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Prezydenck¹ kampaniê wyborcz¹ w Olecku rozpoczê³a
Henryka Bochniarz, doktor ekonomii, prezes Konfederacji
Pracodawców Prywatnych, twórczyni i jeden z g³ównych sponsorów Nagrody Literackiej Nike, Laureatka Nagrody Kisiela. W latach 1996-1999 by³a prezesem Polskiej Rady
Biznesu. 26 sierpnia Henryka Bochniarz spotka³a siê z
pracownikami zak³adów Prawda.

Henryka Bochniarz w Olecku

Moja decyzja o kandydowaniu na najwy¿szy urz¹d w
Pañstwie by³a bardzo przemylana  powiedzia³a na spotkaniu z pracownikami zak³adów Prawda Henryka Bochniarz 
Dra¿ni³ mnie od d³u¿szego czasu poziom i jakoæ naszego
¿ycia politycznego, jak i to, ¿e blokowano wszystkie inicjatywy gospodarcze. Przez kilka lat mieszka³am w Stanach Zjednoczonych i widzia³am, jak funkcjonuje spo³eczeñstwo obywatelskie i stara³am siê to samo budowaæ tu w Polsce.
C.d. na s. 4-5.

Obchody 25 rocznicy
powstania Solidarnoci
w Olsztynie

28 sierpnia delegacja przedstawicieli NSZZ Solidarnoæ z
Olecka bra³a udzi³ w uroczystych obchodach wiêta 25-lecia
Solidarnoci. Organizatorem by³ Komitet Obchodów przy Regionie NSZZ Solidarnoæ w Olsztynie. Za swoj¹ dzia³alnoæ w zwi¹zku zawodowym zostali nagrodzeni medalami
okolicznociowymi dzia³acze z naszego miasta: Zygmunt £o,
Czes³aw Gontar, Antoni Maksymowicz i Romuald Pacyñski.
(PAC)
Medal
25-lecia
Solidarnoci

Z³oty medal Przemka Szlaszyñskiego na
Mistrzostwach Polski LZS, srebrny medal
na M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski

15 metrów i 50 centymetrów skoczy³ Kangur z Olecka
na Mistrzostwach Polski LZS w LA, które odby³y siê w dniach
25-26 sierpnia br. w Kielcach. Tym doskona³ym wynikiem zwyciê¿y³
zdecydowanie, staj¹c na najwy¿szym stopniu podium na Stadionie Lenym w Kielcach.
Z ostatniej chwili!!!
Nowy rekord województwa (15,56 m) i srebrny medal Przemka
Szlaszyñskiego na M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski w
Lekkiej Atletyce w trójskoku. Gratulujemy
Szczegó³y na s. 19.
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Awers

Rewers
Po remoncie ponownie otwarty

sklep miêsny przy ul. Targowej 20

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

Tel. (087) 520-21-13

(V34004)

18 wrzenia odbêd¹ siê
w wiêtajnie Do¿ynki
Miêdzygminne.
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OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

 10 sierpnia o 10.53 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku mieszkalnego w wiêtajnie.
 10 sierpnia o 11.00 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w G¹skach zwalone na
dach budynku mieszkalnego drzewo.
 10 sierpnia o 11.05 jeden zastêp OSO
Wieliczki usuwa³ zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê w okolicach Olecka Ma³ego (gm. Wieliczki).
 10 sierpnia o 12.50 jeden zastêp OSP

wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku mieszkalnego w Gryzach (gm.
wiêtajno).
 10 sierpnia o 16.20 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ wodê z zalanej piwnicy w Dorszach (gm. Kowale
Oleckie).
 11 sierpnia o 12.25 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zwalone drzewo blokuj¹ce jezdniê ul. S³owiañskiej.
 11 sierpnia o 17.55 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ nad³amany konar drzewa
znad alei Wojska Polskiego.
Informacji udzieli³
m³.ogniomistrz Andrzej Zajkowski

II Edycja Zawodów Strzeleckich
o Puchar Starosty Oleckiego
i Komendanta Powiatowego Policji

Wypadki

23 sierpnia na drodze szrutowej KleszczewoKukowo dosz³o do wypadku. Jad¹cy seatem Cordob¹ trzydziestosiedmioletni
Krzysztof W. na ³uku drogi nie opanowa³
pojazdu, zjecha³ na lew¹ stronê drogi i zderzy³
siê czo³owo z nadje¿d¿aj¹cym z przeciwka
Polonezem kierowanym przez dwudziestopiêcioletniego Wojciecha J. Obydwu kierowców z licznymi obra¿eniami przewieziono do szpitala w Olecku.

Pijani kierowcy

nowej zajê³a Komenda Powiatowa Poli 21 sierpnia oko³o 2.25 policjanci zacja w Go³dapi, drugie Urz¹d Miejski w trzymali w Olszewie fiata 126p, którym
Olecku (Andrzej Kamiñski, Marian Pru- kierowa³ dwudziestodwuletni Grzegorz ¯.
W pi¹tek 26 sierpnia na strzelnicy sko, Henryk Trznadel), a trzecie Komen- Mia³ on we krwi 1,2 promila alkoholu.
sportowej w Doliwach spotka³o siê 11 da Powiatowa Policji w Olecku (Alek 22 sierpnia o 14.15 na ul. 11 Listopareprezentacji strzeleckich. Dru¿yny (po trzech sander Charmuszko, Krzysztof K¹drac- da zatrzymano jad¹cego rowerem trzyzawodników) przyjecha³y z E³ku, Go³da- ki, Dariusz Stachelek).
dziestoletniego Roberta D. Mia³ on we
Indywidualnie zwyciê¿y³ Andrzej krwi 1,9 promila alkoholu.
pi, Kowali Oleckich, wiêtajna, Wieliczek.
Reprezentowa³y one starostwo e³ckie, ¯yliñski (zastêpca komendanta KPP w
 23 sierpnia o 17.40 policjanci zatrzygo³dapskie i oleckie, Urz¹d Miejski w Olecku, Go³dapi), drugie miejsce zdobyli z t¹ sam¹ mali na ul. Armii Krajowej Renaulta, któUrzêdy Gminne w Kowalach Oleckich, wiê- iloci¹ punktów Marek Chryzowski (ko- rego prowadzi³ czterdziestoletni Andrzej
tajnie i Wieliczkach, Komendê Powiato- mendant KPP E³k) i Jaros³aw Wasilew- M. Kierowca mia³ we krwi 1,8 promila
w¹ Policji w Go³dapi oraz Olecku, Proku- ski (policjant z Go³dapi), a trzecie miej- alkoholu.
 24 sierpnia o 19.05 zatrzymano w Sto¿raturê Rejonow¹ w Olecku, jedna z dru- sce przypad³o Andrzejowi Kamiñskie¿yn reprezentowa³a emerytowanych woj- mu (dyrektor MOSiR Olecko, który re- nem osiemnastoletniego Tomasza Sz. Prowadzi³ on skodê Faworit maj¹c we krwi
prezentowa³ UM).
skowych i policjantów.
Strzelcom gratulujemy celnych strza- 0,5 promila alkoholu.
Pierwsze miejsce w punktacji dru¿y 27 sierpnia o 19.50 w Sedrankach
³ów i oczekujemy
zatrzymano jad¹cego rowerem dwudziejednoczenie,
¿e
Próba samookaleczenia
konkurs w przy- stoletniego Piotra B. Mia³ on we krwi
26 sierpnia osiemnastoletni mieszkaniec Kowali Oleckich sz³ym roku zostanie 1,5 promila alkoholu.
 28 sierpnia o 19.50 policjanci zatrzypod wp³ywem rodków odurzaj¹cych obla³ siê rozpuszczalni- rozszerzony o nowe
kiem i podpali³. Po ugaszeniu z licznymi obra¿eniami mig³owcem dru¿yny (np. dzien- mali jad¹cego placem Wolnoci Fiata 126p.
sanitarnym zosta³ przewieziony do szpitala w Suwa³kach. Do nikarzy, pracowni- Podczas kontroli okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nim czterdziestotrzyletni Stanis³aw J.
zdarzenia dosz³o na podwórku domu, w którym mieszka.
ków kultury czy namia³ we krwi 2,7 promila alkoholu.
¯ycie osiemnastolatkowi uratowa³ s¹siad, który pierwszy uczycieli).
(M)
zauwa¿y³ p³omienie i ugasi³ je. Ch³opiec ma poparzenia druH O N O R O W I DAW C Y KR WI
giego i trzeciego stopnia na oko³o 20% cia³a. Dotyczy to szczególnie ud, podbrzusza i brzucha. Jak poinformowa³ lekarz dy¿urny
Najbli¿sza akcja poboru krwi od honorowych dawców:
oko³o 12.00 (informacja z 29 sierpnia): Stan chorego mo¿na
 6.10.2005r.
 1.12.2005r.
okreliæ na redni. Samodzielnie oddycha i jest przytomny.
Pobór bêdzie odbywa³ siê w budynku Starostwa Powiatowego w Olecku przy ul. Kolejowej 32.

Nieustaj¹cy konkurs

Dy¿ury aptek
 30-31.08.2005r.  ul. Zielona 37
 1-6.09.2005r.  pl. Wolnoci 25

Pani Izabela Szostak
oraz Pan Czes³aw Kaczorek

sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
wszystkim bliskim, przyjacio³om
i s¹siadom za wyrazy otuchy
i udzia³ w uroczystoci pogrzebowej
(K33401)

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:
 Marzena Alicka
 Roberta Lotkowska
 Józefina D¹bek
 Irena Ociepka
 Krystyna Ko³odziejska  Marcin Ziomkiewicz
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ Grzegorz K³oczko
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku
√ Henryka Bochniarz  kandydat na Prezydenta,
www.bochniarz.pl

.P. KRYSTYNY SZOSTAK

US£UGI POGRZEBOWE
Janusz ¯ero

Tel. (087) 520-40-88

(K33501)

!
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Dofinansowanie
z funduszy strukturalnych

POLICJA OSTRZEGA

Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana otrzyma³a dofinansowanie z funduszy strukturalnych o wartoci 68 500 z³
na realizacjê projektu Aktywizacja

spo³ecznoci lokalnej oraz rozwój obszarów wiejskich na obszarach atrakcyjnych
turystycznie w EGO (E³k, Go³dap i Olecko). Dnia 4 sierpnia 2005 r. Zarz¹d Stowarzyszenia reprezentowany przez Adama
Jana Puzê  przewodnicz¹cego oraz Stanis³awa Ramotowskiego  wiceprzewodnicz¹cego przy kontrasygnacie skarbnika  Krzysztofa Wilocha podpisa³ w tej

Przyczyna: wymuszenie pierwszeñstwa przejazdu.

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

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

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

wiadania, 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 ju¿ czekaj¹ cenne nagrody rzeczowe wartoci 350 oraz 100
z³. Nadal nap³ywaj¹ propozycje sponsorów.

(V54902)

prowadzi sprzeda¿ detaliczn¹:
(K33701)

Dokoñczenie na s. 6.

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

GOTÓWKA
W 15 MINUT

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

sprawie umowê z Fundacj¹ Programów
Pomocy dla Rolnictwa.
Projekt bêdzie realizowany w Subregionie EGO (powiat e³cki, go³dapski oraz
olecki) na obszarach wiejskich w gminach: Prostki, E³k, Stare Juchy, Kalinowo, wiêtajno, Kowale Oleckie, Wieliczki,
Olecko, Go³dap, Banie Mazurskie i Dubeninki.
G³ównym celem projektu jest pobudzenie aktywnoci rodowisk lokalnych
i ich zaanga¿owanie w proces tworzenia
i realizacjê lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich, utworzenie Lokalnej Grupy Dzia³ania  Partnerstwa na Rzecz
Rozwoju Obszarów wiejskich w EGO,
promowanie EGO.
W ramach projektu zostan¹ przeprowadzone nastêpuj¹ce dzia³ania :
- opracowanie analizy stanu gospodarki, diagnozy zasobów ludzkich, lokalnych rynków towarów, us³ug, pracy i
kapita³u, sytuacji demograficzno-zawodowej obszarów wiejskich w EGO,
- szkolenia lokalnych liderów reprezentuj¹cych m.in. samorz¹dy, organizacje
pozarz¹dowe oraz przedsiêbiorców z
EGO w zakresie opracowywania strategii, przygotowania koncepcji rozwoju
i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych,
- opracowanie dokumentu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich EGO,
- szkolenie Lokalnej Grupy Dzia³ania oraz
utworzenie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w EGO.
Projekt skierowany jest do spo³ecz-

Biuro Kredytowe
Olecko, pl. Wolnoci 20/2U

Zapraszamy!

"
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Henryka Bochniarz
w Olecku C.d. ze str. 1.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku, ul. Zyndrama 4,
og³asza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu
instalacji elektrycznych piwnic w czterech budynkach.
Przetarg odbêdzie siê dnia 12 wrzenia 2005 r. o godz.
10:00, w siedzibie SM w Olecku przy ul. Nocznickiego 2.
Szczegó³owe informacje oraz dokumenty przetargowe mo¿na
otrzymaæ w siedzibie SM w Olecku przy ul. Nocznickiego 2,
pokój nr 3 lub pod numerem telefonu 520 09 94.
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku,
ul. Zyndrama 4, 19-400 Olecko og³asza:
1. Przetarg nieograniczony ofertowy, pisemny na wykonanie remontów klatek schodowych i wiatro³apów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Olecku i Kowalach Oleckich.
2. Przetarg nieograniczony ofertowy, pisemny na demonta¿
starych i monta¿ nowych okien na klatkach schodowych i
wiatro³apach w zasobach SM.
3. Przetarg nieograniczony ofertowy, pisemny na demonta¿
starych i monta¿ nowych drzwi wejciowych do wiatro³apów w zasobach SM.
Przetarg odbêdzie siê 12.09.2005 roku o godz. 9°°.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Spó³dzielni, ul. Nocznickiego 2, III piêtro, pokój nr 2 w godz.
7:00-15:00, nr telefonu (087) 520 30 67.
Zastrzega siê prawo do swobodnego wyboru ofert oraz
uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku

(V54803)

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.

(V33505)

OG£OSZENIE O PRZETARGU

(K33801)

OG£OSZENIE O PRZETARGU

(K33901)

Bêd¹c szefem Konfederacji Pracodawców staram siê nie
tylko walczyæ o interesy gospodarki, ale równie¿ o to, by
budowaæ inne relacje z instytucjami takimi jak zwi¹zki zawodowe. Od czterech lat funkcjonuje komisja trójstronna, w której stronami s¹ pracodawcy, rz¹d i zwi¹zki zawodowe. Zajmuje siê ona najwa¿niejszymi dla nas wszystkich sprawami i uwa¿am,
¿e ten dialog jest najwa¿niejszy.
Wszystkie te instytucje, choæ dzia³aj¹ zupe³nie dobrze,
napotykaj¹ na tak¹ barierê, jak¹ napotyka wiele instytucji samorz¹dowych. Bariera ta wynika z tego, ¿e do polityki id¹
ludzie, którzy niczego innego nie potrafi¹ robiæ. Uzna³am wiêc,
¿e powinnam zaproponowaæ inny model polityki i udowodniæ, ¿e ci ludzie, którzy osi¹gnêli jaki sukces, którzy maj¹
ewidentne dowody, ¿e potrafi¹ co zrobiæ, id¹ do polityki nie
po to, by robiæ karierê, ale dzieliæ siê swoim dowiadczeniem
i wiedz¹. Mam nadziejê, ¿e moja decyzja o kandydowaniu

#
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spowoduje, i¿ wiele osób z ró¿nych sfer
¿ycia bêdzie chcia³o co w polityce zmieniæ.
Wtedy bêdzie szansa na to, ¿e bêdziemy ¿yli w trochê lepszym pañstwie.
Te wybory prezydenckie s¹ szalenie
wa¿ne dla nas wszystkich. Po wejciu
do Unii przed Polsk¹ stoi ogromna szansa
zrobienia drugiego skoku. Wykorzystanie ogromnych pieniêdzy, które daje Unia,
pozwoli na m.in. zlikwidowanie regulacji
prawnych i zwi¹zanych z nimi op³at, które
spychaj¹ przedsiêbiorców wraz z pracownikami do szarej strefy. Do roku 2013
Polska bêdzie mog³a uzyskaæ z Unii ponad 300 miliardów z³otych. Kwesti¹ jest
tylko dobre zagospodarowanie tych pieniêdzy. Potrzebni wiêc s¹ ludzie, którzy
tego dokonaj¹ i musz¹ byæ oni wszêdzie: w parlamencie i rz¹dzie. Tak¹ osob¹ kompetentn¹, odpowiedzialn¹ i profesjonaln¹ powinien byæ prezydent. Prezydent w Polsce wiele mo¿e; chocia¿by
podpisuj¹c lub nie podpisuj¹c ustaw.
Jestem za tym, by w³adza prezydencka
by³a autentycznie wykorzystywana poprzez zg³aszanie ustaw, podpisywanie ich
lub nie, zg³aszanie do trybuna³u konstytucyjnego czy ich wetowanie. Prezydent
nie mo¿e byæ osob¹ tylko od sk³adania

wizyt  musi byæ instytucj¹, która do
naszego ¿ycia politycznego i gospodarczego wniesie wiele wiêcej porz¹dku, inicjatyw i nowych pomys³ów.
Chcia³abym równie¿ ¿eby urz¹d prezydencki by³ równie¿ miejscem, gdzie
wszystkie inicjatywy, które przecie¿ powstaj¹ tak¿e w Olecku, mog³y znaleæ dla

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo
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siebie swój dom. Chcia³abym bardzo,
aby moja prezydentura by³a prezydentur¹ otwart¹ na ludzi, otwart¹ na ich
pomys³y, wspieraj¹c¹ ich.
Musimy poczuæ odpowiedzialnoæ za
to, co siê w Polsce dzieje. Ponad po³owa ludzi mówi, ¿e nie pójdzie do wyborów. Po szesnastu latach demokracji
okazuje siê, ¿e nie chcemy z niej korzystaæ. Tê nasz¹ najwiêksz¹ si³ê, któr¹ jest
g³os, wolimy zmarnowaæ i zostaæ w domu.
Chcê przekonaæ Pañstwa, ¿e warto skorzystaæ z tego konstytucjonalnego prawa.
Trzeba przyjrzeæ siê kandydatom; nie
wierzyæ, ¿e na wierzbie urosn¹ gruszki,
krytycznie przyjrzeæ siê obietnicom, sprawdziæ programy, pytaæ o rzeczy konkretne. To jest nasza szansa na zmianê.
To nie jest tak, ¿e nie ma zwi¹zku
miêdzy tym, jak g³osujemy i na kogo
g³osujemy i czy w ogóle g³osujemy, z
tym, co siê w Polsce póniej dzieje. Dlatego namawiam wszystkich Pañstwa do
tego, bycie przyjrzeli siê kandydatom
na prezydenta, tym którzy startuj¹ z
waszego okrêgu do Sejmu, do Senatu.
Warto z tej demokracji korzystaæ.
Bêdê bardzo szczêliwa, jeli Pañstwo
uznacie, ¿e moje kompetencje, moja wiedza, mog¹ byæ na tyle dla Polski korzystne,
¿e zag³osujecie na mnie. Bêdê szczêliwa równie¿, kiedy uznacie, ¿e te wybory s¹ wasz¹ spraw¹. W roku dwudziestopiêciolecia Solidarnoci nie powinnimy
traciæ tego wszystkiego, o co wtedy
walczono. Namawiam wiêc Pañstwa,
bycie poszli do wyborów, bycie brali
w nich aktywny udzia³. W ten sposób
bêdziecie mogli Pañstwo wp³yn¹æ na to,
co siê bêdzie w Polsce dzia³o przez najbli¿sze cztery lata.
Dziêkujê za zaproszenie i za uwagê,
któr¹ mi Pañstwo powiêcili.

$
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Listy do redakcji

Nasza
Spó³dzielnia

Rubryka Listy do redakcji zdominowana jest w ostatnim czasie przez sprawy dotycz¹ce SM. Jak zauwa¿y³a na wstêpie swojej wypowiedzi adresatka ostatniego mojego listu Pani Krystyna K.,
(list zatytu³owany by³ Wolnoæ s³owa
i wyznania wed³ug Pani Ko³odziejskiej),
list dotyczy³ tylko i wy³¹cznie ww. adresatki.
Nie rozumiem wiêc dlaczego w swojej
odpowiedzi (Riposta do listu Pani Bo¿eny Bielskiej-wie¿yñskiej) Pani Krystyna K. pisze w nastêpuj¹cy sposób:
Uwa¿a ona (czyli ja) bowiem cz³onków
spó³dzielni za g³upich i nieznajacych siê
na niczym (oczywicie nie tych, którzy
jej przytakuj¹). Otó¿ Pani Krystyno K.,
to Pani obra¿a cz³onków spó³dzielni takimi okreleniami i  jak nietrudno siê
domyleæ  w ten sposób stara siê pani
zniechêciæ czy wrêcz nastawiæ wrogo
mieszkañców SM do mojej osoby. Uwa¿am jednak, i¿ cz³onkowie SM kieruj¹
siê w³asnym rozumem, a nie podszeptami wichrzycieli.
Wracaj¹c jednak do spraw poruszanych w Pani ostatnim licie, informujê:
Ad. 1. Umowa z dostawc¹ ciep³a do
Osiedla Siejnik okrela ramowe zasady
dostawy ciep³a. Cena ciep³a c.o. oraz
c.c.w. uzale¿nione s¹ od iloci pobranego ciep³a i obowi¹zuj¹cej taryfy, któr¹

nie czêciej ni¿ raz w roku móg³ zmieniæ dostawca. W roku 2003 i 2004 obowi¹zywa³a ta sama taryfa. Cena podgrzania wody uleg³a zwiêkszeniu, zgodnie
z Uchwa³¹ Rady Nadzorczej SM. Poprzednia cena 11 z³otych obowi¹zuj¹ca na
Osiedlu Siejnik do 31.07.2004 nie pokrywa³a kosztów. Rada Nadzorcza zatwierdzaj¹c plan finansowo--rzeczowy
na 2004 rok podnios³a cenê z 11 z³otych na 20,40 z³otych. W tym miejscu
nale¿y dodaæ, celem porównania, i¿ ceny
z innych kot³owni obcych wówczas
kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: 28 z³otych
ul. Go³dapska, 20 z³otych Kowale, 16,40
z³otych O Kociuszki i Batorego. Bzdur¹
jest wiêc twierdzenie Pani, i¿ to z mojej
winy dwukrotnie zwiêkszy³a siê cena
podgrzania wody.
Ad. 2. W dalszym ci¹gu podtrzymujê, i¿ w SM w Olecku w chwili obecnej nie ma mo¿liwoci zawarcia nowego lokatorskiego prawa do lokalu, w zwi¹zku z tym, i¿ SM nie buduje nowych mieszkañ. Odnosz¹c siê do przypadku opisanego w Pani licie informujê, ¿e ostatnie
posiedzenie Zarz¹du SM w 2004 roku
odby³o siê 30.12.2004. Na tym posiedzeniu m.in. zarz¹d podj¹³ decyzjê o ustanowieniu lokatorskiego prawa do lokalu (w wyniku zrzeczenia siê przez mê¿a
tego prawa na rzecz ¿ony). Nie ma wiec
mowy o nowym, a jedynie o istniej¹cym ju¿ prawie (procedury trwa³y wiele
miesiêcy, poniewa¿ zarz¹d zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem mia³ obowi¹zek czekaæ a¿ strony zainteresowane przed³o¿¹ stosowne dokumenty).

Dofinansowanie
z funduszy strukturalnych
noci lokalnej zamieszkuj¹cej obszary
wiejskie w EGO, reprezentantów ró¿nych
rodowisk, m.in. do organizacji pozarz¹dowych, samorz¹dów i organizacji samorz¹dowych, szkó³ oraz przedsiêbiorców, którzy mog¹ przyczyniæ siê do aktywizacji spo³ecznoci lokalnej oraz rozwoju obszarów wiejskich objêtych tym
projektem. Przewiduje siê, ¿e w projekcie wezm¹ udzia³ samorz¹dy z terenu EGO,
300 so³ectw, 50 firm i 50 organizacji pozarz¹dowych.
Za³o¿enia i cele przyjête w projekcie s¹ zgodne ze strategiami gmin przystêpuj¹cych do projektu, Strategi¹ Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Subregionu EGO, a tak¿e Strategi¹ Rozwoju
Spo³eczno-Gospodarczego Wojewódz-

twa Warmiñsko-Mazurskiego.
Realizacja projektu w znaczny sposób przyczyni siê do aktywizacji i mobilizacji spo³ecznoci lokalnej do dzia³añ
na rzecz rozwoju obszaru EGO, a tak¿e ma szansê staæ siê jednym z g³ównych elementów promocji obszarów wiejskich w EGO w zakresie dzia³añ spo³eczno-gospodarczych, kulturowo-turystycznych i rozwoju spo³eczeñstwa
obywatelskiego.
Projekt jest w 100 % finansowany
ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Dzia³ania 2.7. Pilota¿owy Program Leader+. Bêdzie on reali-

Ad. 3. Uzupe³niam informacjê podan¹
przez Pani¹ i dodajê, ¿e nie mo¿e SM
lustrowaæ osoba, która jest cz³onkiem
tej spó³dzielni i pe³ni³a funkcjê prezesa
w ci¹gu ostatnich trzech lat poprzedzaj¹cych lustracjê.
Ad. 4. Pismo Pani autorstwa, o którym wspomnia³am w poprzednim licie,
znajduje siê w dokumentach SM. Jeli
uwa¿a Pani, ¿e nie nak³ania³a (wiadomie lub nie) w nim zarz¹du do ³amania
prawa  mo¿e Pani opublikuje je i Czytelnicy sami zajm¹ stanowisko w tej sprawie.
Wracaj¹c do bie¿¹cych spraw SM
w Olecku. Z satysfakcj¹ pragnê Pañstwu zakomunikowaæ, i¿ sprawozdanie
SM z dzia³alnoci gospodarczo-finansowej za I pó³rocze (gdzie do 10.06.2005
by³am prezesem) zosta³o przyjête jednog³onie przez Cz³onków RN (Uchwa³a RN 28/2005 z dnia 27.07.2005) Brak
jednak jakichkolwiek wiadomoci na temat
lustracji (zgodnie ze stanowiskiem Rady
Nadzorczej, podawanym do publicznej
wiadomoci na ZPCZ w dniu 28.06.2005,
na mocy podjêtej uchwa³y z dnia
10.06.2005 Zarz¹d SM zobowi¹zany by³
przeprowadziæ lustracjê i podaæ do wiadomoci wnioski plustracyjne). Czy¿by
Rada Nadzorcza wycofa³a siê z deklaracji przeprowadzenia lustracji? A mo¿e
Zarz¹d SM nie wykona³ uchwa³y Rady
Nadzorczej? Tylko jakie wtedy prawdziwe
by³y powody mego odwo³ania?
Z powa¿aniem i pozdrowieniami dla
wszystkich spó³dzielców
Bo¿ena Bielska-wie¿yñska

Dokoñczenie ze s. 3.

zowany przez Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana pod nadzorem FAPA  Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa oraz
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Osoby do kontaktu:
Adam Jan Puza, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Stowarzyszenia, tel. 087 621 83 53,
e-mail: adam@puza.pl
Renata Same³ko, Starostwo Powiatowe w E³ku, tel. 087 621 83 16
e-mail: renata_samelko@powiat.elk.pl

%
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List do Burmistrza

Mi³onik dawnych wspomnieñ, Franciszek Pietro³aj, pragnie zorganizowaæ przy
poparciu i pod patronatem Burmistrza
Wac³awa Olszewskiego, zjazd pionierów
Olecka z roku 1945. By³by to pierwszy
taki zjazd na terenie Ziem Odzyskanych
i w województwie. Warto jest zorganizowaæ takie spotkanie ludziom, którzy ¿yli
w trudnych i ciê¿kich czasach zaraz po
wyzwoleniu naszego miasta. Przy okazji
dawni mieszkañcy zobaczyliby zmiany,
jakie nast¹pi³y w Olecku podczas drugiej kadencji burmistrza Wac³awa Olszewskiego.
Obecnie mamy czym siê pochwaliæ
 czystoci¹ i wygl¹dem miasta, obiektami sportowymi, wykonanie cie¿ki Wiewiórczej, trybuny i zadaszenia na stadionie, ma³ego stadionu, kortów i remontu
pomnika - pó³rotundy. W miecie na placu
Wolnoci owietlenia ozdobnego i wykonania alejek polbrukiem w parku.
Na zjedzie przypuszczalnie by³oby
oko³o sto osób. Miasto powinno wrêczyæ tym ludziom dyplomy, pisemne
podziêkowania i puchary. Nale¿a³oby
zrobiæ spotkanie przy lampce szampana
z poczêstunkiem. Ka¿dy uczestnik zjaz-

du mia³by jak najlepsze wspomnienie o
aktualnych w³adzach naszego miasta.
Sk¹d wzi¹æ na ten cel fundusze? Na
pewno u p. Burmistrza jest przeznaczona jaka gotówka awaryjna. Radni z Urzêdu
Miasta mogliby zrobiæ uk³on w kierunku pionierów Olecka i przeznaczyæ jedn¹ dietê radnego. Dalszym losem zjazdu
zaj¹³bym siê ja i robi³bym starania, aby
zjazd wypad³ jak najlepiej: zawsze by³bym w kontakcie z p. Burmistrzem.
Co dotyczy zjazdów, nabra³em dowiadczenia organizuj¹c piêæ zjazdów
dawnych s³aw sportu oleckiego, które
wypada³y bardzo okazale i by³y bardzo
ciekawe. Organizuj¹c taki zjazd Olecko
by³oby przyk³adem dla innych miast. Proponujê termin zjazdu na 8 padziernika
2005 roku z okazji 60-lecia istnienia naszego miasta.
Miasto by³oby jeszcze bogatsze,
gdyby zmieniono w nim kilka nazw ulic,
przede wszystkim dawno powinna byæ
zmieniona nazwa placu Wolnoci, z tego
powodu, ¿e plac Wolnoci zosta³ spalony przez wojska radzieckie. Nawet ulice: Nocznickiego, Mereckiego, E³cka i
Go³dapska. Olecko ze swej strony wy-
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ró¿ni³o miasta E³k i Go³dap, s¹ ulice tych
miast w naszym miecie. Wyje¿d¿aj¹c z
Go³dapi do Olecka jedzie siê ulic¹ E³ck¹
a powinno byæ Oleck¹, tak samo jest i z
E³ku. Same takie mieszne nazwy ulic jak:
Sokola, £¹kowa, Winiowa, Krótka, Polna,
Wodna, S³oneczna, Kamienna, Przytorowa i Wiejska  powinno siê im nadaæ
inne nazwy. W naszym miecie brakuje
takich nazw ulic jak: Pu³awskiego, Hellera, Andersa, Hubala, Kraszewskiego,
Jana Paw³a II, Sikorskiego, Grota Roweckiego, Popie³uszki, mjr. Piwnika Ponurego, Okulickiego, Pi³sudskiego, kard.
Wyszyñskiego, Bora Komorowskiego 
dziêki tym nazwom Olecko jeszcze bardziej podoba³oby siê ludziom.
Szpital Powiatowy i Orodek Zdrowia powinny nosiæ imiê W³adys³awa
Rymszy  pierwszego doktora i dyrektora, który by³ za³o¿ycielem tych placówek.
Maj¹c na wzglêdzie historiê naszego miasta i heroiczny wysi³ek pionierów
organizuj¹cych ¿ycie po wojnie oraz teraniejszoæ Olecka, zwracam siê z uprzejm¹
prob¹ o poparcie mojej inicjatywy i
umo¿liwienie  poprzez przyznanie rodków
finansowych  realizacji tego jubileuszowego projektu.
Franciszek Pietro³aj
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OLECKA RADA MIEJSKA PIERWSZEJ KADENCJI

1. Wies³aw Oródka, 2. Józef Buæwiñski, 3. Wojciech Kot (burmistrz), 4. Janusz Paw³owski, (przewodnicz¹cy RM) 5. Piotr
Ciuk, 6. Wojciech Pokusa, 7. Jan Kowejsza, 8. Grzegorz K³oczko, 9. Wac³aw Obrêbowski, 10. Jolanta Klaus, 11. Stanis³aw
Rekæ, 12. Jacek Kluziak, 13. Halina W³odarska, 14. W³odzimierz Bartoszewicz, 15. Jan Makowski, 16. Wac³aw Koz³owski, 17.
Janusz Rêkawek, 18. Zdzis³aw Rejszel, 19. Wac³aw Sapieha, 21. Juliusz Uss, 22. Renata Szostak.

(z Biuletynu Przystankowego)

 trochê historii

Pod wielkim dachem nieba

Czym jest Fiesta Borealis? Na to pytanie nie jest ³atwo daæ jednoznaczn¹
odpowied. Jest to konkurs muzyczny
maj¹cy promowaæ w Polsce now¹, przystankow¹ jakoæ, ale nie tylko. Wedle
zamys³u organizatorów Fiesty, to równie¿
spotkanie ludzi podobnie patrz¹cych na
wiat, przyjacielskie spotkanie, gdzie rywalizacja o laury powinna zejæ na dal-

szy plan. Spotkanie przyjació³ z ró¿nych,
czêsto odleg³ych stron, co nadaje mu nimbu
niezwyk³oci i wi¹tecznoci. Dlatego te¿
Fiesta Borealis jest wiêtem M³odej Muzyki na Pó³nocy.
Pocz¹tki Fiesty gin¹ w mrokach historii Przystaku. Ju¿ od pocz¹tku odbywa³y siê w Olecku przes³uchania daj¹ce
szansê wyst¹piæ na deskach amfiteatru
mniej znanym zespo³om. Podczas jednego z takich nocnych (i to bardzo póno
nocnych) koncertów zab³ysnê³a gwiazda
Raz, Dwa, Trzy. Wtedy przes³uchania nie
nosi³y jeszcze miana Fiesty, gdy¿ ta nazwa zarezerwowana by³a ówczenie dla

O Przystanku...

Darek, Kraków
- Przyjechalimy we
czwartek wieczorem do
kole¿anki, która powiedzia³a nam, ¿e to fajna
imprezka. Na Fiecie
postaramy siê byæ. Na
pewno pójdziemy na
Techno Mission. Zostajemy na ca³y Przystanek.
Justyna, Suwa³ki
- Nie jestem z Olecka, ale jeli
chodzi o Przystanki, to zawsze
by³y spoko. W tym roku podobaj¹ mi siê zespo³y, szczególnie
Kasia Kowalska i Kombii. Moim
zdaniem to najciekawszy punkt
ca³ego programu. Przystanek to
fajna impreza, spotyka siê du¿o
ludzi, zawsze dzieje siê co ciekawego.

12. Przystanek Olecko
zdarzeñ parateatralnych. Przedstawienia
plenerowe, performances i parady uliczne, w których brali udzia³ artyci z ca³ego wiata, mia³y ³¹czyæ poludniowoamerykañs¹ gor¹c¹ zabawê  fiestê  z pó³nocn¹ otwartoci¹ i ciekawoci¹ wiata,
uosabian¹ z bogiem wiatrów Boreaszem.
Obecny kszta³t Fiesta przybra³a podczas
6. Przystanku. Od tamtej pory, ka¿dego
lata zje¿d¿aj¹ do Olecka m³odzi ludzie zakochani w muzyce  ci, którzy chc¹ piewaæ i graæ, niekoniecznie myl¹c o wielkiej karierze, i Ci, którzy chc¹ s³uchaæ i
bawiæ siê pod wielkim dachem nieba otwartym dla wszystkich. Bartosz Cieluk

Iza, Olecko
- Za bardzo jest rozwleczony i podzielony.
Mylê, ¿e nie jest reklam¹ dla Olecka zaproszenie wielkich gwiazd takich, jak Kombii. Reklam¹ by³y parady, happeningi, Przystanek w
formie, w której by³ na samym pocz¹tku, 7-8
lat temu  wtedy przyje¿d¿ali nawet ludzie z
Australii  mam to nagrane gdzie na kasecie.
Dobrze, ¿e jest, ale mog³oby byæ lepiej. Przystanek Kino by³ ciekawy, ale nie wszystkie
filmy mi siê podoba³y. Najlepsze s¹ warsztaty: muzyczne, plastyczne i inne.
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Mariusz, Olecko
- Mylê, ¿e jest niele. Poprawi³a siê troszkê
organizacja od tamtego roku. Program mi siê
podoba. Mi³a imprezka. Techno Mission na
pla¿y miejskiej to trafiony pomys³  szerz¹
siê fani muzyki klubowej i co dla nich to
pozytywna inicjatywa. Deszcz nie powinien
przeszkadzaæ.

æ

OKURZENI

Kurz, py³, ha³as, kamienie, gruz. Tak
przedstawia siê widok remontowanego
budynku Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e jest to tylko miejsce pracy robotników, malarzy i tynkarzy. Jednak po
raz kolejny ¿ycie pokaza³o nam, jak pozory myl¹. W samym rodku budowlanego chaosu wrza³a praca biura organizacyjnego 12. Przystanku Olecko. Ha³as
m³otów i wiertarek nikomu nie przeszkadza³ w wykonywaniu wa¿nych telefonów,
w pyle i foliach zabezpieczaj¹cych nie
ginê³y najmniejsze nawet notatki, a informacje kr¹¿y³y bez zak³óceñ. Czy istnieje na wiecie co, co mog³oby zepsuæ
organizacjê Przystanku? Chyba nie, skoro
organizatorom nie przeszkodzi³y nawet
towarzysz¹ce im ka¿dego dnia ma³e trzêsienia ziemi, deszcze sypi¹cych siê z dachu
kamieni, czy szaroæ i kurz pokrywaj¹ce
wszystko i wszystkich.

Przystanek odby³ siê planowo. Ekipa biura organizacyjnego zwyciê¿y³a walkê z
uci¹¿liwym remontem. Z pojedynku wysz³a ca³a, tylko trochê okurzona.
Agata Ostrowska

12. Przystanek Olecko

(z Biuletynu Przystankowego)

Kto siê spodziewa³ a kto nie...

G³ówna nagroda - Prana
Fiestê Borealis, czyli wiêto M³odej
Muzyki na Pó³nocy, obchodzono doæ
krótko, bo zaledwie dwa dni. Podczas
przes³uchañ konkursowych wyst¹pi³o
osiem z dziesiêciu zaplanowanych zespo³ów. Oran¿ada i Analiza z przyczyn
niezale¿nych od organizatorów nie wyst¹pi³y. Imprezê poprowadzi³ Robert Leszczyñski, bêd¹cy jednoczenie jednym z
jurorów.
Ka¿dy z zespo³ów mia³ dla siebie pó³
godziny, choæ zdarza³y siê od tego odstêpstwa. Rygorystycznie pilnowano, aby
nie by³o bisów. Nie przypad³o to do gustu publicznoci, która nie raz siê ich domaga³a.
Po prezentacjach konkursowych wystêpowa³a zawsze gwiazda wieczoru. W pi¹tek
by³a to Armia, w sobotê Los Trabantos,
a podczas narady Jury chwalony przez Leszczyñskiego, Q-version, który pomimo desz-

czu wyci¹gn¹³
ludzi pod scenê.
G³ówna nagroda festiwalu, tj. 60 godzin
w studio i pozosta³e gad¿ety wygra³ zespó³ Prana.
Serca publicznoci i jurorów
podbili ca³okszta³tem tego,
co robi¹ i redni¹ wieku wy-

nosz¹c¹ lat 16.
Zespó³ nie spodziewa³ siê wygranej,

Podk³adamy
bombê

 tak dzieñ hip-hopu podsumowa³ jego pomys³odawca
Robert Leszczyñski.
W tej niekonkursowej czêci Fiesty Borealis chodzi³o o zmianê pogl¹du niektórych Olecczan na temat muzyki hip-hopowej. To pierwszy krok w wielkiej rewolucji.
Dni wietnoci rocka ju¿ minê³y. Leszczyñski zda³ sobie
sprawê, ¿e hip hop to muzyka m³odych. Obecnie najlepiej do m³odzie¿y trafia rap, a jego brakuje na oleckim
festiwalu. Fiesta umrze ze staroci, je¿eli nie damy jej
szansy na co nowego  stwierdzi³ by³y juror Idola.
Nie spe³ni³y siê najgorsze obawy Roberta Leszczyñskiego  frekwencja by³a dobra, ludzie siê bawili, a ich
reakcja nie pozostawia z³udzeñ, ¿e hip-hop zagoci na
d³u¿ej w programie Fiesty.
W trakcie imprezy zagrali ludzie z E³ku, Olecka, Suwa³k, Skierniewic i Bia³ej Podlaskiej. Gwiazd¹ wieczoru
by³ zespó³ Mor W.A.
Joanna Gre

'
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dlatego w koncercie po wynikach zagrali
bez basisty, który wyjecha³ wczeniej.
- Woda sodowa nie uderzy im do
g³owy  stwierdzi³a ich mama, manager.
Nagroda publicznoci powêdrowa³a
do r¹k Prafurii. Muzycy na pytanie
czy spodziewali siê tego wyró¿nienia, odpowiedzieli:
- To oni (publika  przyp. red.) siê
tego spodziewali. Bardzo nas cieszy, ¿e
trafilimy w gusta ludzi.
Nagroda m³odych dziennikarzy, przydzielona za wyobraniê i komunikatywnoæ przez uczestników warsztatów
dziennikarskich, m.in. na podstawie zadawanego wszystkim uczestnikom Fiesty
pytania Coje³o, trafi³a do zespo³u
DeLaCore, który w swej odpowiedzi na to pytanie uj¹³ ducha Przystanku i Fiesty.
Joanna Gre

Nagroda publicznoci - Prafuria

Nagroda Dziennikarzy
przyznana

Jak ka¿dy liczacy siê zespó³ dziennikarski, tak¿e i my przyznalismy swoj¹ nagrodê podczas Fiesty Borealis. I to ju¿ nie po raz
pierwszy, a drugi. Po burzliwej naradzie i tajnym g³osowaniu,
pad³a nazwa tego jedynego. W dokonaniu wyboru pomóg³ nam
sonda¿ przeprowadzony wrod uczestników konkursu. Zadalimy im jedno, jedyne pytanie: COJE£O?. Zespo³y mia³y wykazaæ siê swoj¹ inwencj¹ TFUrcz¹. Odpowiedzi mo¿ecie przeczytaæ na dalszych stronach Biuletynu. Nagroda nasza jest bardziej
symboliczna, ni¿ rzeczowa, ale wygrani, jak sami powiedzieli, byli
usatysfakcjonowani.
Ocenialismy muzykê, komunikatywnoæ i poczucie humoru.
Nagrodê przyznalimy zespo³owi, który naszym zdaniem, najwyraniej uchwyci³ ducha Przystanku i Fiesty Borealis.
Zwyciêzc¹ zosta³

DeLaCore

Serdecznie gratulujemy!!!
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Lato 1940 r. chyli³o siê ku jesieni. Lamberta, prof. Sadowskiego, ¯abiñskie- skiego kolegê (in¿. Fanti), który za³aBy³o to piêkne lato, ale nastroje na Ziemi go, Ziembiñskiego, Kosiny i innych, a twi mi przyjêcie i miejsce w internacie.
Kieleckiej by³y ponure i pe³ne rezygna- tak¿e kole¿anek i kolegów: Danusi
Kuzyn da³ mi do zrozumienia, ¿e
cji. Ojczyzna pod okupacj¹ dwóch zdra- Winiewskiej, Andrzeja Górki, Jurka moje wyjazdy do Radomia wykorzysta
dzieckich i zbrodniczych potêg.
£awacza, Bronka Kani, Heñka Sikory i w celu przesy³ania in¿. Fanti pewnych
Wydawa³o siê, ¿e przed Polakami innych. Na tajnych kompletach nie tyl- bardzo wa¿nych dokumentów. Nie bytylko niewola, cierpienia i upokorzenia. ko realizowalimy program nauczania, ³em naiwny. Od dawna czu³em, ¿e in¿.
Rozbicie Oddzia³u Wydzielonego Wojska ale by³a to tak¿e szko³a patriotyzmu, Gierczak pe³ni wa¿n¹ funkcjê w konPolskiego i mieræ jego bohaterskiego wiary w lepsz¹ przysz³oæ. Nie wiado- spiracji. Wszystko przemawia³o za tym,
dowódcy majora Hubala oraz straszli- mo od kogo i sk¹d, czytalimy czêsto ¿e jest to praca w wywiadzie. Wreszcie
we represje, spalone kilka wiosek, wy- tajn¹ prasê konspiracyjn¹. Czytalimy powiedzia³ mi szczerze, ¿e zapisanie siê
mordowanie ich niewinnych mieszkañ- z zapartym oddechem, ¿e gdzie w Anglii do tej szko³y jest tylko przykrywk¹ dla
ców, dowodzi³o, ¿e okupant d¹¿y do walcz¹ nasi lotnicy, marynarze, ¿e po- kuriera, który bêdzie utrzymywa³ ³¹czca³kowitej eksterminacji Polaków, jako wstaje Polska Armia itp.
noæ miêdzy agendami wywiadu Komendy
narodu. Zajêcie Danii, Norwegii, sroW owym czasie czêsto spotyka³em Obwodu ZWZ Koñskie a Komend¹
motna klêska Belgii, Holandii, Francji siê z moim starszym kuzynem in¿. Do- Okrêgu Radomsko-Kieleckiego, która w
oraz paniczny odwrót Angielskiego minikiem Gierczakiem, który pracowa³ owym czasie funkcjonowa³a w RadoKorpusu Ekspedycyjnego, którego tra- w Urzêdzie Melioracji w Koñskich miu (II Oddzia³).
gicznym symbolem by³a Dunkierka, (Wasserwirtchaftsamt) a mieszka³ ko³o
Z³o¿y³em uroczyst¹ przysiêgê w
dope³ni³y czary goryczy. Dosz³o jesz- kocio³a przy ówczesnej Petrikaustra- obecnoci szefa II Referatu Komendy
cze przyst¹pienie do wojny, po stronie pe, w podwórku w ma³ym pokoju. Gdy Obwodu ZWZ Koñskie. Tu stwierdzam,
Niemiec, faszystowskich W³och.
by³a z³a pogoda, czêsto proponowa³ mi ¿e w czasie okupacji trzykrotnie sk³aWszystko to sprawi³o, ¿e ca³a Euro- nocleg u siebie. Ca³e noce up³ywa³y nam da³em ¿o³niersk¹ przysiêgê. Zawsze tej
pa od Nord Capu w Norwegii po Pire- na rozmowach o ¿yciu, przysz³oci i o samej treci i zawsze, gdy mia³em wyneje i pó³nocne wybrze¿a Afryki, od kana³u Polsce. Lubi³ mnie i sta³ siê w tych konaæ jakie wa¿ne zadanie. By³o to swoLa Manche po rzekê Bug,
iste przypomnienie o
znalaz³a siê pod butem
wiernej s³u¿bie Ojczyzwyciêskiego Wehrmachnie.
tu. A na wschód od Bugu,
By³y ostatnie dni
a¿ po W³adywostok,
sierpnia 1940 roku.
Tadeusz Barañski Tatar
Kamczatkê zapad³a czerKuzyn poleci³ mi przywiêtokrzyskie Zgrupowanie Partyzanckie AK Ponury-Nurt
wona, krwawa kurtyna kogotowaæ siê do wyjazmunistycznego terroru,
du do Radomia. Kaza³
gdzie aresztowania, zsy³ki i mordowa- mrocznych czasach moim opiekunem i mi napisaæ podania o przyjêcie do szko³y,
nie naszych rodaków - mieszkañców guru. Dawa³ mi do czytania tajn¹ prasê wzi¹æ metrykê urodzenia, 2 zdjêcia, zgodê
Kresów Wschodnich, wiadczy³y o lu- i nie ukrywa³, ¿e jest mocno zaanga¿o- rodziców oraz wiadectwo z gimnazjum
dobójczych planach Kremla w stosun- wany w konspiracji. Powoli i ostro¿nie z ocenami z j. niemieckiego. Wyznaku do Narodu Polskiego. Spisek dwóch wprowadza³ mnie w arkana pracy pod- czono dzieñ wyjazdu pomimo, ¿e czutyranów - Hitlera i Stalina - mia³ na ziemnej. Czêsto bywali u niego ludzie, ³em siê le (temperatura, zawroty, itp.).
celu przede wszystkim skrelenie raz na których potem pozna³em jako cz³onków Zg³osi³em siê u kuzyna wieczorem w
zawsze z mapy Europy Polski, jako sztabu Komendy Obwodu ZWZ-AK przeddzieñ wyjazdu. Nie przyzna³em siê
Pañstwa i wyniszczenie Polaków jako Koñskie. Byli to naprawdê pierwsi twórcy do mojego pod³ego stanu, poniewa¿
Narodu.
Polskiego Pañstwa Podziemnego na Ziemi wszystko to ju¿ mnie wci¹gnê³o i pachW tej tragicznej sytuacji ja i wielu Koneckiej.
nia³o przygod¹. Nie chcia³em, aby kutakich jak ja, mielimy jednak iskierkê
Raz w czasie takiej nocnej Pola- zyn-szef pomyla³, ¿e stchórzy³em.
nadziei. Wierzylimy, ¿e nie wszystko ków rozmowy mój kuzyn zaproponoRano pó³przytomny, ze strasznym
jest stracone. ¯e przecie¿ jest Bóg na wa³ mi, abym zapisa³ siê do jedynej bólem g³owy, po¿egna³em kuzyna i W.Z.,
Niebie! Po rozpêdzeniu przez Niemców istniej¹cej szko³y w Dystrykcie Radom- który przyszed³ mnie odprawiæ. Kuzynnaszego Koneckiego Gimnazjum, nasi skim, gdzie za zgod¹ Niemców przyj- szef powiedzia³ mi, ¿e w nocy, gdy drzewspaniali profesorowie szybko zorga- mowano Polaków znaj¹cych w miarê jêzyk ma³em, wszy³ mi w bluzê ma³y pakunenizowali tzw. tajne nauczanie. Nie niemiecki. By³a to Technische Schule czek, który mam obowi¹zek przekazaæ
zwa¿aj¹c na burze dziejowe, jakie przesz³y (Szko³a Techniczna) w Radomiu. Po prostu in¿. Fanti w Radomiu. Po przyjedzie
nad Ojczyzn¹, t³umaczyli nam, ¿e Pol- Niemcy w czasie wojny pragnêli pozy- do Radomia mam siê zg³osiæ do sklepiska powstanie, ¿e trzeba siê uczyæ, aby skaæ kwalifikowan¹ si³ê robocz¹ do ku spo¿ywczego niedaleko dworca PKP
lepiej s³u¿yæ Ojczynie.
Zak³adów Zbrojeniowych w Radomiu, przy ulicy ¯eromskiego (nieparzysta
By³em s³uchaczem kl. trzeciej gim- Skar¿ysku Starachowicach, Kielcach, strona), gdzie na wystawie bêd¹ le¿a³y
nazjum. Uczylimy siê w 6-8 osobowych Plamkach, Ostrowcu wiêtokrzyskim, 4 d³ugie ogórki u³o¿one w gwiazdê. W
zespo³ach, co pewien czas zmieniaj¹c Mielcu, Stalowej Woli itp. By³a to szko³a tym sklepiku mam powiedzieæ, ¿e przymiejsce spotkañ. Ja 4 razy w tygodniu 3-letnia i mieci³a siê w dawnych bu- jecha³em zapisaæ siê do Szko³y Techjecha³em na rowerze z mojej rodzinnej dynkach Pañstwowej Szko³y Technicz- nicznej i chcê spotkaæ siê z in¿. Fanwioski Bed³no do Koñskich, gdzie w no-Przemys³owej w Radomiu. Uczêsz- tim.
prywatnych mieszkaniach kole¿anek i czanie do tej szko³y gwarantowa³o, ¿e
Obola³y powlok³em siê na dworzec
kolegów odbywa³y siê normalne wyk³ady. nie zostanie siê wywiezionym do pracy PKP w Koñskich, sk¹d poci¹giem tzw.
Na zawsze pozostan¹ w mojej pamiêci niewolniczej w Rzeszy. In¿. Gierczak robotniczym, z wykupionym biletem poszlachetne postacie profesorów: dyr. powiedzia³ mi, ¿e ma w tej szkole bli- jecha³em do Radomia przez Skar¿ysko.

BY£EM KURIEREM ZWZ
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W Skar¿ysku mia³em przesiadkê na tzw. Schnellzug popieszny Kraków-Warszawa przez Radom. Po kilku
minutach na peron wtoczy³ siê Schnellzug. Wszystkie
wagony nur für Deutsche (tylko dla Niemców). Tylko
dwa ostatnie dla podludzi, jak Niemcy nazywali Polaków. T³ok, smród, stojê w t³umie i jako tako trzymam
równowagê, bo jest bardzo ciasno. Czujê, ¿e majaczê, ¿e
nie bardzo wiem, gdzie jestem. Jaka kobieta podaje mi
co do picia, bo widzi mój stan.
Radom! Poci¹g staje a ja pó³przytomny widzê, ¿e
wyjcie z dworca do miasta a¿ niebieskie od mundurów
¿andarmów bahnschützów, gestapowców oraz cywilów
w charakterystycznych tyrolskich kapeluszach. Utworzyli szpaler i legitymuj¹ wszystkich. Chcê siê cofn¹æ, ale
t³um napiera. Pó³przytomny widzê tylko te wrogie he³my
i s³yszê ryk Papire!. Dr¿¹cymi rêkami wyjmujê ausweis bilet kolejowy, papiery do szko³y i be³kocze Schule...
Schule... (szko³a...szko³a). ¯andarm nie bardzo rozumie, o co mi chodzi, ale ten drugi obok mówi do niego
Schau doch, er ist ganz besofen (Popatrz tylko, on
jest ca³kowicie pijany). Niemiec popatrzy³ i widz¹c moje
b³êdne spojrzenie i s³ysz¹c mój be³kot rykn¹³ Veg du
Hund (precz ty psie) i rzuci³ mi moje dokumenty w
twarz.
By³em uratowany. Zebra³em rozrzucone papiery i wychodzê z dworca. Jestem pierwszy raz w Radomiu. Wiem,
ze g³ówna ulica to ul. ¯eromskiego - wówczas Hitlerstraße. Chwiejnym krokiem wlokê siê szukaj¹c zbawczego sklepiku, po nieparzystej stronie. Jest! Widzê te
ogórki na wystawie. Wchodzê - ma³y sklepik (myd³o,
powid³o). Co mówiê i padam nieprzytomny.
Obudzi³em siê rozebrany w pi¿amie, na czystym ³ó¿ku a nade mn¹ pochyla siê potê¿nej postury mê¿czyzna
z brod¹ i mówi: No, nareszcie obudzi³e siê. By³e nieprzytomny trzy doby. Ja jestem in¿. Fanti. Jeste chory
na dur brzuszny, ale najgorsze minê³o. Wtedy jak na
filmie zobaczy³em mój wyjazd z Koñskich, przyjazd do
Radomia, kontrolê na dworcu i ryk ¿andarma Weg du
Hund. Uwiadomi³em sobie, ¿e ta straszna choroba uratowa³a mnie przed aresztowaniem, torturami, a mo¿e mierci¹.
Zmyli³a bowiem czujnoæ ¿andarmów. To Bóg Wszechmog¹cy i Mi³ociwy zes³a³ na mnie tê ciê¿k¹ chorobê,
aby mnie uratowaæ.
Gdy ju¿ jako tako doszed³em do siebie, dwie piêkne
dziewczyny (sanitariuszki?) przewioz³y mnie bezpiecznie do Koñskich i umieci³y na oddziale zakanym szpitala w Koñskich. Tam pod troskliw¹ opiek¹ dr Górkowej d³ugo powraca³em do zdrowia. W szpitalu czêsto
odwiedza³ mnie mój kuzyn - szef in¿. D. Gierczak. Wyzna³
mi, ¿e gdyby Niemcy znaleli przy mnie wszyt¹ przesy³kê, wielu ludzi by³oby miertelnie zagro¿onych. Tak
szczêliwie skoñczy³a siê moja pierwsza i ostatnia kurierska przygoda.
Dzi po latach z wdziêcznoci¹ wspominam mojego
kuzyna in¿. D. Gierczaka - wspania³ego cz³owieka i wielkiego
patriotê. On wprowadzi³ mnie do s³u¿by ¿o³nierskiej w
Polskim Pañstwie Podziemnym. Aresztowany w sierpniu
1943r. po ciê¿kim ledztwie w gestapo w Radomiu zosta³ wywieziony do KC Mauthausen-Gusen. Wróci³ po
wojnie ciê¿ko chory, ale zawsze przyjazny ludziom, wierny
Polsce. Zmar³ w Kielcach pozostawiaj¹c w ¿alu najbli¿szych oraz wspominany serdecznie przez wszystkich, którzy
mieli szczêcie spotkaæ Takiego Cz³owieka na swojej
drodze ¿ycia. Ja mia³em to szczêcie!
£ód, marzec 2005 r.

Dlaczego...

Wypowiedzi m³odych
olecczan po tragicznym wypadku kole¿anki;
http://www.olecko.com

Dlaczego tylu m³odych ludzi ginie w wypadkach, po co tyle
niepotrzebnych mierci m³odych, wspania³ych ludzi?! Czy wspó³czesny cz³owiek nie mo¿e czasem zastanowiæ siê nad tym co robi?
Tyle s³yszymy o wielu tragediach (chodzi mi g³ównie o wypadki
samochodowe), nie potrafimy jednak uwiadomiæ tego, ¿e i nas to
mo¿e spotkaæ. Ludzie, wiêcej wyobrani, przecie¿ 15 minut spónienia ma imprezê nas nie zbawi. Nie bójmy siê logicznie myleæ,
nawet o takich sprawach. Tylu m³odych ginie ka¿dego roku w
Olecku (i nie tylko) z powodu zwyk³ej g³upoty...
***
Tak masz racjê,... gdyby nie brawura i chêæ popisania siê przed
rówienikami, nie by³oby tylu smutków ile jest teraz ;( A tym
bardziej... umieraj¹ osoby, które nie zas³u¿y³y sobie na mieræ w
¿aden sposób. To jest najgorsze...
Uczmy siê kochaæ ludzi...tak szybko odchodz¹...
***
¯ycie jest okrutne... Zawsze ci, którzy nie zas³u¿yli na mieræ,
gin¹...;(
Tak jak Kasia!
Zginê³a przez g³upi b³¹d... Ajjj, wszystko mo¿e siê tak szybko
skoñczyæ!!!;...(
***
Nikt nie mo¿e ju¿ zmieniæ przesz³oci...i to jest najgorsze...Jedyne co mo¿emy, to wp³ywaæ na nasz¹ przysz³oæ i dziêki temu
mo¿emy sprawiæ, ¿e nie zdarzy siê wiêcej taka tragedia, jaka spotka³a Kasi najbli¿szych! Spowodowa³a ona wielkie pustki w sercach ludzi, którzy j¹ znaj¹, ale równie¿ dziêki temu nikt nie zapomni tego ANIO£KA! Mam probê... Nie roztrz¹sajmy ju¿ jej tragicznej mierci, bo nikt ju¿ tego nie zmieni... Nie zapominajcie o
Kasi, bo dziêki temu ONA nadal bêdzie ¿y³a w nas!!!
***
Dok³adnie tak!! Czasu nie cofniemy... Mylê, ¿e ta tragedia
nauczy³a nas, aby dbaæ o swoje zdrowie i ¿ycie, bo w koñcu
mamy tylko jedno... Bêdzie dobrze, B¹belek...
***
No niestety, tak jest... Nie cofniemy czasu!!!;(
Mam nadzieje ze Kaka bêdzie szczêliwa w niebie... Ju¿ nie
bêdzie cierpieæ  bêdzie mia³a lepiej ni¿ my tutaj na ziemi!!! A
kiedy i tak wszyscy siê spotkamy...
Ps: Kaka bêdzie zawsze z nami, nawet jeli nie widzimy jej...
***
Pps: Strasznie smutno mi by³o jak widzia³am Ciê B¹blu, jak tak
p³aka³a...
***
mieræ jest czêci¹ ¿ycia... Nie rozumiem po co tyle razy
wspominaæ o takiej tragedii... Sta³o siê, trudno, jest nam wszystkim bardzo smutno. I dobrze, by³oby gorzej, gdybymy miali siê
ze mierci kole¿anki... Kasia jest ju¿ teraz w niebie, patrzy na nas
i czuwa abymy ¿yli pe³ni¹ ¿ycia i cieszyli siê z ka¿dej chwili
spêdzonej na ziemi, gdy¿ jej nie by³o to dane... A przecie¿ w
niebie nie mog¹ byæ sami starzy ludzie... Tam musz¹ byæ Anio³ki
w ka¿dym wieku, dlatego Bóg zabra³ nam Kasiê, my j¹ ukochalimy i On te¿ :) buziaczek dla B¹belka.
***
Na tym zakrêcie w ostatnich latach zginê³o kilka osób. Zamiast pobocza po prawej stronie jezdni jest dziura (od wielu lat).
Na tej gromadzie kamieni rozbi³o siê ju¿ kilka samochodów (osobicie widzia³em 3 wypadki). Jak doroli i odpowiedzialni za to
mog¹ siê temu przygl¹daæ?
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Prusy Wschodnie

- Impresje, jak przed 40 laty (2)
Heine Lepkowski, Apartado 389, 1250 Escazu, Costa Rica
Dobre 300 km miêdzy Gdañskiem a
Treuburgiem mo¿na pokonaæ w ci¹gu 3
godzin, wiêc mog³em obejrzeæ moj¹ kwaterê w Rothebunde jeszcze w wietle
dziennym. Na wschodzie niechêtnie podró¿ujê noc¹, poniewa¿ obawiam siê kolizji z nieowietlonymi pojazdami lub pijanymi osobami. Wiêc jecha³em tak jak
król olch, oczywicie nie przez noc i
wiatr z dzieckiem, jednak równie szybko
przez Elbl¹g, Ostródê, Olsztyn, Wartenburg, Bischofsburg, Kêtrzyn i Gi¿ycko
wzd³u¿ mojej starej ojczyzny. Od Gi¿ycka stare drogi by³y mi ju¿ tak dobrze znane,
¿e mog³em jeszcze przyspieszyæ. Koñ
wyczu³ ju¿ stajniê. W Czychen opuci³em Teerstrasse-Kultur i odbi³em w lewo
na Schwalg. ¯wirowe drogi nie s¹ tu w
gorszym stanie ni¿ za niemieckich czasów. Administracja lasu Rothebude utrzymywa³a je w dobrym stanie do przewozu drewna. W okolicy Schwalg zachwyci³o mnie jezioro, na które patrzy³o siê z
góry w radosnym nastroju letniego wieczoru. Po dzikiej, brawurowej jedzie nonstop po raz pierwszy siê zatrzyma³em,
by poczuæ w sobie ten wspania³y uroczysty nastrój. Le¿¹ca na prawo wie
wydawa³a siê byæ martwa, dociera³y do
mnie tylko g³osy z po³o¿onych bezporednio przy ulicy domów. Budynki gospodarcze wioski sta³y bezu¿yteczne,
poniewa¿ ziemia zagospodarowywana by³a
przez PGR w Chychen. Dworek s³u¿y³
polskim dzieciom jako dom wakacyjny,
ale wakacje jeszcze siê w Polsce nie zaczê³y. Jako ¿e by³em z dwóch stref, bo
urodzi³em siê w powiecie Go³dap a dorasta³em w powiecie Treuburg, cieszy³em siê mog¹c wykazaæ z mojej kwatery
referencje dwóm stronom. Kilka metrów
od domu moich niemieckich gospodarzy
przebiega³a mianowicie granica pomiêdzy
tymi dwoma powiatami. Podczas gdy wie
Schwalg nale¿a³a jeszcze do Treuburga,
urz¹d leny Rothebude oraz ulubiony lokal
wycieczkowy Leny kocur znajdowa³y
siê ju¿ w powiecie Go³dap.
Za czasów naszej m³odoci jeziora
wokó³ Jeziora Haszno i okoliczne lasy
nale¿a³y do naszych bardziej oddalonych
miejsc spêdzania wolnego czasu. Czêsto wiêc p³ynêlimy w górê rzeki, wzd³u¿
zielonych wzniesieñ i leniczówek, do
Jeziora Litigainoo d³ugoci oko³o 6 km.
Potem docieralimy poprzez rzekê ³¹cz¹c¹ do pó³nocnej czêci Jeziora Haszno,
gdzie odkrylimy idylliczn¹ wysepkê. Ta

piêkna plama ziemi na Jeziorze Haszno,
z której mo¿na by³o podziwiaæ bajeczny
widok na ca³e jezioro, przyci¹ga³a nas
ju¿ jako dzieci na niezliczonych wycieczkach wodnych z magiczn¹ wprost si³¹.
By³a nasz¹ wysp¹ ze snów beztroskich
czasów m³odoci. Równie¿ w moich wspomnieniach magia wyspy nie przestaje na
mnie oddzia³ywaæ. Tak wiêc by³a celem
równie¿ tej podró¿y, tym razem jednak
rozpoczêtej po przeciwnej stronie, ze
wschodniego brzegu wielkiego Jeziora
Schwalg. Z miejsca gdzie sta³a chata
rybaków wiele razy rusza³em ³odzi¹ w tê
podró¿, ostatni raz razem z moimi gospodarzami. Sama chata rybaków, stoj¹ca na brzegu jeziora, by³a wczeniej gospodarstwem o wielkoci 100 mórg, nale¿¹cym do rodziny Meißner. Dom mieszkalny odbudowano w latach 30-stych po
wielkim po¿arze. Teraz mieszka tu stara
kobieta z psem, utrzymuj¹ca siê ze skromnej renty. Poza tym w tym spokojnym
miejscu z piêknym widokiem na jezioro
nie dzieje siê kompletnie nic. Równie¿
tutaj budynki niszczej¹. Na zachodzie
posiadanie takiego dobra z widokiem na
jeziora oznacza³oby posiadanie kilka milionów marek. Tutaj wszystko porasta
traw¹ w dos³ownym znaczeniu.
Za ma³e, kapitalistyczne zdobycze jak
kawa czy czekolada, samotna, stara kobieta gotowa by³a popilnowaæ naszego
samochodu. Ponton zosta³ szybko nape³niony powietrzem i spuszczony na
wodê. W b³ogos³awionej ciszy krajobrazu
rozleg³ siê mrucz¹cy dwiêk uruchamianego motoru i posz³o. Spojrzeniem ponad jeziorem na przeciwleg³e lasy nie
stwierdzi³em ¿adnych zmian, wszystko jak
przed 40-stoma laty. Na dalekim jeziorze
ani ¿ywej duszy, ¿agla czy ³ódki. Obj¹³em kurs na Rothebude. W urzêdzie lenym rezydowa³ swego czasu leniczy
Ernst Wagner. Na dalekim horyzoncie
dostrzeglimy na wzgórzu jego dawn¹
siedzibê. Naprawdê romantyczne miejsce,
tak¿e z cudownym widokiem na jeziora i
lasy. Deszczowe lato da³o chwile odpoczynku, wiêc s³oñce owietla³o z daleka
tê kiedy wspania³¹ siedzibê.
Na wysokoci WeiBen Brucke przekroczylimy jezioro, ¿eby poprzez ³¹cz¹c¹ rzekê wp³yn¹æ do Jeziora Pillwung.
Brzeg jeziora ostro siê wznosi³. Trzcina
utrudnia³a orientacjê, zw³aszcza ¿e nie
by³o ju¿ Weißen Brucke nad rzek¹, który
wczeniej widzielimy z jeziora. Ze wzglêdu

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
„Przypisani Pó³nocy” dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.
na zapiaszczenie rzeki musielimy wy³¹czyæ silnik i chwyciæ za wios³a. W koñcu w tej niesamowitej ciszy ten raj natury by³ prawdziwym prze¿yciem. Wygl¹da³o na to, ¿e od czasów niemieckich
nie by³o tu ¿adnego cz³owieka, tak nieska¿ona i pierwotna by³a rzeka i brzeg.
Zdawa³o nam siê jakbymy byli na Amazonce, podczas gdy tak dryfowalimy z
pr¹dem rzeki, ros³o nasze zafascynowanie tym naturalnym piêknem.
Przy ujciu rzeki do Jeziora Pillwung
ponownie ukaza³ nam siê widoczny obszar. Prezentowa³ siê naszym zdziwionym
oczom nowy, oczarowuj¹cy nas spektakl natury: na obu brzegach niezliczone pola lilii wodnych  ¿ó³ty i bia³y przepych, przetykany ciemnoniebiesk¹ toni¹
jeziora i zieleni¹ lici. Na jeziorze równie¿ nie by³o ani ¿ywej duszy. Jezioro
Pillwung jest typowym jeziorem lenym,
dooko³a otoczonym wysokim lasem. Nie
ma ¿adnych gospodarczych zabudowañ
ani przemys³owych zak³adów, które mog³yby obci¹¿aæ tê wspania³¹ ródlana
wodê. Tê cudown¹ idyllê natury dope³niaj¹ dwie liczne lene wysepki.
Skierowalimy siê wed³ug kursu na
po³udnie, by dostaæ siê do rzeki ³¹cz¹cej z Jeziorem Haszno. Przed ma³ym mostem na rzece znajdowa³o siê w wodzie
równie¿ kilka kikutów pali a na brzegach
kupy pe³nej gruzu ziemi z wczeniejszych
dróg do magazynu przy mocie. Znowu
mielimy wra¿enie, ¿e jestemy gdzie w
Amazonii. Cieszylimy siê niezwyk³¹ cisz¹ tego miejsca i zyskalimy spokój
wewnêtrzny. W tym unikatowym raju
natury mo¿na by³o zbli¿yæ siê do Boga i
wszechwiata. Od czasu do czasu nerwowy krzyk wystraszonego wodnego lub
chwytnego ptaka z pobliskich lasów, poza
tym ponad wszystkimi jeziorami i wierzcho³kami drzew koj¹ca cisza. Dla zestresowanego i zmêczonego cywilizacj¹
cz³owieka by³ to podarunek niebios! Wkrótce rzeka znowu siê otworzy³a i mielimy
widok na najwiêksze jezioro powiatu Treuburg, Jezioro Haszno o powierzchni 5,6km2.
Po przeciwnej stronie jeziora rozpoznalimy pagórkowaty odcinek l¹du miêdzy
jeziorem Litigaino i Haszno. Na nim przebiega³a droga z Rogonnen i Boiken do
Lenego Kocura, który kiedy w okresie
miesiêcy letnich prze¿y³ wiele zakrapianych i weso³ych zabaw.
C.d.n.
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„Lepiej jest polec od kuli,
Ni¿ wiecznie konaæ pod kijem”
Edward S³oñski

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.
Jednym z hamulców rozwoju polskiego rynku nieruchomoci, a porednio ca³ej gospodarki, jest nadany z mocy pañstwa i przez pañstwo chroniony monopol notarialny.
Ka¿da transakcja na rynku nieruchomoci musi zostaæ ustawowo zalegalizowana przez notariusza. A poniewa¿ op³aty pobierane przez notariuszy s¹ wysokie,
podnosz¹ one koszty obrotu nieruchomociami, niekiedy poza mo¿liwoci finansowe nabywców. Kompletnym absurdem, wrêcz
nadu¿yciem jest przymusowe partycypowanie notariusza w transakcji kupna/sprzeda¿y polegaj¹ce na stosowaniu op³at proporcjonalnych do wartoci transakcji.
Teoretycznie móg³bym kupiæ dzia³kê
czy dom od Iksiñskiego bez aktu notarialnego, znamy siê, wierzê mu, s¹ to w
koñcu moje pieni¹dze, lecz ustawodaw- Z
ca (w trosce o mój interes?) mi tego zakaza³. Abym móg³ transakcjê zarejestrowaæ muszê mieæ akt notarialny! Przygotowaniem aktu zajmuje siê notariusz. On
(ona) go uwierzytelnia, rejestruje  s³owem legalizuje. Najgorsze jest to, ¿e Ustawodawca udzieli³ notariuszom przywileju wy³¹cznoci, pozbawiaj¹c nas, konsumentów wyboru. Pomijaj¹c zasadnoæ takiego przywileju, chcia³bym wskazaæ kilka
alternatywnych us³ug prowadz¹cych do
legalizacji transakcji kupna/sprzeda¿y nieruchomoci; prociej, taniej, a przede wszystkim z zachowaniem konkurencji, bez której istnienia ¿adne racjonalne gospodarowanie nie ma sensu.
Nikt nie ma w¹tpliwoci, ¿e dla dobra
stron, ka¿da transakcja powinna byæ legalna, co wiêcej, kto tê legalnoæ powinien potwierdziæ, najlepiej te¿, aby j¹ w
sposób prosty, jednoznaczny i ogólnie
dostêpny udokumentowa³ i zarejestrowa³.
Czy do tego potrzebny jest notariusz? Oczywicie, ¿e nie!
W Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek obrotu nieruchomociami jest najwiêkszy
i najsprawniejszy, kto taki jak notariusz
nawet nie istnieje. Uwiarygodnienie podpisu kosztuje 1 dolara, albo i nic, i dokonuj¹ go ludzie, którym takiego prawa udzieli³
s¹d. W przypadkach bardziej skomplikowanych, jak choæby kupno nieruchomoci, przygotowaniem aktu przekazania w³asnoci zajmuj¹ siê adwokaci, nikt jednak
nie zakwestionuje aktu prawid³owo przygotowanego przez stronê sprzedaj¹c¹ przy
pomocy jednego z wielu tanich, ogólnie
dostêpnych programów komputerowych

typu zostañ swoim adwokatem czy zrób
akt sam. O formie aktu decyduj¹ strony
transakcji, a nie ustawodawca.
Instytucjami bior¹cymi na siebie ryzyko gwarancji czystoci tytu³u s¹ firmy
ubezpieczeniowe. Nazywa siê je ubezpieczycielami tytu³u w³asnoci (title insurance
company). One jednak aktu nie przygotowuj¹, wychodz¹ bowiem z za³o¿enia, ¿e mo¿e
to zrobiæ ka¿dy. Ubezpieczyciel daje natomiast gwarancje, ¿e nasza w³asnoæ jest
nasz¹ w³asnoci¹. Co wiêcej, za okrelon¹
op³at¹ (sk³adk¹) gwarantuje pokrycie strat
wynik³ych z ewentualnego przeoczenia
zapisów obci¹¿aj¹cych tytu³ w³asnoci. Jeli
by siê okaza³o, ¿e w kupionej przeze mnie
willi pojawi siê nagle kto, kto mi udo-

scedowaniem odpowiedzialnoci na firmê
ubezpieczeniow¹.
Ubezpieczenie tytu³u nie jest wcale kosztowne. Sk³adkê ubezpieczenia p³aci siê jednorazowo w chwili transakcji wi¹¿¹cej siê
ze zmianami na tytule w³asnoci takiej, jak:
kupno, sprzeda¿ czy obci¹¿enie hipoteki.
W tych ostatnich przypadkach w³aciciel
p³aci jedynie op³atê manipulacyjn¹.
Kosztami ubezpieczenia tytu³u w³asnoci
strony dziel¹ siê zwyczajowo (ustawy na
to nie ma); sprzedaj¹cy p³aci ok. 3/4 sk³adki,
resztê pokrywa strona kupuj¹ca. W przypadku domu wartoci ok. 300 tys. dol. pe³na sk³adka wynosi ok. 700 dol., a wiêc
ok. 0,25 procenta jego wartoci. Wysokoæ sk³adki uzale¿niona jest od wartoci
nieruchomoci bêd¹cej przedmiotem obrotu, jednak¿e w przypadku domów dro¿cyklu Rynek Nieruchomoci szych, powy¿ej 500 tys. dol., nie przekracza 0,2 proc. ich wartoci.
Poniewa¿ miêdzy firmami ubezpieczeniowymi panuje konkurencja, op³aty s¹ niskie, a ich wzrost nie dorównuje nawet tempu inflacji.
Ubezpieczenie tytu³u w³asnoci, to
Jan M. Fijor
praktycznie jedyny koszt przygotowawodni, ¿e legalnie to ja posiadam tylko nia aktu. Jego rejestracja jest formalnopó³ domu, drugie pó³ jest jego, wówczas ci¹ i kosztuje nie wiêcej ni¿ 50 dol. Zak³akoszty takiego roszczenia zostan¹ pokry- daj¹c jednak, ¿e do sporz¹dzenia aktu wyte z polisy ubezpieczenia tytu³u w³asno- najêlimy adwokata, ³¹cznie z jego honoci.
rarium (od 300 do 400 dol. za transakcjê)
Polski notariusz za jakoæ swojej pra- ca³oæ nie przekracza 1/3 procenta wartocy nie bierze bezporednio odpowiedzial- ci zbywanej nieruchomoci.
noci materialnej. Gdyby taka, jak opisaW Polsce istnieje ju¿ firma ubezpiena powy¿ej sytuacja zdarzy³a siê w Kra- czaj¹ca tytu³ w³asnoci (Stewart Title) prokowie czy Przasnyszu, odpowiedzialnoæ blem w tym, ¿e monopol notarialny utrudza roszczenie spoczê³aby na stronach sporu. nia jej dzia³anie. W interesie nas wszystObowi¹zkowe wykupienie polisy od od- kich powinien on zostaæ jak najszybciej
powiedzialnoci cywilnej jest co najwy¿ej zlikwidowany.

Monopol
notarialny

"
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Opowieci równikowe (48)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

Krwawe walki kogutów
Noc znów kiepska. Nadal boli i co
k³uje mnie w rodku, ale to nic w porównaniu z wyg³upami mieszkañców tego
hotelu. Nie daj¹ spaæ. Miasto te¿ wy³o
swoim nocnym niezachwianym rytmem.
Kuta nie jest wiêc miejscem dla podró¿ników, tylko dla turystów ¿¹dnych przygód
i typowego urlopowego wypoczynku.
O drugiej w nocy pada³ deszcz. Dzieñ
pochmurny, ale piecze niesamowicie.
Spaceruj¹c po Kucie natkn¹³em siê na
walki kogutów  sabung ayam  oczywicie nielegalne. Odbywa³y siê one na
niewielkim placu ogrodzonym wysokim
murem, byæ mo¿e to kogucia arena  tak
jak ma to miejsce na Filipinach. Zbiegowisko ludzi, którzy przek³adali z r¹k do
r¹k pieni¹dze i g³ono siê wydzierali.
Kiedy wyci¹gn¹³em aparat, ¿eby to sfotografowaæ zaczêli na mnie krzyczeæ, wiêc
musia³em siê zadowoliæ tylko naoczn¹
obserwacj¹.
Dzisiaj jest poniedzia³ek, ale walki
najczêciej odbywaj¹ siê w niedzielê i
wiêta. Przed walk¹ przyjmuje siê zak³ady, a w tym samym czasie uzbrojone w
ostre ostrogi i podzielone na ró¿ne kategorie koguty przygotowuje siê do walki
zwiêkszaj¹c dra¿nieniem ich agresywnoæ.
Samo starcie kogutów mo¿e trwaæ zaledwie kilka sekund, ale obowi¹zuje zawsze
ten sam rytua³  zwyciêzca musi dwukrotnie dziobn¹æ pokonanego koguta, bo

Ostatnia kolacja w Indonezji. Ja i Gra¿yna.

inaczej walka uznawana jest za remis.
Czasem do nóg koguta przywi¹zuje siê
¿yletki. Zdarzaj¹ siê te¿ ataki kogutów
na swoich w³acicieli.
Dwa koguty rzuci³y siê na siebie z
tak okrutn¹ z³oci¹, ¿e trudno to sobie
nawet wyobraziæ. Od razu widaæ by³o,
który z nich wygra. Pola³a siê krew, broczy³a z kilku ran, które pojawi³y siê w
okamgnieniu. Nagle aplauz gapiów, bo
jeden z kogutów zosta³ zadziobany na

UCZ SIÊ RAZEM Z NAMI

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego
w Olecku
ul. M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. (087) 520-24-18
og³asza zapisy na rok szkolny 2005/2006:
 do klasy I Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO,
 do klasy I Spo³ecznego Gimnazjum STO,
 dysponujemy wolnymi miejscami w innych klasach.
Gwarantujemy naszym uczniom:
- wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych,
- bezpieczeñstwo,
- ma³¹ liczebnoæ klas  indywidual-

mieræ. W³aciciel pokonanego w³o¿y³ go
do torby i po wszystkim. Koniec przedstawienia.
Przed ósm¹ wieczorem przyjecha³ Jacek,
Gra¿yna i Jadzia. Jacy tacy zabiedzeni,
zmêczeni i bez humoru. Wrócili z Gili, z
tygodniowego odpoczynku. Jacek zamiesz-

-

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-

ka³ ze mn¹, ¿eby trochê zaoszczêdziæ.
Dziewczyny wynajê³y pokój za 50 tysiêcy rupii.
Zaprowadzi³em ich do jednej z przydro¿nych restauracyjek na ostatni¹ nasz¹ kolacjê w Indonezji. Zjad³em kurczaka z grzybami (18 tys. Rp). Czeka nas
dzisiaj jeszcze co podobnego do snu.
I w drogê! Jutro polecimy z powrotem
do Malezji, a stamt¹d pojedziemy autobusem do Singapuru.
C.d.n.
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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Kalendarz imion

30 sierpnia
Gaudencji, Jowity, Ma³gorzaty, Michaliny, Rebeki, Ró¿y, Tekli
Benona, Czêstowoja, Feliksa, Micha³a,
Mirona, Szczêsnego
31 sierpnia
Izabeli, Pauliny, Rajmundy, Ramony, Romy
Bogdana, Bohdana, Cyrusa, Marka, Paulina, Rajmunda, Romualda, wiêtos³awa
1 wrzenia
Any, Beatrycze, Belindy, Bronis³awy, Izabeli, Reny
Augusta, Bronis³awa, Bronisza, Dzier¿ys³awa, Idziego, Wiktora
2 wrzenia
Bohdany, Brygidy, Dionizy, Elizy, Izy
Aksela, Axela, Bohdana, Czes³awa, Dionizego, Jana, Juliana, Salomona, Sewe-

ryna, Stefana, Tobiasza, Wilhelma, Witomys³a
3 wrzenia
Doroty, Erazmy, Eufemii, Izabeli, Liliany,
Sylwiny
Antoniego, Bart³omieja, Bartosza, Erazma,
Grzegorza, Joachima, Mojmierza, Przec³awa,
Sylwina, Szymona, Zenona
4 wrzenia
Agnieszki, Dali, Idy, Laury, Lili, Lilianny, Liliany, Lindy, Rozalii, Ró¿y
Bart³omieja, Laurencjusza, Przemys³awa,
Rocha, Rocigniewa
5 wrzenia
Adeli, Deli, Doroty, Justyny, Stronis³awy
Alberta, Herkulesa, Justyna, Laurencjusza, Stanis³awa, Teodora, Wawrzyñca,
Wiktora, Wiktoryna

Czyszczenie mebli skórzanych
Miêkk¹ ciereczkê zwil¿yæ terpentyn¹ albo rozcieñczonym octem. Nastêpnie
wycieraæ skórê mebla. Po wyschniêciu
przetrzeæ drug¹ miêkk¹ ciereczk¹ zmoczon¹ w rozbitym na pianê bia³ku jajka.
Z poradnika dziadka ogrodnika Grzybobójcz¹ gnojówkê z czosnku i cebuli
przygotowuje siê nastêpuj¹co. Rozgnieæ
500 g cebul i z¹bków czosnku albo nieco mniej cebul i z¹bków wraz z ³odygami, szczypiorem, które zawsze warto do-

datkowo pokroiæ lub zmia¿d¿yæ.
Tak przygotowana masê nale¿y zalaæ 10 litrami wody (wiadrem), najlepiej
deszczówki. Odstawiæ w wiadrze z dostêpem powietrza i najlepiej w miejsce
s³oneczne na kilkanacie dni, a¿ przestanie siê pieniæ. Potem rozcieñczaæ w
stosunku l do 10 i polewaæ zagony i krêgi
pod koronami drzew i krzewów. Preparat wzmacnia silnie ró¿ne roliny zw³aszcza
ziemniaki, truskawki.

Ty decydujesz
co piewaæ...

POD ROZWAGÊ
PIEGUSOM

Wykaz pieni, jakie nale¿y piewaæ
podczas jazdy samochodem, gdy rozwija siê nastêpuj¹ce prêdkoci:
80 km/h  Pob³ogos³aw, Jezu, drogi
90 km/h  To szczêliwy dzieñ
100 km/h  Có¿ Ci, Jezu, damy
110 km/h  Ojcze, Ty kochasz mnie...
120 km/h  Liczê na Ciebie, Ojcze...
130 km/h  Panie, przebacz nam...
140 km/h  Zbli¿am siê w pokorze...
150 km/h  Byæ bli¿ej Ciebie chcê...
160 km/h  Pan Jezus ju¿ siê zbli¿a...
170 km/h  U drzwi Twoich stojê, Panie...
180 km/h  Jezus jest tu...
200 km/h  Witam Ciê, Ojcze...
220 km/h  Anielski orszak niech Tw¹
duszê przyjmie...
Uwaga! Warning! Achtung! Wnimanie!
w. Krzysztof jedzi z Tob¹ tylko do
120 km/h. Przy wiêkszych prêdkociach
swoje miejsce oddaje w. Piotrowi!
w. Krzysztofie, módl siê za nami

 Znamion nie wolno usuwaæ ¿adnymi
domowymi sposobami (np. rodkami
chemicznymi), rozdrapywaæ ich, w
jakikolwiek sposób dra¿niæ czy próbowaæ rozjaniaæ. Podczas opalania w
solarium i na pla¿y nale¿y os³aniaæ je
ubraniem lub grubo posmarowaæ kremem z filtrem ochronnym.
 Ludzie, którzy maj¹ na skórze znamiona dysplastyczne, a w ich rodzinie by³y
przypadki czerniaka z³oliwego, s¹
znacznie bardziej nara¿eni na nowotwór ni¿ inni. Dlatego musz¹ byæ pod
sta³¹ kontrol¹ dermatologa. Sami równie¿ powinni obserwowaæ, czy nie nastêpuj¹ jakie zmiany.

Problemy z oczami

Na opuchniête oczy pomagaj¹ przemienne cieple i zimne ok³ady. Zimne powinny byæ z esencji herbacianej, a ciep³e  z mleka lub malanki. Zaczynamy
od kompresu ciep³ego (5 sek.), a koñczymy zimnym. Zabieg powtórzyæ 5 razy.

Przys³owia
i powiedzenia
 Studnia czerpaniem czycieje, dowcip
æwiczeniem ostrzeje.
 Kto siê zawsze strze¿e ten bezpieczno
chodzi.
 Mg³a opada, bêdzie pogoda, mg³a w
górê idzie, bêdzie deszcz.
 Jak pierwszy, drugi, trzeci, taki ca³y wrzesieñ zleci.
 Jaki czas oko³o w. Idziego (1 wrzenia), takie powietrze trwaæ bêdzie cztery
tygodnie.
 w. Idzi (1 wrzenia) nic ju¿ w polu nie
widzi.
 w. Idzi (1 wrzenia) k³osa w polu nie
widzi.
 w. Idzi (1 wrzenia), siaæ wyjdzij.
 Wielka dla zbó¿ i siewu wygoda, gdy
z w. Idziego (1 wrzenia), pogoda.
 w. Idzi (1 wrzenia), podwieczorka nie
widzi.
 Chmiel zbieraæ oko³o w. Idziego (1 wrzenia) i chowaæ porz¹dnie do zwietrzenia.
 Gdy wrzesieñ bez deszczów bêdzie, w
zimie wiatrów pe³no wszêdzie.
 Kto nie ma s³omy i siana p³acze od
wieczora do rana.
 Gdy wrzos z do³u kwitnie, zima wczenie przytnie.

ORZECH W£OSKI

Orzech wioski ronie dziko w po³udniowo-wschodniej Europie, Malej Azji,
na Kaukazie oraz w krajach dalekiego
Wschodu, osi¹gaj¹c 20 m wysokoci. Jest
rolin¹ jednopienn¹ - na ga³¹zkach wyrastaj¹ kwiaty ¿eñskie, o na tych samych
³odygach tworz¹ siê kwiaty mêskie, zebrane w kwiatostany. W Polsce orzechy
w³oskie uprawia siê powszechnie, choæ
nie masowo. Wyselekcjonowano kilka
form odpornych na mrozy.
Orzech w³oski rozmna¿a siê z nasion.
W pierwszych latach owocowania iloæ
orzechów jest niewielka. Dojrza³oæ osi¹ga
stosunkowo póno, po kilku latach, kiedy jest ju¿ du¿ym drzewem. Z tych wzgl¹dów orzech wioski nie jest wskazany na
dzia³ki o niewielkiej powierzchni, gdy¿
zajmuje du¿o miejsca. Mo¿na go natomiast sadziæ w du¿ych ogrodach, przy
dom, gdy¿ doje cieñ i stanowi efektowny akcent dekoracyjny.

Nie nale¿y...

p³ukaæ kasz drobnych oraz p³atków (ch³on¹
wodê), natomiast dok³adnego wymycia
wymaga ry¿.

$
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/ PRACA
* AVON - zostañ konsultantk¹. Tel. 0-609-600-338. (K32305)
* Do pracy na budowie. Kontakt: Norwida 8.
(K34001)
* 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.
(V32703)
* Firma w E³ku zatrudni. Wymagania: wiek do 40 roku ¿ycia. Tel. 0-603-714-308; (087) 621-44-30.
(V55002)
/ SPRZEDAM
* dom do remontu, 20 metrów od jeziora, Gordejki, 0,82ha.
Tel. (085) 744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de. (K32704)
* du¿y dom w Olecku. Tel. (087) 520-31-40.
(K33003)
* dzia³kê roln¹ z lini¹ brzegow¹ jeziora Olecko Ma³e. Tel.
0-606-480-884.
(K33302)
* siedlisko po remoncie, umeblowane, Mo¿nie, 2ha. Tel. (085)
744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de
(K32604)
* maszyny rolnicze. Tel. 0-697-544-074
(K33601)
2
* pilnie mieszkanie w Szczecinkach, 80m , 40 000z³.
Tel. 0-693-421-044
(K34101)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1303)
/ WYNAJEM
* Lokal 250m2 w centrum do wynajêcia. Tel. 0-601-245-394.(K32503)
* Poszukujê mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-505-279-478.(K32902)

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

DROGERIA NATURA

(V33205)

(V55401)

Tel. (087) 520-22-33.
Ceny najni¿sze w regionie.!
KEY, Go³dapska 22.
ZAPRASZA
W dobrej cenie:

Jerzy Miliszewski

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

Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520-11-03
(K31905)

OKULISTA lek. med. A. Gierczak B. Gierczak
Olecko, ul. Zielona 37
OPTYK Realizujemy
recepty z NFZ
Rabaty dla sta³ych klientów.

Poniedzia³ki i czwartki, godz. 16-18

Tel. 0-603-064-189
Reprinty pocztówek z Olecka
Trzecia edycja reprintów pocztówek z przedwojennego
Olecka do nabycia w ksiêgarniach.
Iloæ egzemplarzy ograniczona!

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

(V335010)

SYSTEM WANNOWY Z KORKIEM
AUTOMATYCZNYM - 39,99 z³

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

(K25609)

OG£OSZENIA DROBNE

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

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

W miêdzyczasie zaproszono mnie do
kancelarii szkolnej, gdzie uciekinierzy z
lodowiska, ju¿ trochê opanowani, wrêczyli mi dwie nagrody pieniê¿ne  jedn¹ z nich przeznaczon¹ przez Powiatow¹ Komisjê Spó³dzielni Uczniowskich w
wysokoci 1000 z³ wrêczy³ pan Godlewski, przedstawiciel tej komisji, a drug¹
chyba dyrektor Szarnecki, poszkodowany
najbardziej, tylko znowu po 16 latach nie
mogê przypomnieæ jak wysoka ona by³a,
lecz na pewno nie przekroczy³a sumy
otrzymanej od spó³dzielców.
23 lutego nadano w Radiu Bia³ystok
minireporta¿ z naszego lodowiska zredagowany przez Ewê Biesiadê, która by³a
gociem naszego lodowiska  jedynym,
który przyby³ z poza Olecka.
24 lutego uda³o nam siê odnowiæ
wszystkie tafle lodowiskowe, wiêc znowu nauczyciele mogli prowadziæ lekcje
w-f na lodzie.

25 lutego potê¿na
nie¿yca, trwaj¹ca przez
ca³y dzieñ i prawie ca³¹
noc ca³kowicie zasypa³a
lodowiska. Nad ranem
sam uprz¹tn¹³em Liliputa i Zucha oraz 1/3 Bajki.
Po dwóch godzinach
pracy, podczas lekcji,
zosta³o odnie¿one
równie¿ du¿e lodowisko.
W dniu 1 marca reporta¿ z naszego lodowiska, sfilmowany przez
pana Andrzeja Borzozê, mia³ ukazaæ siê w
Teleranku, lecz czekalimy na pró¿no
i tego dnia i kilka nastêpnych niedziel na pokazanie 30-latki.
Od 1 marca mróz dochodz¹cy do minus
200C pozwala na utrzymanie lodowisk w doskona³ym stanie. Najbardziej ciesz¹ siê maluchy od klas pierwszych do czwartych,
bowiem mog¹ jedziæ na
du¿ym lodowisku, a dotychczas zdarza³o siê to
bardzo rzadko, gdy¿
du¿e lodowisko okupowane by³o przez starsze klasy.
7 marca ostatni raz
odnawiam lód. Pojawia
siê napis: Witamy
Dzieñ Kobiet i Wiosnê.
Mróz trzyma nadal i jedzimy jeszcze do 15
marca.

Wycinek ze wiata M³odych. Muszê przyznaæ, ¿e
tego urz¹dzenia, o którym wspomina wiat M³odych
w artykule Podpatrzone w Olecku nie u¿ywa³em, a
taflê idealnie równ¹ uzyskujê przez kilkakrotne polewanie po ca³odziennej jedzie, a przy mrozie przekraczaj¹cym 100C odnawiam j¹ dwa razy dziennie, polewaj¹c zwyk³ym wê¿em z rozpylaczem. Urz¹dzenia z beczk¹
na sankach mog¹ u¿ywaæ ci, którzy maj¹ ograniczon¹
iloæ wody i musz¹ j¹ oszczêdzaæ.

Rok 1987/88

Tekst z gazety
pt. Podpatrzone w Olecku.

(191)

9 grudnia 1987 r. zaproszono mnie
do pracy przy lodowisku. Ba³agan, jaki
zasta³em w budynku, ca³kiem nie zachêca³ do pracy. Zginê³o sporo rzeczy pozostawionych po zimie (toporek, obcêgi, dwa mikrofony, zdjêcia z gazetki, 2
zdjêcia z ramkami, ³y¿eczki do herbaty,
garnek do gotowania mleka, ¿arówki). Na
zewn¹trz siatka okalaj¹ca lodowisko by³a
poprzerywana w szeciu miejscach.
Postawilimy bandy z trzech stron,
bo na czwart¹, jak poprzednio, zabrak³o
desek. Dyrekcja szko³y obieca³a posta-

raæ siê o nie nastêpnego dnia.
W grudniu spad³o trochê niegu, który
udeptalimy. Z usuniêciem odwil¿owego niegu mielimy sporo k³opotu. Musielimy nawet toczyæ kule, gdy¿ o usuniêciu niegu przy pomocy zsuwaków
nie by³o mowy. W rezultacie pozosta³a
jeszcze spora warstwa niegu, a poniewa¿ wieczorem temperatura spad³a poni¿ej 00C, zdecydowa³em siê na polewanie. Przez 7 godzin zdo³a³em polaæ tylko
dwa razy. Woda ci¹gle wsi¹ka³a. 11 grudnia polanie ca³ego lodowiska zajê³o mi
17 godzin  licz¹c od 3 rano. 12 i 13
grudnia cinalimy nierównoci, jednoczenie polewaj¹c.

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.
(K32005)

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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Lekka atletyka

TERMINARZ ROZGRYWEK PI£KI NO¯NEJ
CZARNI OLECKO - KLASA OKRÊGOWA - JESIEÑ 2005

Dokoñczenie ze s. 1.

Z³oto i srebro dla
Przemka Szlaszyñskiego

Zawodnik klubu Czarni Olecko od
czterech lat trenuje pod opiek¹ Romualda Wojnowskiego. Z ka¿dym rokiem poprawia swoje rekordy ¿yciowe po pó³ metra
(w 2004 roku skoczy³ 15.03, a rok wczeniej 14,61m).
Niesamowicie ambitny i pracowity na
treningach swoj¹ postaw¹ i zaanga¿owaniem
jest przyk³adem dla m³odszych kolegów i
kole¿anek z klubu. Aktualnie jest studentem
I roku na kierunku wychowania fizycznego Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
swoje plany ¿yciowe wi¹¿e miêdzy innymi jako trener skoków, dlatego wybra³ taki
kierunek studiów.
W swoim dorobku zawodniczym na
koncie ma wiele medali i osi¹gniêæ, które
odnotowa³ na ró¿nego rodzaju imprezach lekkoatletycznych rangi ogólnopolskiej, w ró¿nej kategorii wiekowej.
Tegoroczny wynik (15,50m) daje Przemkowi miejsce w pierwszej dziesi¹tce
najlepszych trójskoczków w Polsce w 2005r.
(w kategorii seniora).
¯yczymy Przemkowi i jego trenerowi
dalszych sukcesów w tej bardzo trudnej,
a przy tym bardzo podatnej na urazy,
konkurencji. Takie wyniki budz¹ du¿y
szacunek i nobilituj¹ do dalszej pracy, a
z progresywnoci wyników mo¿na wnioskowaæ, ¿e niebawem zawodnik Czarnych
Olecko wejdzie do grona szesnastometrowców. Tego oraz realizacji planów ¿yciowych i sportowych ¿yczymy Przemkowi
w imieniu redakcji.

Da ta
13 .0 8.(sobo ta)

Sen iorzy
GLK S Janko wo
W – 1 6.0 0

20 .0 8. (so bota)
21 .0 8. (nied ziela)

M KS K orsze
D – 15 .00

24 .0 8. (ro da)

B KS Têcza B isk up iec
W – 1 7.0 0

27 .0 8.(sobo ta)
28 .0 8. (nied ziela)

07 .0 9.(ro da)
10 .0 9 (sobo ta)

LKS Pisa B arczewo
W – 1 6.0 0
GK S M amry Gi ¿y cko
D – 17 .00
LKS £ yna S êpop ol
W – 1 6.0 0

17 .0 9. (so bota)
18 .0 9. (nied ziela)

M azur Pisz
W – 1 4.0 0

C WK S Vêg oria W êgo rz ew o
D – 15 .00
M KS R omin ta Go³dap
W – 1 2.0 0

M KS R omin ta Go³dap
W – 1 4.0 0
C WK S Vêg oria W êgo rz ew o
D – 14.00

LKS £ yna S êpop ol
D – 12 ..00

GK S M amry Gi ¿y cko
W – 1 4.0 0

M KS R uciana N ida
W -1 1.0 0
GO SiR W ilk asy
D – 12 .00

M KS M azur E³k
D – 14 .00
KS P³om ieñ E ³k
W – 1 .00 0

M KS K orcze
W – 12.00

KS Pog oñ B anie M azu rskie
D – 14 .00

UK S Het man B aran owo
W – 1 2.0 0

M LKS Znicz Bia³a Piska
W – 1 4.0 0

Pol onia Lidzbark W armiñski
W - 14.00

01 .1 0. (so bota)
02 .1 0. (nied ziela)

M am ry G i¿y cko
W -1 2.0 0

W armia O lsztyn
D – 15 .00

24 .0 9. (so bota)
25 .0 9. (nied ziela)

M³odzicy

M KS Szczy tno
D – 15 .00

03 .0 9.(sobo ta)
04 .0 9. (nied ziela)

Jun io r M ³odszy

Granica B ezled y
D – 15 .00
UK S Start Kruk lanki
D – 14 .00

08 .1 0. (so bota)
09 .1 0. (nied ziela)

B ³êk itni Pasym
W – 1 5.0 0

15 .1 0. (so bota)
16 .1 0. (nied ziela)
22 .1 0. (so bota)

C reso via G órowo I ³aw sk ie
D – 15 .00
M azur Pisz
W – 1 5.0 0

06 .1 1. (nied ziela)

KS O limpia M i³ki
W – 1 4.0 0

LKS M azur Wy dminy
D – 14 .00
M B KS Victoria B artoszyce
D – 12 .00

23 .1 0. (nied ziela
30 .1 0. (nied ziela)

GK S Ju rand B arciany
D – 12 .00
M KS Szczy tno
W – 1 2.0 0

Jurand Barciany
W – 1 4.0 0
Vêg oria W êgo rz ew o
D – 13 .00
Ob janien ia

D – M ecz w Oleck u

W – M ecz wy jazdow y

TENIS ZIEMNY
28.08. W ostatnim, otwartym w tym
roku turnieju tenisowym rozegranym na
oleckich kortach w finale spotkali siê dwaj
tenisici z Warszawy. Maciej Zarêba
pokona³ Patryka Drewnowskiego 2-6, 62, 7-6. W meczu o trzecie miejsce Kamil
Bomber pokona³ Patrycjê Supronowicz
6-0 (oboje z Olecka).

ZAPROSZENIE

W dniu 4.09. (niedziela) rozpoczn¹
siê Mistrzostwa Olecka w tenisie ziemnym. O godz. 10.00 zapraszamy wszystkie kobiety i dzieci, natomiast na godz.
16.00 zapraszamy do zmagañ wszystkich
chêtnych mieszkañców gminy. (Uwaga:
w Mistrzostwach startuj¹ wy³¹cznie mieszkañcy gminy Olecko).
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 165

O tym, ¿e minê³o kolejnych siedem
dni to muszê Pañstwu przypominaæ. Po
prostu tak wynika z uk³adu kalendarza,
a dni mijaj¹ niezale¿nie od nas. Kolejnym dowodem na to, ¿e dni mijaj¹ s¹
wiadomoci codzienne. Dziêki nim mo¿emy dowiedzieæ siê, ¿e co minê³o. A
ostatni tydzieñ jest jak zwykle ciekawszy od tego co min¹³ wczeniej. Bo tak
ju¿ jest, ¿e ka¿dy dzieñ nas zaskakuje
jak zima drogowców.
Moim wyuczonym hobby jest ogl¹danie, a raczej poch³anianie wieci ze wiata
i najbli¿szej okolicy. Takie sobie hobby.
Ale uprawiane przez spor¹ czêæ moich
wspó³rodaków. Jak nie obejrzê wieczorem jakich wiadomoci, to nie mogê zasn¹æ. No tak... a Pañstwo zasnêliby w
takiej niewiadomoci, ¿e nie wiedz¹ co
dzieje siê wokó³ nich? Niektórzy pewnie
tak. A ja nie mogê...
Nie zasnê jak nie dowiem siê co w
danym dniu robili kandydaci na prezydenta. To znaczy kandydaci do fotela
Prezydenta RP. Mamy kilkunastu chêtnych i najlepszych kandydatów na to
stanowisko. Najlepsi z najlepszych... Sól
ziemi... Gdyby by³o ich tylko dwunastu
to mo¿na by ich nazwaæ parszyw¹ dwunastk¹. Nie dlatego, ¿e co z nimi nie
tak, ale jeden z nich ma przyj¹æ tak parszyw¹ posadkê, ¿e a¿ strach. To jest najgorsze miejsce pracy w naszym kraju:
prasa siê czepia, sejm i senat siê czepiaj¹, politycy siê czepiaj¹, ludzie siê czepiaj¹, nie mo¿na kroku zrobiæ z roboty
by nie przyczepi³a siê telewizja, radio i
inni dziennikarze i fotograficy. A tu jeszcze
trzeba rozmawiaæ z jakimi delegacjami
zagranicznymi... PARSZYWA ROBOTA,
ma³o p³atna i nara¿aj¹ca cz³owieka na stres!
Zosta³by cz³owiek jakim prezesem czy
cz³onkiem rady nadzorczej: wiêksze pieni¹dze, mniej roboty i nie trzeba przewa¿nie mieæ kwalifikacji do wykonywania zawodu cz³onka rady nadzorczej czy
bycia tam prezesem czy dyrektorem.
Normalnie laba. A jak politycy nie zauwa¿¹, a mog¹ nie zauwa¿yæ, to mo¿na
na takim sto³ku siedzieæ do koñca ¿ycia.
Wystarczy tylko nic nie robiæ, nie odzywaæ siê i nie mieæ pomys³ów do realizacji. Spokojna g³owa! Nikt nie zauwa¿y i
nikt nie zdejmie z takiego sto³ka. Sied
cicho i rób co chc¹ inni. By zostaæ Prezydentem naszego kraju to trzeba mieæ
stalowe nerwy i twardy ty³ek.
Na razie mamy niez³¹ grupê kandydatów na to stanowisko. Jest tam kilku... delikatnie mówi¹c... oszo³omów, ale

s¹ te¿ i wartociowi ludzie. A¿ szkoda
ich do polityki. Lewica ma swojego ulubieñca, ale on coraz bardziej zapl¹tuje
siê w swoj¹ uczciw¹ przesz³oæ. Ju¿
chyba nie pomo¿e mu w tym nawet kierowana przez kolegów prokuratura... Mo¿na
mia³o powiedzieæ: Temu Panu ju¿ dziêkujemy. Uczciwy inaczej! Do póki siedzi cicho jest O.K.! Ale ludzie z lewej
strony bardzo dziwnie rozumiej¹ s³owo
uczciwy. U nich to jednak norma. O
tym mo¿e wiadczyæ iloæ pos³ów i polityków tej formacji zasiadaj¹cych w ³awach s¹dowych. Samoobrona czasem z
trudem nad¹¿a w tej statystyce. Ale widaæ, ¿e bia³o-czerwony przewodnicz¹cy
jest zapatrzony w swój idea³ partyjny.
Przej¹³ nawet spor¹ liczbê by³ych betonów lewicy. Chyba tylko po to, by
pobiæ rekordy Sojuszu... Dopiero teraz
zwróci³em uwagê, ¿e Sojusz ma zawsze
ci¹gotki do sentymentalizmu po PRL. W
tamtych czasach by³y popularne takie
s³owa jak sojusz. I tak im zosta³o. A
odm³odzenie nie za bardzo im pomog³o.
I nie pomaga ju¿ lekcewa¿¹ce podejcie
do innych kandydatów na prezydenta.
Udany start i bardzo udany upadek... Ja
mam tylko cich¹ nadziejê, ¿e ludzie widz¹ i znaj¹ dobrze postêpowania tego
uczciwego kandydata. Gdyby kto z
nas zrobi³ takie pomy³ki jakie uczyni³

uczciwy kandydat, to przez parê ³adnych miesiêcy spa³by z widmem prokuratury, s¹du i wyroku skazuj¹cego. No,
ale uczciwy nawet kilka razy napominany przez innych ludzi, ¿e jego owiadczenia zawieraj¹ b³¹d, nie mia³ zamiaru
tego poprawiæ. Wiêc jak tu mówiæ o
pomy³ce?
Przydzielono ju¿ numery do wyborów! Jednym pasuj¹, innym nie. No có¿.
Losowania maj¹ to do siebie, ¿e ciê¿ko
by wysz³o to co nam w danej chwili siê
podoba. Ja co sobotê i rodê wype³niam
pewien kupon odpowiednimi cyframi.
I co? I za cholerê nie mog¹ trafiæ w moje
liczby. Co musi byæ nie tak, albo mam
za s³abe znajomoci... bo w tym kraju
nic siê nie za³atwi bez dobrych znajomoci.
Ale mam te¿ s³owa pe³ne optymizmu.
Mój optymizm jest podbudowany pocz¹tkiem roku szkolnego. Do Uczniów:
prawda, ¿e siê cieszycie? Cieszycie siê
na pierwszy dzieñ szko³y! Ja siê cieszê,
¿e nie muszê ju¿ tam chodziæ, a spotka³o mnie to szczêcie, ¿e dawniej chodzi³em do szko³y. Dzi z tego widzê, ¿e wielu
nauczycieli (obecnych) nie ma pojêcia
o nauczaniu i jakie cele s¹ postawione
przed szko³¹, a uczniowie nie s³u¿¹ do
odreagowywania stresów wyniesionych
z domów. Ale mo¿e siê mylê...
PAC

MA£E impresje
Lato

Zapada zmierzch, japoñskim turystom po ca³ym dniu biegania wreszcie pozwalaj¹ odsapn¹æ wysy³aj¹c ich na nocn¹ przeja¿d¿kê statkiem po Sekwanie. B³yskaj¹
flesze. Byle gdzie, jak popadnie. Ponoæ najlepsze putes s¹ teraz na Bateau Mouche,
tak s³ysza³am w jakim filmie. Pary¿ chowa siê w upalne miesi¹ce.
Ewa Koz³owska

