego egzaminu. Erich Essen kierowa³ fili¹ firmy budowlanej w Hanowerze.
Pierwszego artystycznego impulsu
dostarczy³ mu jego kolega ze szko³y
Winfried Huwe z Treuburga. Obci¹¿enie zawodowe nie pozostawia³o mu wiele czasu na jego malarstwo. Do 1981 roku

powsta³o tylko niewiele akwareli i szkiców, przewa¿nie z motywami z Prus
Wschodnich.
Podczas choroby Essen mia³ nieuchronnie du¿o wolnego czasu i powiêci³
siê bardziej malarstwu. Ze szkiców, fotografii i wspomnieñ powsta³o do 1983
roku dok³adnie 25 akwareli. Ostatnio u¿ywa
on w swoich pracach farby kryj¹cej, przy
czym zieleñ w wszelakich odcieniach jest
jego ulubionym kolorem. Do dok³adnych
fotograficznych odzwierciedleñ swoich
motywów nie przywi¹zuje wiêkszej uwagi,
bardziej natomiast do wiernych nastrojowi obrazach z odciniêtym dzia³aniem
wiat³a i cienia.
W maju tego roku mo¿na by³o obejrzeæ jego obrazy na wspólnej wystawie
z jego córk¹ w Gehrdener Volksbank przy
Stentor. Mo¿na tam by³o zobaczyæ jeziora Treuburga, ma³e jezioro Oleckowskie i jeziora Borkener Forst.

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

Gabriele Tessen
Urodzona w 1955 roku, matka Liii z
rodziny Borchert, równie¿ z Prus Wschodnich z okolic Insterburga.
Córka Ericha Tessena ju¿ w czasach
szkolnych wykazywa³a wyrany poci¹g
do malarstwa. Ozdabia³a swoje prace
szkolne i w ten sposób powstawa³y rysunki wyró¿niaj¹ce siê poziomem.
Po o kresie szkolnym studiowa³a w
Wy¿szej Szkole Sztuki w Braunschwieger i wyspecjalizowa³a siê w plastycznych postaciach i malowaniu aktów.
Dzi spod jej r¹k wychodz¹ opisy
nastrojów i rysunki snów. Stara siê przekszta³ciæ prze¿ycia i uczucia i przedstawiæ je w sposób artystyczny.

Prusy Wschodnie

- Impresje, jak przed 40 laty

(Emil) Lenski - O³tarz kocio³a w Wieliczkach
Nie dysponujemy ¿adnymi informacjami o tym artycie.
Prosimy o wszelkie dane na temat jego ¿ycia i twórczoci.

Moja dotychczasowe podró¿e do starej ojczyzny
koñczy³y siê stwierdzeniem: w ojczynie znalaz³em
obcoæ! Wra¿enia tych podró¿y w przesz³oæ s¹ ró¿ne. Moje stwierdzenie z 1984 roku: Lasy i jeziora s¹
tak piêkne, jak nigdy dot¹d, wsie i miasta tak obce i
ponure jak ich mieszkañcy. T¹ g³êbok¹ wiedzê zawdziêczam celowi mojej podró¿y, ³añcuchowi jezior w
okolicy wielkiego lasu Rothebud i Boiken.
Aby omin¹æ nieuniknione kontrole na granicach w
strefie wschodniej, wybra³em rejs morski z Travemunde do Gdañska polskim promem Rogalin, którego
macierzystym portem by³o znane k¹pielisko Morza
Ba³tyckiego Ko³obrzeg na Pomorzu. Podro¿ w t¹ i z
powrotem razem z samochodem kosztowa³a nieca³e 600
marek. Podró¿ autobusem jest jeszcze tañsza. Chcia³em jednak zabraæ ze sob¹ mój ponton potrzebny do
wodnych wêdrówek po przepiêknych, zagubionych
pomiêdzy lasami jeziorach jak i na jeziorze Haszno i
jeszcze kilka darów dla kochanych ziomków, którzy
tam jeszcze do dzi p³ac¹ za przegran¹ wojnê dyskryminacj¹ i bied¹, dlatego te¿ zdecydowa³em siê wzi¹æ
swój w³asny samochód.
Podró¿ morska z Travemunde do Gdañska przebieg³a nawet tego deszczowego czerwca bardzo przyjemnie, wygodnie i bez problemów, zw³aszcza ¿e na wysokoci Szczecina pokaza³o siê s³oñce, wiêc czulimy
siê na pok³adzie jak na rejsie po Karaibach. Mimo ¿e
zapakowa³em mój samochód jak Turek a¿ po sam dach,
kontrola celna w Gdañsku posz³a szybko i bez zak³óceñ, tak ¿e mog³em po 20-godzinnym rejsie jeszcze
wieczorem 18 czerwca rozpocz¹æ moj¹ samochodow¹
podró¿ na Mazury.
C.d.n.

!
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Groniejszy od wilka w owczej skórze
jest baran w wilczej.
Wies³aw Brudziñski

Materia³y zamieszczone w dodatku wyra¿¹j¹ opinie cz³onków i sympatyków Unii Polityki Realnej.
Za treæ wysy³anych materia³ów odpowiedzialnoæ ponosi Dariusz Zaniewski. Kontakt: tel. 523-94-90.
Horacy Sarfin w Przy szabasowych wiecach przytacza historiê m³ynarza,
który narzeka³, ¿e do swego m³yna musi nieustannie dok³adaæ. Jeden ze s³uchaczy przytomnie zapyta³, z czego w takim razie ¿yje. - Z tego, ¿e m³yn w sobotê i
niedzielê stoi  odpar³ m³ynarz. My te¿ bez przerwy s³yszymy, ile to pañstwo
musi dop³acaæ a to do tej, a to do tamtej ga³êzi gospodarki, na widok czego
przedstawiciele innych bran¿ domagaj¹ siê, by je te¿ objêto dop³atami, bez których sobie nie poradz¹.
W tej sytuacji musi pojawiæ siê pytanie, czy istnieje jaka dziedzina gospodarki, która w ogóle mo¿e istnieæ, a nawet rozwijaæ siê bez subwencji ze strony pañstwa? Sprawa nie jest prosta,
bo gdyby ws³uchaæ siê w g³osy reprezentantów poszczególnych bran¿, to mo¿na
by dojæ do wniosku, ¿e taka dziedzina
nie istnieje.

Z czego w takim razie
¿yje wiat?

Na takie pytanie mo¿na oczywicie
odpowiadaæ wymijaj¹co, jak ów
rabin rozmawiaj¹cy z zatroskanym
przedsiêbiorc¹  w³acicielem
sklepu spo¿ywczego i tekstylnego. - Rabbi  perswadowa³ przedsiêbiorca  jeli wiat umar³, to
dlaczego ja nie sprzedajê materia³u na miertelne koszule? A jeli
wiat ¿yje, to dlaczego mój sklep
spo¿ywczy bankrutuje? - Widzisz
 odpowiedzia³ rabin  wiat ani nie umar³,
ani nie ¿yje. wiat siê po prostu mêczy.

do tego, ¿e powszechn¹ praktyk¹ staje
siê subwencjonowanie eksportu towarów. Polega ono na tym, ¿e pañstwo grabi
w³asnych obywateli, ¿eby dofinansowaæ
konsumpcjê obywateli innych pañstw.
Jaki interes maj¹ obywatele w subwencjonowaniu eksportu  doprawdy trudno zgadn¹æ, bo przecie¿ tak czy owak
nie otrzymaj¹ z zagranicy wiêcej, ni¿ ona
jest w stanie zap³aciæ, a jest w stanie
zap³aciæ tyle, za ile wyeksportuje.
Ten przyk³ad pokazuje, jak daleko socjalistyczne przes¹dy odci¹gnê³y pañstwa

Z czego
my ¿yjemy?

Ile kosztuje pycha?

Pewien polski uczony ekonomista jeszcze w czasach pierwszej komuny twierdzi³, ¿e socjalizm nie mo¿e zwyciê¿yæ na
ca³ym wiecie. Przynajmniej jedno pañstwo musi pozostaæ normalne, tzn. wolnorynkowe, bo inaczej nikt by ju¿ nie
wiedzia³, ile co naprawdê kosztuje. Co
jest na rzeczy, bo pierwszym odruchem
socjalistów jest pragnienie ustalenia sprawiedliwych cen. Kiedy jednak zaczynaj¹ ustalaæ te ceny, i to w skali ca³ego
pañstwa, w tej samej chwili pozbawiaj¹
siê podstawowej informacji gospodarczej
 ile co naprawdê kosztuje. Reszta  jak
mawia³ Stefan Kisielewski  to nie kryzys, to rezultat.
Poniewa¿ pycha nie pozwala socjalistom przyznaæ siê do b³êdu, chwytaj¹
siê metody dalszego doskonalenia, m.in.
w postaci subwencjonowania kolejnych
dziedzin gospodarki. Wreszcie dochodzi

od zdrowego rozs¹dku. Jest to maskowane rozmaitymi pozorami. Np. zwolennicy subwencjonowania eksportu twierdz¹, ¿e lepiej, tzn. taniej jest subwencjonowaæ eksport, ni¿ wyp³acaæ z pañstwowej
kasy zasi³ki dla bezrobotnych. To zapewne
prawda, jednak tylko pod warunkiem, ¿e
przystaniemy na tak¹ alternatywê: albo
subwencjonowanie eksportu, albo bezrobocie. Tymczasem jest to alternatywa
fa³szywa, bo przy niskich kosztach funkcjonowania pañstwa, czyli niskich podatkach, gospodarka utrzymuje konkurencyjnoæ bez koniecznoci sztukowania jej subwencjami. Tego s³onia w mena¿erii socjalici nie chc¹ zauwa¿yæ i korzystaj¹c z ogromnych wp³ywów w rodowiskach opiniotwórczych, duracz¹ ca³e
pokolenia.

Ryba psuje siê od g³owy

Jeszcze trwaj¹ ¿niwa, wiêc na razie
rolnicy zajêci s¹ w polu, ale kiedy tylko
skoñcz¹ siê wykopki, to z pewnoci¹

pojawi¹ siê na drogach z ¿¹daniem podniesienia cen skupu zbó¿ i w ogóle 
p³odów rolnych. Szykuje siê te¿ bunt
rybaków, którzy poczuli siê w pu³apce.
Oto w okresie od maja do po³owy wrzenia zabroniono im po³awiania dorszy.
Wprawdzie wywalczyli sobie bud¿etow¹ rekompensatê, ale pod warunkiem,
¿e przez 56 dni w roku nie bêd¹ wyp³ywali w morze.
Krótko mówi¹c, im d³u¿ej m³yn stoi,
tym wiêksze dochody ma m³ynarz. Sk¹d
siê to bierze? Rybacy powiadaj¹, ¿e chocia¿
koszty rybaczenia wzros³y, to ceny ryb
 ju¿ nie. A dlaczego wzros³y? Rybacy
powiadaj¹, ¿e cena paliwa wzros³a dwukrotnie, a ponadto, z powodu wprowadzenia kwot po³owowych, nie wolno ³owiæ tylu ryb, ile by mo¿na.
Powiedzmy, ¿e kwoty po³owowe s¹
podyktowane koniecznoci¹ ochrony ³owisk, chocia¿ s¹ powa¿ne podejrzenia, ¿e to tylko pretekst dla ukrycia nieuczciwej konkurencji. Natomiast
paliwa... Przy paliwach gmera rz¹d
przy pomocy podatku akcyzowego,
nie mówi¹c o innych. Jeli nawet wprowadzane s¹ sztuczne podzia³y na paliwo rolnicze, czy rybackie (k³ania
siê dalsze doskonalenie), powoduj¹ce, ¿e bardziej od ³owienia ryb op³aca
siê tankowanie ropy w Polsce i sprzeda¿, dajmy na to, na Bornholmie, to
wskutek ob³o¿enia podatkami, ceny paliw nieub³aganie id¹ w górê.
Do tego dochodzi zdumiewaj¹ca okolicznoæ: oto tylko 400 poredników dosta³o od rz¹du pozwolenia na prowadzenie
skupu ryb. Mamy tu do czynienia z oczywistym kartelem, który rz¹d nie tylko toleruje,
ale który zosta³ przezeñ wrêcz utworzony, wskutek zami³owania do reglamentacji. W rezultacie trzeba rybakom p³aciæ nie za sprzedan¹ rybê, ale za to, ¿e
ryby nie sprzedaj¹, ani nawet nie próbuj¹ jej ³owiæ. W ten oto sposób to, co
jeszcze sto lat temu wydawa³o siê znakomitym tematem na anegdotê, w kraju
rozwiniêtego socjalizmu staje siê ekonomiczn¹ rzeczywistoci¹. wiat ¿yje w
potwornej grotesce, a w³aciwie nie ¿yje,
tylko siê mêczy.
Andrzej Stanis³awski

"
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Opowieci równikowe (47)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

Orang Indonesia

W nocy bardzo siê wierci³em, poniewa¿ bola³ mnie nadal ¿o³¹dek. Znów by³em
w miejscu gdzie l¹duj¹ i startuj¹ samoloty. A mo¿e to opary z ich silników s¹
przyczyn¹ moich nieustaj¹cych bólów.
Bo przecie¿ praktycznie za granic¹ nigdy nie mia³em problemów ze zdrowiem.
K¹pa³em siê w Oceanie Indyjskim.
Znów odp³yw i t³umy k¹pi¹cych siê. Silniejszy ni¿ wczoraj wiatr. Nie mam nic
do roboty. Tak naprawdê to siê nudzê.
Zagl¹dam do niewielkich ksiêgarni i sklepików z muzyk¹. W nich odnajdujê ukojenie pró¿noci.
Jeszcze tylko dwa dni w Indonezji
i przede mn¹ podró¿ do Singapuru. Dziêki
pobytowi na indonezyjskich wyspach
pozna³em trochê ten kraj. Charakteryzuje siê on du¿ym zró¿nicowaniem etnicznym, chocia¿ statystyka nie za bardzo
odzwierciedla ten stan, gdy¿ pañstwo
indonezyjskie uwa¿a wszystkich swych
obywateli za jeden naród  Indonezyjczyków (orang Indonesia) i d¹¿y do ich
pe³nej integracji opartej na wspólnym
jêzyku indonezyjskim. Blisko po³owê
ludnoci kraju stanowi¹ Jawajczycy; prócz
nich na terenie Jawy ¿yj¹ takie liczne,
spokrewnione z nimi ludy, jak Sundajczycy i Madurajczycy. Mieszanka ludnoci naprawdê mo¿e przyczyniæ siê do
zawrotu g³owy, wiêc za bardzo nie wnikam w te sprawy. Z drugiej strony poziom rozwoju spo³eczno-cywilizacyjne-

go tych wszystkich ludów jest bardzo
ró¿ny.
Obok ludów o starej kulturze (Jawajczycy, Balijczycy) w Indonezji do dzi
¿yj¹ plemiona w systemie rodowo-plemiennym, niemal wy³¹cznie z³o¿one z
analfabetów i pozbawione szerszej wiadomoci narodowej: Papuasi, Dajakowie,
niektóre plemiona archipelagu Moluków.
Indonezyjskie miasta s¹ na ogó³ m³ode.
Przed okresem holenderskiego panowania kolonialnego ukszta³towana sieæ miast
istnia³a w³aciwie tylko na Jawie oraz
lokalnie w najgêciej zaludnionych rejo-

nach Sumatry i Celebesu.
Osadnictwo wiejskie jest typowe dla
krajów Azji Po³udniowo-Wschodniej.
Rozmiary wsi s¹ ró¿ne, najczêciej maj¹ce ponad 5 tysiêcy mieszkañców. Surowcem budowlanym jest z regu³y bambus i maty z ró¿nych materia³ów, rzadziej ceg³a. Niekiedy wystêpuj¹ domy
drewniane, czêsto z rzebionymi ozdobami. U wielu ludów rozpowszechnione
s¹ domy na palach (z uwagi na wilgotny klimat).
Ludnoæ prowadz¹ca gospodarkê
¿arowo-od³ogow¹ mieszka we wsiach,
które mog¹ siê przesuwaæ z miejsca na
miejsce. Rzadkie s¹ natomiast przypadki typowego koczownictwa. Zdarza siê
ono tylko wród prymitywnych drobnych
plemion zbierackich  Kubu w d¿unglach
Sumatry. Na archipelagu Riau ¿yj¹ tzw.
koczownicy morscy, utrzymuj¹cy siê z
po³owu ryb i drobnych zwierz¹t morskich.

Wioska rybacka.

W Olecku
te¿ niele
wia³o

Skutki wichury dnia 9.08.2005 w Olecku.

#
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Kalendarz imion

23 sierpnia
Alerii, Mi³y, Poli, Ró¿y, Walerii
Apolinarego, Apoloniusza, Cichomira,
Filipa, Kalinika, Laurentego, Sulidara,
Waleriana, Wiktora, Zacheusza
24 sierpnia
Christy, Emilii, Joanny, Maliny, Malwiny, Michaliny
Bart³omieja, Bartosza, Cieszymierza, Cieszymira, Donata, Jerzego
25 sierpnia
Beli, Izabeli, Lucyli, Lucylii, Ludwiki, Luizy,
Patrycji
Gaudentego, Gregorego, Grzegorza, Józefa, Ludwika, Micha³a, Namys³awa, Siecies³awa, Zbigniewa
26 sierpnia
Adriany, Adrianny, Marii, Natalii, San-

dry, Teresy, Zefiryny
Adriana, Dawida, Dobroniegi, Ireneusza,
Konstantego, Maksyma, Wiktora, W³astymira, Zefiryna
27 sierpnia
Gos³awy, Ma³gorzaty, Moniki, Oty
Angela, Cezarego, Dominika, Gos³awa,
Józefa, Kakasantego, Przedzis³awa, Przybymira, Rufusa, Teodora
28 sierpnia
Adeliny, Fredy, Gusty, Patrycji, Wiwiany
Aleksandra, Aleksego, Augustyna, Erazma, Freda, Sobies³awa, Stronis³awa,
Wyszomira
29 sierpnia
Beaty, Beatryczy, Flory, Sabiny, Saby
Jana, Janusza, Jeremiasza, Jeremiego,
Kandyda, Racibora, Witalisa

Gwiazdy odchodz¹

5 VIII 1962 r. zmar³a amerykañska aktorka filmowa Marilyn Monroe
(ur. 1926 r.), znana m.in. z filmów: Pó³ ¿artem, pó³ serio i Sk³óceni
z ¿yciem. Po trudnym dzieciñstwie prze¿y³a w latach 50. wszystkie
wzloty i upadki gwiazdy filmowej i symbolu seksu. Admirowana
jako obiekt po¿¹dania, póniej otaczana wspó³czuciem jako nieszczêsny wrak psychiczny, za swego ¿ycia nie by³a ceniona za
niew¹tpliwe talenty aktorskie. Prawdziwy kult Marilyn zrodzi³ siê
dopiero po jej samobójstwie, którego okolicznoci do dzi nie zosta³y wyjanione.
Dwadziecia lat póniej, tak¿e w sierpniu odesz³y dwie wielkie
gwiazdy kina.
 12 VIII, w wieku 77 lat zmar³ jeden z wielkich Hollywoodu  Henry
Fonda. Jego wysoka sylwetka i jasne spojrzenie znane by³y szczególnie z westernów i filmów przygodowych, m.in. Miasto bezprawia, Gwiazda szeryfa.
 29 VIII zmar³a Ingrid Bergman. Mia³a 67 lat. Szwedzka aktorka
by³a ju¿ gwiazd¹ filmow¹ w swej ojczynie, gdy w 1939 r. wyjecha³a do Hollywood. Znana m.in. z filmów Casablanca i Komu
bije dzwon. Artystka przez 7 lat walczy³a z rakiem.

W przeciwieñstwie do Barana, Blini¹t i Wodnika znak Panny odznacza siê konserwatyzmem.
Cecha ta nie wynika jednak z zacofania, z uwielbienia tego, co stare,
lecz z obawy przed nowym. Pannie trudno przystosowaæ siê do
nowych warunków, niechêtnie wiêc
zmienia otoczenie, miejsce pracy,
mieszkanie i w ogóle dotychczasow¹ drogê. Ceni spokój i uregulowany tryb ¿ycia.
Urodzeni pod znakiem Panny maj¹ silnie rozwiniête uczucia rodzinne. Jednak¿e ma³¿eñstwa tych ludzi
nie zawsze bywaj¹ szczêliwe. Sk³onnoæ do zamykania siê w czterech cianach domu, przywi¹zywanie zbyt
du¿ej wagi do drobiazgów i nadmierna oszczêdnoæ
 zra¿aj¹ partnerów.
Ludziom urodzonym pod znakiem Panny najbardziej odpowiadaj¹ wszelkie zajêcia wymagaj¹ce dok³adnoci i koncentracji. Wród laureatów Nagrody Nobla
za prace naukowe przedstawiciele znaku Panny znajduj¹ siê na pierwszym miejscu.

UCZ SIÊ RAZEM Z NAMI

-

 Gospodarz dobry rok zaczyna od w.
Bart³omieja (24 sierpnia)
 Jeli na Bart³omieja (24 sierpnia) ziemia twarda, to bêdzie zima harda, a
jak miêkka to lekka.
 w. Bartek (24 sierpnia) kaniku³ê koñczy i do jesieni ju¿ sposobi.
 Na w. Ludwika (25 sierpnia) zbo¿e z
pola umyka.
 Boæki odlecia³y  podwieczorki zabra³y.
 Od g³odowych cierpieñ najlepsze lekarstwo  sierpieñ.
 Na w. Augustyna (28 sierpnia) orka
dobrze siê poczyna.

PANNA (23 Vlll-22 IX)

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

HONOROWI

DAWCY

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

(V33204)

SYSTEM WANNOWY Z KORKIEM
AUTOMATYCZNYM - 39,99 z³

Jerzy Miliszewski

KRWI

Najbli¿sza akcja poboru krwi od honorowych dawców:
 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!

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

(V33509)

/ PRACA
* AVON - zostañ konsultantk¹. Tel. 0-609-600-338. (K32304)
* Do pracy na budowie, kontakt: Norwida 8.
(K33202)
* 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) 52341-09; 0-508-097-578.
(V32703)
* Firma w E³ku zatrudni. Wymagania: wiek do 40 roku ¿ycia. Tel. 0-603-714-308; (087) 621-44-30.
(V55001)
/ SPRZEDAM
* dom do remontu, 20 metrów od jeziora, Gordejki, 0,82ha.
Tel. (085) 744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de. (K32703)
* du¿y dom w Olecku. Tel. (087) 520-31-40.
(K33002)
* dzia³kê roln¹ z lini¹ brzegow¹ jeziora Olecko Ma³e. Tel.
0-606-480-884.
(K33301)
* siedlisko po remoncie, umeblowane, Mo¿nie, 2ha. Tel. (085)
744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de
(K32603)
* szczeniêta bernardyny, szeciotygodniowe. Tel. (087) 52000-26 (po 2100.)
(K32404)
* tuszki królicze i drewno opa³owe. Tel. 0-887-144-335. (K33102)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1302)
/ WYNAJEM
* Lokal 250m2 w centrum do wynajêcia. Tel. 0-601-245-394.(K32503)
* Poszukujê mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-505-279-478.(K32902)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

(K25608)

OG£OSZENIA DROBNE

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

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Na zakoñczenie wszystkim ¿yczy³a dobrej zabawy. Do zobaczenia za rok!  to
by³y jej ostatnie s³owa przed opuszczeniem lodowiska.

mawiaæ po Królowej Zimie, obra¿ony
opuci³ lodowisko i uda³ siê do szko³y,
zabieraj¹c ze sob¹ inspektora szkolnego p. Gawroñskiego i dyrektora Szko³y

(190)

Rok 1986-87 (c.d.)

Bia³ostoczanki pozuj¹ do zdjêcia ze mn¹ (w bia³ej czapce) i swoim trenerem Bielawskim. Z lewej strony lodowiska przedpotopowy potwór, w rodku
znicz, a z prawej strony, w rogu, niesamowity smok, którego wykonawcy
(dwaj bracia ze wsi Rosochackie) zdobyli pierwsz¹ nagrodê za jego wykonanie, bior¹c udzia³ w konkursie.
W kawiarni poczêstowano j¹ czekolad¹, któr¹ podzieli³a siê ze swymi
nie¿ynkami. Po królowej mia³ przemówiæ dyrektor Szarnecki, lecz sta³o siê
inaczej. Pan Gocik sugeruj¹c siê pytaniem postawionym organizatorom przez
sekretarza wojewódzkiego CRS z Bia³egostoku, kiedy ma mi wrêczyæ medal, poda³
mikrofon Bielawskiemu, a ten wrêczy³ mi
medal za zas³ugi w rozwoju sportu szkolnego, mówi¹c do mikrofonu. W tym momencie dyrektor Szarnecki, maj¹cy prze-

Podstawowej w Kleszczewie, pe³ni¹cego obowi¹zki Instruktora Spó³dzielni
Uczniowskich w by³ym powiecie oleckim i go³dapskim.
Z nastêpnym punktem programu komisja konkursowa na lodzie równie¿ mia³a
sporo k³opotu, bowiem musia³a wybraæ
sporód 150 uczniów trzy naj³adniejsze
stroje, za które bêd¹ przyznane wartociowe nagrody rzeczowe. Ostatecznie
komisja przyzna³a pierwsze miejsce za strój
Robota uczniowi klasy I Dudanowi-

Królowa Zima wita przebierañców i publicznoæ.

Pan Bielawski wrêcza mi medal SKS
a dyr. Szarnecki ze zwieszon¹ g³ow¹
za chwilê opuci lodowisko.
czowi. Drugie miejsce zdoby³ strój Noc,
w którym wyst¹pi³a przedszkolanka Asia
Szymañska, moja wnuczka,a trzecie przyznano uczennicy SP nr 2 Andrulewicz,
ale za jaki strój, tego nie pamiêtam, gdy¿
by³o to 16 lat temu, a wspominam o tym
3 marca 2004 r. Za strój Robota Maciek Dudanowicz otrzyma³ ³y¿wy figurowe z butami, a moja wnuczka Asia i Andrulewicz nagrody rzeczowe za kilkadziesi¹t z³otych. Wszyscy przebierañcy otrzymali s³odycze, a ¿aden nie odszed³ od okienka przy którym podawano ciastka, cukierki
i inne s³odycze z pustymi rêkami.
Pieni¹dze na nagrody otrzymalimy
z Komitetu Rodzicielskiego, lecz najwiêcej gotówki wyda³a ze swych zasobów
Harcerska Spó³dzielnia Jutrzenka. Muszê
te¿ zaznaczyæ, ¿e przebierañcy, a by³o
ich 150, mieli bezp³atny wstêp na wszystkie
lodowiska. Nik³y zarobek uzyska³a Spó³dzielnia tylko z kawiarni.
Po rewii odby³y siê skrócone zawody B³êkitnej Sztafety i Z³otego Kr¹¿ka pomiêdzy zespo³ami z Bia³egostoku,
Sokó³ki i naszej szko³y. Po zawodach m³odzie¿ bawi³a siê na dyskotece w auli. Dla
tych ³y¿wiarek i ³y¿wiarzy, którzy woleli
jedziæ na lodowisku i oddychaæ wie¿ym powietrzem zamiast wyczyniaæ ³amañce w dusznej sali, urz¹dzilimy Zawody na weso³o z nagrodami  i znowu Jutrzenka musia³a wydaæ kilkadziesi¹t
C.d.n.
z³otych.

&
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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.
(K32004)

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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Letnia akcja obozowa zakoñczona

Pierwszy obóz zorganizowany dla oleckich karateków przez trenera Wojciecha
Rejteradê z du¿¹ pomoc¹ Macieja nie¿yñskiego  psychologa WTZ w Olecku.

Obóz w Lenym Zak¹tku.

Swoje umiejêtnoci podnosi³ tak¿e trener W. Rejterada. Bior¹c udzia³ w Europejskim Zgrupowaniu Kadry Szkoleniowej w
Krakowie, gdzie pod
okiem sihan K. Gora³
 szefa od spraw
szkolenia w Japonii i
sihan F. Filho  mistrza wiata w karate
i wicemistrza w formule K-1 poszerza³ zakres
wiedzy i dowiadczeñ.

F. Filho i W. Rejterada
W³anie zaczyna siê nowy sezon treningowy. W tym roku równie¿ grupa dzieci
od lat piêciu prowadzona systemem japoñskim, a tak¿e kilkumiesiêczne kursy
samoobrony dla kobiet, firm itp. (tel.
0-604-121-987).
Ogólnopolski obóz
w Augustowie.

ò

Ogólnopolski obóz prowadzony przez
wielokrotnego Mistrza Europy Eugeniusza Dadzibuka IV Dan, w którym oleccy zawodnicy brali równie¿ udzia³.

WÊDKARSTWO
W dniu 20.08.2005 r. na Jeziorze Olecko Wielkie odby³y siê I
Spiningowe Zawody Wêdkarskie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
województwa warmiñsko-mazurskiego. W zawodach uczestniczy³o10
dru¿yn. Dru¿yna z KPPSP w Olecku w sk³adzie Andrzej Mocarski i Andrzej Retel w koñcowej klasyfikacji zaje³a IV miejsce.

TENIS ZIEMNY
Wielki Tort Cukierni
Pana Jana Staniszewskiego
Ponownie pojecha³ do Warszawy
21.08.br.na oleckich kortach, ju¿ po
raz 9-ty rozegrany zosta³ turniej tenisowy o Wielki Tort Cukierni Pana Jana
Staniszewskiego. 18 tenisistów walczy³o

o s³odk¹ nagrodê. Turniej wygra³ Piotr
Cendrowski (Warszawa), który w finale
pokona³ swojego kolegê klubowego Alexa
Matuszelañskiego 6-4, 6-2. Najlepszym
z Olecka by³ Kamil Bomber, który zaj¹³
4. miejsce i otrzyma³ w nagrodê piêkny,
kolorowy album o Polsce ufundowany
przez Pana Tadeusza Kociuka z Warszawy, przed laty prezesa Czarnych Olecko.

UWAGA!!!

Klub Sportowy CZARNI Olecko
og³asza nabór do dwóch grup wiekowych szkó³ki pi³karskiej ch³opców w
wieku 6-7 lat oraz w wieku 10-11 lat.
Informacje mo¿na uzyskaæ w biurze
Klubu  Olecko, ul. Park 1, (ko³o stadionu). Osoba do kontaków  Andrzej Kamiñski, tel. 602376631. ZAPRASZAMY

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

DZIEÑ 164

Uuu... Uuuu... Ale ubieg³y tydzieñ
min¹³. Ch³opaki siê rozkrêcaj¹. Mia³o byæ
tak piêknie, kolorowo, wyborczo i przyjemnie. A tu co? Oczywicie kampania
wyborcza jak siê patrzy. Ogólne mordobicie i przepychanki. Co jeden kandydat to wspanialszy i uczciwszy. Jedni
uczciwsi bardziej od innych. Normalnie
wzory uczciwoci. A¿ szkoda tych ludzi
oddawaæ w politykê. Zepsuj¹ siê i zaczn¹ rozrabiaæ. A to ju¿ by by³o niedobrze. Ju¿ pisa³em, ¿e mam swojego kandydata. Lubiê cz³owieka od czasów afery z ksiê¿ycem. To by³a jedyna afera, o
któr¹ tak powa¿nie mo¿na siê do niego
tak na prawdê przyczepiæ. Po za tym to
jest goæ, o którym z pe³n¹ wiadomoci¹ mo¿na napisaæ, ¿e jest do zast¹pienia. Bêdê na niego g³osowaæ i wcale siê
tego nie wstydzê. W razie czego mam
drugiego kandydata, jakby temu co nie
wysz³o.
Inni kandydaci to... wspania³e postacie.
Jeden nawet obieca³, ¿e zrezygnuje jak
mu prokuratura powie, ¿e pope³ni³ przestêpstwo. DOBRE! Ka¿dy normalny cz³owiek wie, ¿e gdyby dokona³ takiego czynu
jak to jest w sprawie Pana C. to wiadomo by by³o, ¿e jest to przestêpstwo.
Niestety, ale najbardziej rozwa¿ny, inteligentny i m¹dry Pan Kandydat C. tego
nie wie! Dla mnie i dla wielu ludzi jest to
zwyk³a impertynencja (Uwaga! Trudne
s³owo: wyzywaj¹ce zachowanie siê wobec
kogo; niegrzecznoæ, zuchwalstwo,
zniewaga, obelga; IMPERTYNENT: cz³owiek zachowuj¹cy siê w sposób impertynencki; zuchwalec, grubianin, arogant)
cz³owieka, który nie ma tak na prawdê
nic do powiedzenia i zaoferowania ludziom. Byle jaki kandydat byle jakiej partii!
Nie sprawdzi³ siê ani jako: premier, minister sprawiedliwoci, minister spraw zagranicznych, marsza³ek sejmu. Co wypowied to po prostu wylew arogancji i
buty. Wszyscy pamiêtaj¹ wypowied pana
Premiera C. w czasie Wielkiej Powodzi
w 1997 roku. Czas wielkich tragedii i dramatów ludzkich, kilka niepotrzebnych
mierci i wielkie straty, nieraz dorobku
ca³ego ¿ycia... A tu wyst¹pienie Pana
Premiera C.: TO TRZEBA BY£O SIÊ
UBEZPIECZYÆ! Dobrze, ¿e nie doda³
s³owa: barany, ale i tak to zabrzmia³o.
By³o te¿ i wiele innych genialnych
wypowiedzi i posuniêæ Pana C.! Choæby i takie z ostatnich miesiêcy, kiedy
by³ ministrem spraw zagranicznych i sejm
uchwali³ uchwa³ê w sprawie przeciwstawienia siê rz¹du Polski w sprawie niemieckich roszczeñ. Co stwierdzi³ Pan C.?

¯e on i rz¹d nie jest od wykonywania
poleceñ Sejmu! I jak nie nazwaæ tego
g³upot¹? Ten Pan nie zna nawet treci
Konstytucji i nie zdaje sobie sprawy, ¿e
to w³anie Sejm i Senat stoj¹ ponad rz¹dem i Panem C.! Przed komisj¹ specjaln¹ zb³ani³ siê nie wiedz¹c, ¿e najwiêcej
ropy i gazu sprowadzamy z Rosji. I mówi³ to by³y Minister Spraw Zagranicznych RP i Marsza³ek Sejmu! Nie wiedzia³
te¿, ¿e akcje PKN Orlen, nawet takie zakupione za pieni¹dze córki, ale na w³asne nazwisko, wpisuje siê do deklaracji
maj¹tkowej. Ja nie wiem jak takiego ma³o
rozgarniêtego gocia mo¿na zrobiæ, a
najpierw wybraæ, prezydentem. On siê
nawet na sekretarza w gminie nie nadaje! Tu ju¿ nie pomog¹ ani tradycje dziadka
z NKWD ani znajomoci tatusia z Informacji Wojskowej! Trzeba skoñczyæ z tradycj¹ wyborów, bo siê ma rodzinê z
tradycjami w³adzy. KONIEC Z TAKIMI POLITYKAMI! I tak wiem, ¿e jak
powiedz¹ mu w prokuraturze, ¿e pope³ni³ przestêpstwo to nie wycofa siê z
wyborów. A Pan Obecny Prezydent
wycofa³ siê jak udowodnili mu k³amstwo,
¿e wmawia³ wyborcom swoje wy¿sze

wykszta³cenie! Oszuka³ i nic sobie z tego
nie robi³. A NAJUCZCIWSZ¥ z kobiet,
która WIDZIA£A na w³asne oczy dyplom magisterski Pana K. uczyni³ bezpartyjn¹ szefow¹ komitetu do spraw
pilnowania wp³ywów lewicy w radiu i
telewizji! SAMI UCZCIWI!
A teraz MÓJ ÓLÓBIENIEC! Andrzej L.! Partia mu siê sypie. I nie pomagaj¹ nawet deklaracje i zobowi¹zania w
postaci weksli in blanco. Okaza³o siê,
¿e sprawa weksli jest bzdur¹ i ¿aden s¹d
nie bêdzie honorowa³ takiego kwitu uzyskanego na drodze szanta¿u! Bo to jest
zwyk³y szanta¿. Jak mo¿na podpisaæ co
co jest tylko kwitem na zakup kota w
worku. A Pan Opalony nie wyjani³, co
zrobi z kwitami ludzi, którzy nie zostan¹
wybrani. Odda? Nie ma na to gwarancji,
¿e te kwity nie pos³u¿¹ do dalszego wykorzystania. Taki polityczny recycling.
Dlatego ludzie odchodz¹ od Opalanego
Jêdrusia. Z Samoobrony wychodzi
powoli Samoupadek... i to z potwornym hukiem. Teraz ludzie wiedz¹c, ¿e ich
kwity-weksle s¹ nic niewarte od razu
przejd¹ do innych ugrupowañ parlamentarnych. I BARDZO DOBRZE!
PAC

MA£E impresje
Akcja
Przy kanale Saint-Martin krêc¹ film
science fiction, trochê katastroficzny. Inwazja szczurów w Pary¿u, rok dwa tysi¹ce dwudziesty szósty, ekipa filmowców rozrzuca tony mieci po ulicy. Treser zwierz¹t po raz setny zmusza kota
do jakich akrobacji. Dwoje kloszardów
k³óci siê na mocie. Nieopodal pies w
muszce spokojnie przygl¹da siê wyczynom kota. Kto tu jest bardziej filmowy?
Kloszardzi bij¹ siê i nie chc¹ zejæ z planu. W³¹cza siê barowy ekspres do kawy.
Zamiera ruch samochodowy.

Shakespeare and Company
Kto przygotowuje siê do snu w
ksiêgarni, rozk³ada prowizoryczne ³ó¿ko,
za chwilê zas³oni okno. Ma³a dziewczynka
wygl¹da na wiat, szczêliwa, zmêczona
i jeszcze miastem zaciekawiona. Na zewn¹trz przecie¿ tyle siê dzieje. Do ksiêgarni jeszcze do pó³nocy bêd¹ przychodziæ spragnieni ksi¹¿ek, rozmowy i przygody ludzie. George Whitman przygl¹da siê dziewczynce. Za ni¹ ciep³e wiat³o pada na wyblak³e grzbiety ksi¹¿ek.
Ewa Koz³owska

