ISSN 1505-0246

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿
przeczytaæ na stronie internetowej
www.olecko.com (w pliku *.pdf)

Nr 40 (406)

Kto szuka dobra, z trudem je odnajduje, z³o natomiast i bez szukania mo¿na znaleæ. Demokryt

4 padziernika 2005 r.

25-lecie Solidarnoci
w Olecku

Cena 1,40 z³
Studia dzienne
na WM

3 padziernika rozpoczê³y
siê na Wszechnicy Mazurskiej zajêcia dla
studentów ucz¹cych siê systemem dziennym.
Zajêcia s¹ prowadzone na trzech kierunkach studiów: wychowania fizycznego,
filologii angielskiej i administracji.

Spotkanie
pokoleñ

Wprowadzenie sztandaru i rozpoczêcie uroczystoci obchodów 25-lecia NSZZ
Solidarnoæ Ziemi Oleckiej. Wiêcej o tej uroczystoci na s. 7.

GODZINY PRZYJMOWANIA
OG£OSZEÑ
Tygodnik Olecki,
ul. Zielona 37
tel./fax (0-87) 520 02 30
poniedzia³ek, roda
czwartek, pi¹tek
w godz. 1200 -1700

Nr 40
(406)

Na inauguracjê roku sportowego 12
padziernika przyjad¹ do Olecka mistrzowie
olimpijscy Zygmunt Smalcerz i Ryszard
Szurkowski, Jan Szczepañski (mistrz
olimpijski z Tokio), wicemistrz olimpijski
Wies³aw Rutkowski.
Najprawdopodobniej w uroczystociach wemie udzia³ sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Andrzej Krzesiñski.
Na stadionie zobaczymy równie¿ wielu
startuj¹cych kiedy w barwach Olecka
sportowców.
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OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

K R O N I K A
PO¯ARNICZA
 16 wrzenia o 16.09 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w Szeszkach (gm. Kowale Oleckie).
 16 wrzenia o 16.20 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Kleszczewie (gm. Wieliczki).
 17 wrzenia o 11.08 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ plamê oleju z jezdni w
okolicach Olszewa.
 17 wrzenia o 22.10 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej w
okolicach Sokó³ek (gm. Kowale Oleckie).
Informacji udzieli³
m³odszy aspirant £ukasz Grzymkowski

 19 wrzenia o 10.10 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku gospodarskiego w Plewkach.
 19 wrzenia o 18.10 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku gospodarskiego w Po³omie
(gm. wiêtajno).
 20 wrzenia o 11.36 jeden zastêp JRG
PSP wyjmowa³ z nieu¿ytkowanej studni

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony i
wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Iwona Dobrak
 Ryszard Król
 Leonarda Krupiñska
 Danuta Lipiñska
 Gabriel Szymanowski
 Micha³ Zdanio
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√Grzegorz K³oczko
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku
√ Henryka Bochniarz  kandydat
na Prezydenta,
www.bochniarz.pl
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18

uwiêzion¹ tam sarnê. Do zdarzenia
dosz³o w okolicach osiedla Lesk.
 20 wrzenia o 18.39 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Borkach (gm.
wiêtajno).
 21 wrzenia o 7.42 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni ze sklepu w Czerwonym Dworze.
 21 wrzenia o 8.33 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Rogoniach (gm. Kowale Oleckie).
 21 wrzenia o 12.35 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Sedrankach skutki kolizji drogowej.
 22 wrzenia o 9.16 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ naderwan¹ rynnê w
kociele w G¹skach.
 22 wrzenia o 21.29 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z jednego z
mieszkañ osiedla Siejnik.
 24 wrzenia o 13.10 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Kowalach Oleckich.
 24 wrzenia o 13.23 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku mieszkalnego w Szeszkach (gm.
Wieliczki).
 24 wrzenia o 19.00 jeden zastêp OSP
Sokó³ki gasi³ po¿ar pozostawionej na
ciernisku s³omy w okolicach Sokó³ek
(gm. Kowale Oleckie).
Informacji udzieli³
starszy aspirant Andrzej Retel

Pijani kierowcy

 25 wrzenia w Sto¿nem zatrzymano Fiata
126p, którym kierowa³ dwudziestojednoletni Marcin W. Mia³ on we krwi
1,56 promila alkoholu.
 27 wrzenia w Sedrankach zatrzymano
Tico, którym kierowa³ czterdziestoomioletni Wies³aw W., Mia³ on we krwi
2,78 promila alkoholu.
 28 wrzenia w Zabielnie policjanci zatrzymali £adê, któr¹ kierowa³ dwudziestoczteroletni S³awomir P. Mia³ on we
krwi 2,6 promila alkoholu.
 30 wrzenia na ul. Kociuszki zatrzymano Poloneza, którym kierowa³a czterdziestopiêcioletnia Mariola Z. Mia³a we
krwi 1,76 promila alkoholu.
 26 wrzenia o 16.40 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Kukowa plamê oleju z jezdni.
 27 wrzenia o 7.56 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w wiêtajnie skutki
kolizji drogowej.
 27 wrzenia o 15.43 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ z domu mieszkalnego w
Dobkach gniazdo szerszeni.
 27 wrzenia o 19.52 jeden zastêp JRG
PSP transportowa³ rannego do szpitala w Olecku.
 29 wrzenia o 12.00 jeden dwa zastêpy
JSP PSP, OSP Kowale Oleckie, OSP
Lenarty i OSP Sokó³ki poszukiwa³y zaginionej osoby.
Informacji udzieli³

m³odszy aspirant £ukasz Grzymkowski

Sk³adam podziêkowanie wszystkim tym, którzy
g³osowali na PSL i moj¹ osobê.
Dziêki Pañstwa g³osom PSL ma swoich przedstawicieli w Sejmie.
(K36701)

Edward Adamczyk

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

(V61001)

!
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Kijewo wyrównuje szanse
W pi¹tek 30 wrzenia 2005r. Delegatura Kuratorium Owiaty w E³ku zorganizowa³a Konferencjê Równaæ Szanse.
Jej celem by³o zaprezentowanie oraz
upowszechnienie projektu Centrum Aktywnoci Gimnazjalisty jako modelowego rozwi¹zania na uaktywnienie i wyrównywanie szans m³odzie¿y i dzieci z
terenu wsi i ma³ych miast.
Burmistrz Olecka obj¹³ honorowy patronat nad konferencj¹ obok WarmiñskoMazurskiego Kuratora Owiaty, Starosty E³ckiego, Prezydenta E³ku oraz Burmistrzów i Wójtów z terenu dzia³ania delegatury.

Warto dodaæ, ¿e Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi w Kijewie by³o
wspó³organizatorem konferencji. Przedstawi³o na niej swoje osi¹gniêcia oraz
formy i sposoby wyrównywania szans,
do których nale¿¹ przede wszystkim projekty spo³eczno-kulturalne i jêzykowe
projekty edukacyjne. Ponadto szko³a
zaprezentowa³a wystawê prac uczniowskich wykonanych na zajêciach pozalekcyjnych finansowanych przez Regionalne
Towarzystwo Kulturalno-Owiatowe
Wspólnota Wiejska z Kijewa. Stowarzyszenie pozyska³o na ten cel fundusze z ró¿nych fundacji.

Nowa nawierzchnia wjazdu

Gmina Olecko zawar³a porozumienie z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i
Autostrad Oddzia³ w Olsztynie na partycypacjê w kosztach remontu nawierzchni
wjazdu z ulicy Wojska Polskiego do dworca PKP. Ju¿ zosta³ og³oszony przetarg na
to zadanie. Szacuje siê, ¿e koszty remontu wynios¹ 105 000 z³, gmina poniesie z
tego tytu³u wydatek w wysokoci 70 000 z³, za partycypacja GDDKiA wyniesie do
35 000 z³.
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
ma zaszczyt zaprosiæ dnia 7.10.2005r. (pi¹tek) na

Inauguracjê
Roku Kulturalnego

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

Wypadki
 27 wrzenia osiemnastoletni Karol
G. jad¹c motocyklem MZ 250 na drodze
wewnêtrznej osiedla Siejnik straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Nastoletni motocyklista
z wstrz¹sem mózgu zosta³ przewieziony
do szpitala w E³ku.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e poszkodowany nie posiada³ prawajazdy.
 29 wrzenia dwudziestoczteroletni
Pawe³ Z. nie dostosowa³ szybkoci do
panuj¹cych na drodze warunków, wpad³ w polizg i zjecha³ do przydro¿nego
rowu. Siedemnastoletnia pasa¿erka z ogólnymi pot³uczeniami zosta³a umieszczona w szpitalu.
Do wypadku dosz³o w okolicach Szczecinek.

(K36301)

Poszukujê oryginalnych fotografii mieszkañców Olecka
w celach wystawienniczych
(organizacja galerii)
Tel. 0-604-083-659
Wyrazy szczerego wspó³czucia
kol. JAROS£AWOWI
BAGIEÑSKIEMU
z powodu mierci
(K35901)

POLICJA OSTRZEGA

W programie:
17.00  wernisa¿ Stanis³awa Andrzeja Winiarskiego Cz³owiek i koñ
(Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, I piêtro)
18.00  koncert Drogi Wolnoci (sala widowiskowa ROK MG)

OLECKI TYDZIEÑ

6 padziernika
 akcja poboru krwi, budynek Starostwa,
Kolejowa 32
7 padziernika
 17.00  Inauguracja Roku Kulturalnego, ROK Mazury Garbate
8 padziernika
 14.00  mecz pi³ki no¿nej m³odzików
Czarni Olecko  UKS Start Kruklanki,
stadion MOSiR
9 padziernika
 12.00  mecz pi³ki no¿nej juniorów Czarni
Olecko  GKS Jurand Barciany, stadion MOSiR
10 padziernika
 up³ywa termin sk³adania wniosków do
Lokalnego Planu Rewitalizacji (TO 38/
404, s. 6)

Przyczyna: alkohol. Trzy osoby ranne.

MAMY

?

sk³adaj¹
loke¿anki i koledzy
z Prawa i Sprawiedliwoci

"
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25-lecie Solidarnoci w Olecku
2 padziernika 2005r. odby³y siê uroczyste obchody 25lecia powstania Solidarnoci na Ziemi Oleckiej. Uroczystoci rozpoczê³y siê o godzinie 12:00, Msz¹ wiêt¹ za Ojczyznê w Kociele Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego. Nastêpnie
zebrani gocie przeszli do sali widowiskowej Regionalnego
Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate, gdzie rozpoczê³a siê czêæ informacyjno-artystyczna.
W programie udzia³ wziê³a m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Olecku.
Wyg³oszono referaty na temat powstania i dzia³alnoci
NSZZ Solidarnoæ w latach 1980-2005 oraz wrêczono medale zas³u¿onym dzia³aczom NSZZ Solidarnoæ w Olecku.
Zaproszeni gocie honorowi.

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprasza na otwarcie wystawy Stanis³awa Andrzeja Winiarskiego pt. Cz³owiek i koñ.

W czêci artystycznej wyst¹pi³y dzieci ze Szko³y Podstawowje nr 1 w Olecku.

KEY

znaczy taniey !

Nie czekaj do pierwszych
mrozów, kup tani¹ instalacjê
ju¿ dzi. Przyjd do nas.
Doradzimy jak najlepiej.

(V60801)

ul. Go³dapska 22, tel./fax (087) 520 22 33

(V54808)

Zapraszamy do Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa,
I piêtro ROK MG w dniu 7.10.2005r. (pi¹tek) o godz. 17.00.

Poczet sztandarowy NSZZ Solidarnoæ Ziemi Oleckiej. W
g³êbi wystawa dokumentów, gazet, znaczków, plakatów itp.
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Zwi¹zku na naszych terenach.

guracja roku szkolnego.

#
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Zakoñczono
kolejn¹ inwestycjê

W poniedzia³ek (3 padziernika) o godzinie 11:00 po odbiorze technicznym odby³o siê uroczyste otwarcie inwestycji
Budowa ulicy Norwida z infrastruktur¹ towarzysz¹ca w Olecku.
Wykonawca  Oleckie Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych
Sp. z o.o. w Olecku  w ramach zadania wykona³ nawierzchniê ulic i chodników o ³¹cznej powierzchni 4.440,60 m2 z kostki brukowej betonowej.
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 91 971,87 EURO. Gmina pokry³a 32,53% wartoci inwestycji, czyli 44 343,13 EURO.

Zasady
wynajmowania
lokali
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy

Na ostatniej sesji radni uchwalili zmiany
w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwa³a zawiera szczegó³owe zapisy, które mówi¹ o tym, jakie osoby mog¹
ubiegaæ siê o wynajem lokali, jakie musz¹ spe³niæ kryteria dochodowe, kto ma
pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony i inne.
Treæ uchwa³y bêdzie dostêpna w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu
Miejskiego w Olecku pod adresem:
www.bip.um.olecko.pl
Ma³gorzata Adameit
 rzecznik prasowy UM w Olecku
www.olecko.pl

Fot. Marek Pacyñski

Rozwa¿ania powyborcze

Wybory i po wyborach
No i mamy ju¿ rozstrzygniêcia wyborcze do Parlamentu Najjaniejszej RP.
Mamy te¿ pierwsze sceny POPiSU
zwyciêzców. Kilkudniowe dyskusje za
pomoc¹ mediów i krótkie spotkanie przywódców partyjnych zakoñczone patem.
Go³ym okiem widaæ, ¿e na pierwszym
planie graj¹ ambicje osobiste partyjnych
bonzów, socjotechnika, gierki taktyczne. Gdzie w dali ledwie majaczy interes wspólny i dobro Najjaniejszej.
Kto jeszcze w¹tpi³, dzi przekonuje
siê o s³usznoci decyzji W³. Cimoszewicza o wycofaniu z wyborczego wycigu w takim towarzystwie. Jest to towarzystwo godne siebie. Przyszli koalicjanci (konkurenci?) ledwie maskuj¹
wzajemn¹ niechêæ i ambicje.
Komentarze prasy zagranicznej s¹ pe³ne obaw i niepewnoci o kszta³t polskiej polityki zagranicznej. Nie bez pod-

staw  proszê przypomnieæ wypowiedzi i has³a naszych zwyciêzców: Nicea
albo mieræ, ¿¹dania reparacji wojennych od Niemiec, zapowied reprywatyzacji czêci PGNiG czy komentarze do
wyjazdu Kwaniewskiego do Moskwy,
albo o planach rury ba³tyckiej. Byæ
mo¿e do wojny polsko-polskiej toczonej od lat dojd¹ jeszcze wojny polsko-niemieckie i polsko-rosyjskie.
Zachód z Rosj¹ handluje i zarabia,
a my po raz n-ty bêdziemy roztrz¹saæ
Katyñ i resentymenty historyczne. W
wietle powy¿szych faktów nie dziwi ju¿
niska frekwencja wyborcza (w Olecku
33,5%).
I widaæ jak potrzebna jest zmiana ordynacji wyborczej, ¿eby g³osowaæ na
ludzi, a nie na partie, aby wyborca mia³
rzeczywisty wp³yw na wybory.
Grzegorz Kudrzycki

$
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Poni¿ej publikujemy drug¹ pracê,
jaka wp³ynê³a na nasz konkurs.

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

Zloty klucz, straszny
To s i ê z d a r z y ³ o w ³ a  n i e w O l e c k u !
stró¿ i duchy
Urodzi³am siê w Olecku. Wychowa³am siê w Olecku. Mo¿e w Olecku mnie
pochowaj¹...
Do dziesi¹tego roku ¿ycia mieszka³am w bloku przy ulicy rodkowej. Mia³o to swój plus w tej postaci, ¿e na brak
towarzystwa na podwórku nie narzeka³am. Rozpiêtoæ wiekowa wród m³odszych mieszkañców osiedla sprawia³a, ¿e
w zbieraninie tej znajdowa³y siê zarówno maluchy, przed którymi wiat (przynajmniej najbli¿sza okolica) stawa³ dopiero otworem, jak i starsze dzieciaki, które
ten¿e wiat (czytaj: ograniczona przestrzeñ
osiedlowych placów zabaw) ju¿ rozczarowa³. Sprawia³o to, ¿e ci starsi, chc¹c
zabawiæ siê kosztem naiwnoci m³odszych,
opowiadali im niestworzone historie np.
o duchach czy innych magicznych rzeczach, i obserwowali z luboci¹ reakcje
zas³uchanej gawiedzi. Sama pad³am ofiar¹
kilku takich mitów, w których g³ówn¹ rolê
gra³y miejsca po³o¿one w bliskiej okolicy mojego domu.
Dzieciêciem bêd¹c wszelkie bajki ch³onie siê jak g¹bka. Tak te¿ wch³onê³am
opowieæ o z³otym kluczu, który to ukryty
mia³ byæ w wie¿y cinieñ. Nie mo¿na by³o
tam wejæ, bo wie¿y broni³ ponoæ duch
ojca, który owym kluczem zamkn¹³ sw¹
jedyn¹ córkê oraz swoje najwiêksze skarby
w magicznie ukrytej komnacie, aby nie
mogli jej znaleæ okrutni z³oczyñcy, rz¹dni
kobiecych wdziêków oraz cudzych kosztownoci. A ojciec ów ponoæ nawet jako
duch potrafi³ niele pouprzykrzaæ ¿ycie
mia³kom, chêtnym na zabawy w poszukiwanie z³otego klucza. Podchodzilimy
gromadk¹ pod wie¿ê cinieñ i miêdzy sob¹
szukalimy ochotnika, który spróbowa³by

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

utwory muzyczne.
Do udzia³u w konkursie zapraszamy
równie¿ uczniów ze szkó³.
Sk³ad jury zostanie podany w póniejszym terminie.
Prace nale¿y przysy³aæ lub osobicie
dostarczyæ do redakcji do koñca padziernika. Wyniki konkursu zostan¹ opublikowane w po³owie listopada.
Na zwyciêzców ju¿ czekaj¹ cenne nagrody rzeczowe wartoci 350 oraz 150 i 100 z³.
Nadal nap³ywaj¹ propozycje sponsorów.

wejæ do rodka. Jako nigdy takowy
siê nie znalaz³...
W najbli¿szym s¹siedztwie wie¿y
znajduje siê Przedszkole z Oddzia³ami
Integracyjnymi. Za moich czasów przedszkolnych to by³a po prostu siódemka. O tym miejscu kr¹¿y³y legendy innego typu, mianowicie kr¹¿y³y plotki,
¿e tam ka¿de dziecko ma w³asny komputer. Wiadomo, ludzie potrafi¹ byæ
zazdroni o zabawki, których sami nie
maj¹... Ale bardziej ni¿ tych komputerów zazdroci³am dzieciakom z siódemki... hutawek, drabinek i karuzeli! Kiedy
tamtejszy plac zabaw by³ naprawdê imponuj¹cy, lepszy nawet od obecnego
placu w parku na Placu Wolnoci. Problem z siódemkowymi hutawkami by³
taki, ¿e podobno by³ tam baaardzo straaaszny stró¿, który baaardzo lubi³ ³apaæ i opiekowaæ siê dzieæmi, które nie
powinny bawiæ siê na tym placu zabaw,
bo przecie¿ do siódemki nie chodz¹...
Starsze dzieciaki z podwórka lubi³y straszyæ, ¿e jakiego malucha z³api¹ i temu
stró¿owi podrzuc¹. Oj, d³ugo leczy³am
siê z lêku przed tym stró¿em, którego
nie by³o...

Ale najbardziej przera¿aj¹ce by³o chyba
miejsce znane wszem i wobec jako cmentarz niemiecki. Cmentarz w dzieciêcej
wyobrani to duchy. Z zapartym tchem
s³ucha³o siê opowieci odwa¿nych ch³opców, którzy poszli tam wieczorem lub noc¹
i widzieli zjawy ludzi kiedy tam pochowanych. Jak siê dzieciak takich przechwa³ek nas³ucha, to spostrze¿ona k¹tem
oka wbiegaj¹ca na drzewo wiewiórka po
konsultacji z wyobrani¹ urasta do rangi
¿ywego trupa, chowaj¹cego siê za drzewem. Nie pomaga³ wtedy nawet fakt, ¿e
jest rodek dnia, a dzieci¹tko idzie na dworzec PKS z mamusi¹ za r¹czkê...
Kiedy mia³am dziesiêæ lat, moja rodzina przeprowadzi³a siê na osiedle domków
jednorodzinnych. Wraz z przeprowadzk¹
skoñczy³y siê bajki, bo i nie mia³ kto opowiadaæ. Nowa okolica by³a jako wyj¹tkowo uboga  zarówno w magiczne miejsca,
jak i w osoby, mog¹ce jakiekolwiek bajki
wymylaæ. Nie zmieni³o to jednak faktu,
¿e dotychczas zas³yszane opowieci wros³y
w wiadomoæ do tego stopnia, ¿e do tej
pory, kiedy przechodzê obok któregokolwiek z miejsc, podwiadomie wypatrujê
ladów mog¹cych wiadczyæ o obecnoci z³otego klucza, okrutnego stró¿a czy
duchów. Po chwili jednak przypominam
sobie, ¿e to tylko bajki by³y. A ta postaæ
w w¹skim okienku wie¿y, z³owró¿bny i
z³oliwy chichot oraz dziwne poruszenie
krzaka to tylko z³udzenie optyczne, wiatr
i wiewiórka...
Marta Borkowska
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Radni przyjêli program

W dniu 29 wrzenia 2005r. odby³a siê XXXVII sesja
Rady Miejskiej w Olecku. Radni przyjêli kilka uchwa³, m.in.
w sprawie w sprawie przyjêcia rocznego programu wspó³pracy na 2006 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ
po¿ytku publicznego. Tym samym wiemy ju¿, jakie zadania
w roku 2006 Gmina Olecko bêdzie wspieraæ lub powierzaæ
organizacjom pozarz¹dowym oraz innym podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoæ po¿ytku publicznego. S¹ to nastêpuj¹ce zadania:
a) upowszechnianie turystyki poprzez:
- prowadzenie wypo¿yczalni ¿aglówek w Olecku nad jeziorem Oleckim Wielkim od maja do wrzenia 2006 r.;
- organizowanie imprez promuj¹cych turystykê aktywn¹ i
walory krajobrazowe naszego regionu (regaty, rajdy, festyny);
b) dzia³ania integracyjne na rzecz osób niepe³nosprawnych;
c) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji poprzez organizacjê wydarzeñ kulturalnych i edukacyjnych, w tym koncertów, wystêpów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw;
d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

- systematyczne szkolenie sportowe m³odzie¿y;
- organizacjê zawodów i rozgrywek sportowych oraz udzia³
w nich;
e) promocja i ochrona zdrowia poprzez:
- organizacjê czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y (wypoczynek
letni i zimowy z elementami profilaktyczno-socjoterapeutycznymi w formie pó³kolonii, kolonii, obozów, zimowisk);
- organizacjê konferencji trzewociowej;
- edukacjê na temat bezpieczeñstwa nad i na wodzie wród
dzieci i m³odzie¿y.

Wnioski o dofinansowanie
budowy wodoci¹gów

Gmina z³o¿y³a do programu INTERREG III wnioski o dofinansowanie budowy wodoci¹gów Mo¿ne  D¹browskie 
Pieñki  Babki Oleckie. Program jest pilotowany przez Euroregion Niemen, którego siedziba znajduje siê w Wilnie.
Jest to ju¿ drugi wniosek z³o¿ony do tego programu. Pierwszy
by³ z³o¿ony na budowê cie¿ki rowerowej od ulicy Ludowej,
tras¹ dawnej kolei w¹skotorowej biegn¹cej przy cmentarzu
komunalnym i ³¹cz¹c¹ siê z Wiewiórcz¹ cie¿k¹ w okolicach
wiaduktów w¹skotorowych oraz na budowê pola namiotowego pomiêdzy stadionem MOSiR a pla¿¹ miejsk¹.

Konkurs Mieszkajmy Piêkniej
rozstrzygniêty

27 wrzenia 2005r. w biurze rady Miejskiej odby³o siê
spotkanie laureatów konkursu Mieszkajmy Piêkniej og³oszonego przez Burmistrza Olecka.
Laureatom Burmistrz wrêczy³ pami¹tkowe dyplomy oraz
nagrody. Pula nagród w tym roku wynios³a 5.400 z³. Zwyciêzcy przyznane rodki pieniê¿ne musz¹ wydaæ na sadzonki
rolin i kwiatów, b¹d na narzêdzia ogrodnicze.
Komisja konkursowa, w sk³ad której weszli radni: Bo¿ena Jegliñska, Gra¿yna Obuchowska, Jerzy Rutkowski oraz
Przemys³aw Drozd  pracownik Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska wyró¿ni³a nastêpuj¹ce osoby i instytucje:
1) w kategorii domy jednorodzinne:
I miejsce Dariusz Nalbach  Olecko - 800 z³
I miejsce Jolanta Iwanowska  Olecko - 800 z³
II miejsce Zofia Sadowska  Babki Oleckie - 500 z³
2) w kategorii obiekty u¿ytecznoci publicznej:
I miejsce Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki
D³ugoterminowej  Jaki - 1.300 z³

II miejsce Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci G³uchych  Olecko - 500 z³
3) w kategorii budynki wielorodzinne:
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Mieszkalnego przy ulicy
Zamkowej - 1.500z³
Wyró¿nienia otrzymali:
1) w kategorii balkony: Jolanta Opanowska  Olecko
2) w kategorii domy jednorodzinne: Regina i Tadeusz Jakubowscy - Olecko, Halina Wilczewska  Olecko
3) w kategorii obiekty u¿ytecznoci publicznej: Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach, Komenda
Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku, Zespó³
Szkó³ w Judzikach, Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w
Olecku.
Przypomnijmy, ¿e do tegorocznej edycji konkursu zg³oszono 14 posesji. Komisja przy ocenie obiektów zwraca³a
szczególn¹ uwagê na wra¿enia ogólne, kondycjê zieleni, ró¿norodnoæ oraz kompozycjê kwiatów i zieleni, wkomponowanie terenu zielonego w otaczaj¹c¹ zabudowê.
Ma³gorzata Adameit
www.olecko.pl

&
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I a zdobywa Wiewiórcz¹ cie¿kê
Ostatnie ciep³e dni wrzenia sprzyja³y powrotom mylami do wakacji. Nie
tylko mylami! Wybralimy siê na wycieczkê rowerow¹ dooko³a naszego jeziora. Nasz wypad zorganizowalimy pod
has³em: ladami koñca lata z Tuwimem.
Na pocz¹tku wys³uchalimy zwiêz³ej
pogadanki na temat bezpieczeñstwa jazdy
a potem ruszylimy! Wed³ug przekazów
uczestników niektórzy podpiewywali
pod nosem, inni opowiadali kawa³y
albo podziwiali przyrodê. Naszym celem
by³o miejsce przygotowane przez ch³opaków i ich rodziców z I a Gimnazjum
nr 2 w Olecku, gdzie mielimy zjeæ
oraz odbyæ planowane zajêcia o Tuwimie. Wyruszylimy z Szyjki w prawo,
aby w porze drugiego niadania zatrzy-

maæ siê w wyznaczonym miejscu. Jakie¿ by³o nasze zdziwienie, gdy po 15
minutach jazdy, ch³opaki z dum¹ obwiecili, ¿e to miejsce jest ju¿... tu! Ale
nikt nie by³ g³odny! Po d³u¿szej naradzie zdecydowalimy, ¿e wracamy na
Szyjkê i rozpoczniemy wyprawê ponownie, ale... pojedziemy w lew¹ stronê. Ufff....
Jak postanowilimy, tak zrobilimy.
Po drodze spotkalimy zaanga¿owanego ekologa, który  doæ chaotycznie  t³umaczy³ nam, ¿e kto wyci¹³ topole rosn¹ce na brzegu jeziora (do sprawdzenia dla odpowiednich s³u¿b!). To by³o
na szczêcie jedyne dziwne spotkanie na
naszej trasie. Pomknêlimy wiêc do Dworku
Mazurskiego i tam: niespodzianka! Kolejna pogadanka o bezpieczeñstwie i

zasadach jazdy grupy rowerowej. Do
miejsca na ognisko pojechalimy ju¿ w
szyku i tempie rozs¹dnym.
Nareszcie drugie niadanie! Rozpalilimy ognisko  ch³opaki siê spisali! Dziêkujemy równie¿ rodzicom, którzy im pomagali! Jednak nie dane by³o nam rozkoszowaæ siê odpoczynkiem, bo zacz¹³
padaæ deszcz. Rozs¹dnie zabralimy odpowiednie ubrania, ale uciekaæ i tak musielimy.
By³o fantastycznie! Nie da siê opowiedzieæ o tysi¹cu zdarzeñ (np. o Piotrku,
który jecha³ pod pr¹d), które bawi¹ nas
do dzi, gdy o nich wspominamy, ale
nasza wyprawa naprawdê siê uda³a!
Tylko biedny Tuwim rozprawy nad
swoim tekstem doczeka³ siê dopiero w
klasie. Ju¿ nie na ³onie przyrody...
J.M.

Szumia³ las, piewa³ las... w P³ocicznie
Uczniowie Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO w Olecku po¿egnali lato, a
powitali jesieñ w P³ocicznie.
Pogoda nam dopisa³a  wieci³o piêkne i ciep³o sloneczko, wia³ icie letni wietrzyk
i niebo by³o bezchmurne.
Zaraz po przyjedzie do P³ociczna
wyruszylimy na wycieczkê po Wigierskim Parku Narodowym, Puszczy Augustowskiej i nad jezioro Wigry poci¹giem
turystycznym Wigierek. Sama przeja¿d¿ka
bardziej przypomina³a spacer po lesie,
ni¿ jazdê poci¹giem.Wolne tempo jazdy
naszej ciuchci pozwala³o na podziwianie przepiêknych krajobrazów, s³uchanie szumu drzew i delikatnego, dobiegaj¹cego gdzie z oddali, wiergotu jesiennych ptaków.

Poznalimy legendê O siei i braciszku
Barnabie, kamedulskim kucharzu i ju¿
wiemy, dlaczego ka¿da z³owiona w Wigrach sieja jest ozdobiona dwoma czerwonymi kropkami (lad po czarcich pazurach).
Zwidzilimy w P³ocicznie maleñkie
Muzeum Kolejnictwa i ku naszej ogromnej radoci odnalelimy w Galerii na Piecu
prace plastyczne naszych kolegów, którzy byli tu cztery lata temu.
Póniej by³y zabawy, ognisko i niestety... trzeba by³o wracaæ do domu.
Wyciczka do P³ociczna uda³a siê nam
na 200 procent!!! By³o s³onecznie, radonie i weso³o!!!
Uczniowie SSP STO w Olecku

'
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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.

Agresja w sprzedazy  jak j¹ rozladowaæ
Malcolm Fleschner, jeden z czo³owych teoretyków psychologicznego podejcia do sprzeda¿y powiedzia³ kiedy, ¿e ca³a sztuka przekonywania polega
na roz³adowaniu agresji naszego potencjalnego konsumenta i zast¹pienia jej pogod¹, ³agodnoci¹ i zaufaniem.
ród³a
Agresja  mówi elementarz psychologii  jest pochodn¹ strachu. Pies szczeka
nie dlatego, ¿e jest wciek³y (choæ i takie wypadki siê zdarzaj¹), lecz dlatego,
¿e siê boi. Cz³owiek reaguje na strach
podobnie. Zrozumienie tej zale¿noci, to
ju¿ po³owa sukcesu. Druga po³owa, to
poznanie ród³a strachu.
Dlaczego sie boimy? Dlatego, ¿e co
jest dla nas obce, nieznane; boimy siê,
¿e nie staniemy na wysokoci zadania,
¿e siê omieszymy lub ¿e popadniemy
w tarapaty. Wszystkie te stany wywo³uj¹ lêk. Im cz³owiek mniej wie, tym wiêksza
jest jego sk³onnoæ do obawy o rezultat.
Ignoranci s¹ nie tylko znacznie bardziej
wystraszeni, ale tak¿e i bardziej agresywni. Boj¹ siê te¿ ludzie wiadomi tego,
¿e mo¿e wyjæ na jaw ich niegodziwoæ,
nieuczciwoæ czy wrêcz zbrodnia.
Z pewnym uproszczeniem, choæ w
granicach poprawnoci naukowej, mo¿na powiedzieæ, ¿e wiêksz¹ sk³onnoæ do
lêku maj¹ ludzie g³upi, s³abo zorientowani oraz ludzie li. Taka informacja jest
równie przydatna dla lekarza psychiatry,
co dla agenta czy komiwoja¿era.
Wprawdzie dla tego ostatniego ka¿dy
cz³owiek jest  z definicji  najlepszy,
najm¹drzejszy czy najbardziej niewinny,
to jednak znajomoæ ród³a lêku mojego prospekta jest wskazówk¹, jak z tak¹
osob¹ postêpowaæ.
Jeli jej obawa wynika z ignorancji
 nale¿y j¹ lepiej uwiadomiæ, jeli z
braku zaufania  zaufanie to okazaæ, jeli z pod³oci  najlepiej z takiego prospekta zrezygnowaæ. Pamiêtajmy jednak,
¿e wiedzê na temat tego, co odkrylimy zachowujemy wy³¹cznie dla siebie.
Jak roz³adowaæ
Agresja jest zas³on¹ dymn¹, któr¹ klient
roztacza przed nami. Ka¿dy klient. Bez
usuniêcia tej zas³ony proces sprzeda¿y
jest zniekszta³cony czy wrêcz niemo¿liwy. Dlatego od umiejêtnoci roz³adowania agresji zale¿y ostateczny sukces agenta,
komiwoja¿era, handlowca. Oto kilka
pomocnych kroków w tym zakresie:
1. Rozumiemy ju¿, jakie jest ród³o

agresji prospekta, nie wiemy jednak, jaki
konkretny czynnik j¹ wywo³a³. Nieocenionym detektorem jest tutaj umiejêtnoæ
s³uchania. Zamiast t³umaczyæ, przekonywaæ
powiedzmy mu/jej: Widzê, ¿e jest pan/
pani podenerwowana, czy mog³bym w
jaki sposób pomóc? I czekajmy a¿ zaczn¹
mówiæ. Agresja jest dla osoby ni¹ ow³adniêtej uczuciem mêcz¹cym, wstydzi sie
jej, chce siê jej pozbyæ, lecz nie wie jak
to zrobiæ. Pozwólmy jej skupiæ sie na
sobie, pozwólmy staæ siê obiektem zainteresowania  to nam wszystkim pomo¿e. Po jakim czasie prospekt powie, co
go boli. Zatrzymajmy siê na tym fakcie,
powtórzmy mu go, ¿eby wiedzia³, ¿e zosta³
zrozumiany, ¿e mu pomoglimy. Zanim
przejdziemy do nastêpnego kroku, potwierdmy nasz¹ diagnozê stwierdzeniem:
Widzê zatem, ¿e ten problem mamy ju¿
za sob¹, albo rozumiem, ¿e teraz mamy
w tej kwestii jasnoæ.
2. Zanim przejdziemy do w³asnych
sugestii (pamiêtajmy, ¿e agresja mo¿e w
ka¿ej chwili powróciæ) postarajmy sie
zapytaæ klienta (prospekta), jakie rozwi¹zanie problemu widzi on sam. Dopiero
wtedy przedstawmy mu w³asn¹ propozycjê, podkrelaj¹c to, co le¿y w naszej
mocy, a co w niej nie le¿y. Przyk³adowo: Mo¿emy panu/pani otworzyæ konto inwestycyjne, jednak¿e zawsze bêdzie
siê to wi¹za³o z ryzykiem albo Mogê
obiecaæ, ¿e zrobiê wszystko, aby lecz
cudotwórc¹ nie jestem. Dajemy nadziejê,
a jednoczenie ostrzegamy  to wzbudza szacunek, a przede wszystkim wzmacnia zaufanie. Pamiêtajmy, ¿e obietnice
dane na tym etapie transakcji bywaja mocno

zapamiêtane.
3. Z chwil¹, gdy nasz prospekt zdecydowa³ sie kontynuowaæ proces, mo¿emy przejæ do konkretnych propozycji
rozwi¹zañ. Z tego, co rozumiem nale¿y
zrobiæ to, a potem to Najlepiej jeli w
takiej sytuacji zrobimy to  Starajmy
sie uzyskaæ aprobatê prospekta. Jeli nie
jestemy jej pewni, zadajmy pytanie: Czy
to siê pokrywwa z pana/pani oczekiwaniami? Poczekajmy a¿ odpowie: Tak!
4. Na etapie zamkniêcia transakcji
powróæmy do ród³a problemu, przepromy
za nieporozumienia wynik³e na pocz¹tku, Jeli klient zg³asza jakie zastrze¿enia, starajmy sie je jeszcze raz usun¹æ,
gdy¿ za chwilê dojdzie do fina³u, który
ma byæ pozbawiony cienia niepewnoci
czy innego ród³a ewentualnej agresji.
Jeli jestemy z siebie zadowoleni,
podzielmy siê t¹ nowin¹ z klientem,
podziêkujmy mu za wspólny czas, a tak¿e za pomoc w rozwi¹zaniu problemu.
Pamiêtajmy, ¿e w ka¿dym biznesie, w
ka¿dej sytuacji ¿yciowej ka¿dy z nas ma
prawo byæ poirytowanym. Nie róbmy z
tego tragediii, lecz przejdmy do porz¹dku
dziennego, to jest d¹¿my do roz³adowania istniej¹cych napiêæ. To pomaga klientowi, ale tak¿e nam samym, gdy¿ pozbycie siê napiêæ klienta uspokaja tak¿e
nas. Agresja przenosi sie z otoczenia na
otoczenie bardzo ³atwo.
Zara¿enie siê agresj¹ klienta, to fiasko procesu sprzeda¿y. I odwrotnie, cz³owiek, którego agresjê uda³o nam siê ³agodnoci¹, ³agodnym postêpowaniem, przekonywaniem roz³adowaæ pozostanie naszym wdziêcznym na wiele, wiele lat wspólnej pracy klientem i przyjacielem.
Jan M. Fijor
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Hamlet
Zdaje siê, ¿e jeli chodzi o tê sztukê
Wiliama Shakespeare, nigdy nie zakoñczy
siê szukanie interpretacyjnych mo¿liwoci
utworu. Mo¿na uznaæ, ¿e wszystko ju¿
by³o i jednoczenie, ¿e nic. Czas pokazuje, ¿e konwencji dzia³añ twórczych
cz³owieka nie ma i co wiêcej  byæ nie
mo¿e. Od klasycznego przedstawienia
sztuki: na przyk³ad film Laurence Oliviera z jego g³ówn¹ rol¹ po rozhisteryzowanego Wysockiego. Od scenicznych
adaptacji historycznych po ostatnie filmowe uwspó³czenienia. Sama gra aktorska wnosi nowe do tej gry z problemem. A przecie¿ Shakespeare jest Anglikiem  wiec w wypadku naszym walka z przek³adem, z interpretacj¹ ... i tak
w nieskoñczonoæ.
Ryszard Kawalec z problemem tym
rozprawi³ siê bardzo oryginalnie. Przedstawienie dzia³o siê podczas uczty widzów, podczas miechów, docinków.
Widzowie i aktorzy stali siê jednoci¹.
Hamlet w budowie to spektakl rodz¹cy siê podczas spektaklu. To tak jakby
podczas jednego przedstawienia dzia³o
siê inne. Tak jakby idee Kubusia Fatalisty i jego Pana zaadaptowano do
wspó³czesnego hepeningu.
Równie¿ problem jest inaczej przedstawiony. Hamlet to sztuka o relacjach
miêdzy ludmi, o wnêtrzu, o k³amstwie,
o zemcie. Hamlet w budowie to spektakl o sensacji i polityce. Zdarzenia s¹
przestawiane dziennikarsko, podawane
skrótowo i szybko, a same problemy
wystêpuj¹cych aktorów (czyli postaci)
gin¹ w t³umie i gwarze biesiaduj¹cych.
Bardziej obchodzi to co dzieje siê poza
inscenizacj¹: krzyki widzów, obrazy z
telebimów, komentarze padaj¹ce z t³umu
oraz kuglarze bawi¹cy siê ognistymi

pa³kami, czy pal¹cymi siê ga³ganami na
sznurkach.
Ze sztuki, która jest wyzwaniem dla
re¿yserów i aktorów, Ryszard Kawalec stworzy³ uniwersalny obraz naszego wiata. I wszyscy, którzy wziêli w
tym przedstawieniu udzia³ bawili siê
dobrze. Bo to by³o przedstawienie o
nas i ka¿dy z nas wzniós³ do niego
tyle, na ile odwa¿y³ siê zagraæ.
Bogus³aw M. Borawski
Hamlet w budowie, re¿. Ryszar
Kawalec, Blumenart, Fundacja Anima
Mundi, Przedstawienie: 1 padziernika Sala AGT w Regionalnym Orodku
Kultury Mazury Garbate, 2 padziernika  Dotkniêcie hamleta w zagrodzie w Czuktach.

Fot. Ewa Koz³owska.
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Opowieci równikowe (53)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

Powrót do domu

zmiana czasu). Lotnisko we Frankfurcie
wyda³o mi siê tak bardzo skromne i ubogie
w porównaniu z azjatyckimi. Wstyd mi
by³o za Niemców. O godz. 2135 mielimy
samolot do Katowic. Lecielimy malutkim samolocikiem. A¿ ¿al. Lecia³o 20 osób.
Do jedzenia dostalimy skromn¹ niemieck¹
kanapkê. W Katowicach bylimy oko³o

O godz. 1030 wyszlimy z hotelu i udalimy siê do stacji
metra. Kupilimy bilety na przejazd, po 2,70 S$ ( w tym kaucja
1 dolar). Po trzech przesiadkach dojechalimy do portu lotniczego. Metro nie jest a¿ tak imponuj¹ce. Dworzec lotniczy
wielki, ale brzydki, nic szczególnego. Jadzia z Gra¿yn¹ posz³y
odebraæ zwrot podatku od zakupionego w Singapurze sprzêtu
elektronicznego. Po ich powrocie udalimy siê do odprawy.
Dziewczêtom posz³o to w miarê sprawnie i szybko. A u nas z
Jackiem zaczê³y siê problemy. Nie by³o potwierdzenia rezerwacji z Niemiec, chocia¿ Jacek sprawdza³ w internecie. Na
potwierdzenie czekalimy pó³ godziny. Zosta³o nam wiêc tylko 20 minut do odlotu samolotu. Nie mia³em ju¿ czasu, ¿eby
co kupiæ za pozosta³e u mnie 6 S$.
Singapur. Stare i nowe.

Singapur.
Obs³uga singapurskich linii lotniczych okaza³a siê byæ bardzo
przyjemna, mi³a i piêkna. Ka¿dy pasa¿er otrzyma³ w prezencie
pastê do zêbów i szczoteczkê oraz skarpetki.
Kilka razy by³y okropne turbulencje i trzês³o samolotem
niemi³osiernie. Mia³em wra¿enie, ¿e za chwilê runiemy w dó³.
12 godzin lotu zesz³o szybko. Przy ka¿dym fotelu by³y monitory TV i mo¿na by³o ogl¹daæ wybrane przez siebie filmy (by³o
ich 100) oraz s³uchaæ muzyki z 300 p³yt.
Do Frankfurtu nad Menem przylecielimy o godz. 2020 (lecielimy na zachód, wiêc zyskiwalimy dodatkowe godziny 

Singapur.

Singapur. Stare jest piêkne.
23. Okaza³o siê, ¿e mój baga¿ nie dolecia³. Zosta³ we Frankfurcie. Pech.
W zwi¹zku z tym za³atwi³em na lotnisku wszelkie formalnoci. Baga¿ ma siê zjawiæ u mnie w Judzikach w poniedzia³ek, na koszt Lufthansy. I dobrze, chocia¿ plecak nie bêdzie
ci¹¿yæ w drodze do domu.
W Singapurze by³o +35 stopni ciep³a, a w Katowicach
tylko 16. W baga¿u podrêcznym (ma³y plecak), który mi pozosta³, nie mia³em nic z ubrania, nawet bluzki z d³ugim rêkawem.
By³o mi bardzo zimno.
Po moich kompanów podró¿y przyjecha³ samochodem kolega
z Rudy l¹skiej, który podrzuci³ mnie (za 20 z³  nic za darmo)
do dworca kolejowego. Okaza³o siê, ¿e poci¹g do Warszawy
bêdê mia³ za cztery godziny. I czeka³em te 4 godziny szczêkaj¹c zêbami. Wszyscy siê na mnie gapili, jak na dziwad³o, bo
rzeczywicie mój strój odbiega³ od osób, które mnie mija³y.
Mia³em na sobie tylko krótkie spodenki i koszulkê, ale za to
jestem piêknie opalony.
W Warszawie by³em o godz. 640. Pada³ deszcz. Na bazarze
 na Stadionie  kupi³em kurtkê, ¿eby wygl¹daæ jak cz³owiek.
Znów czekanie i o 11 mia³em autobus do Olecka.
W domu pad³em na ³ó¿ko i od razu zasn¹³em. Na drugi
dzieñ wsta³em o godzinie 5 rano, bo tam by³a ju¿ 1100.
Koniec
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

Niezapomniana Ojczyzna
(fragmenty sprawozdania z podró¿y)
Heine Lepkowski Apartado 389, 1250 Escazu, Costa Rica
...Po pobycie trwaj¹cym oko³o 2 godzin jechalimy taksówk¹ dalej przez
Dullen, Barnen do Boiken. Tutaj zrobilimy przerwê na odpoczynek i zwiedzilimy koció³, gdzie by³em ochrzczony
i bierzmowany. Zachowa³ siê, jednak
barwna wewnêtrzna pow³oka wyblak³a.
Nawa g³ówna do o³tarza zosta³a odnowiona kafelkami. Pracowa³o nad tym
wtedy 3 robotników. Zrobilimy tu trochê zdjêæ.
Potem dalsza podró¿ do Dyba³. 400
metrów przed miejscowoci¹ znajduje
siê cmentarz. Jest teraz zdzicza³y i ca³kowicie zaroniêty. Nie mo¿na by³o odnaleæ cie¿ek. Jednak przedarlimy siê,
odgarniaj¹c zielska rêkami, laskami k³ad¹c wysokie zarola, ¿eby przypadkiem
nie wpaæ do jakiego ukrytego grobu.
Dotarlimy do placu z grobami. Odkrylimy dwa groby, nadal z pomoc¹ r¹k i
lasek. Bemd zrobi³ zdjêcia. By³em, smutny,
bardzo smutny.
Potem wjechalimy do wioski. Taksówka zosta³a przy skrzy¿owaniu, a ja i
Bernd poszlimy do starej szko³y. Tam
równie¿ trochê fotografowalimy. W
koñcu do domu! Litery E i S jak Eduard
Schmidtke lni³y jeszcze na wybudowanej
w 1928 roku przez mojego ojca masywnej stajni. Pobliska stodo³a równie¿ jeszcze stoi. Budynek mieszkalny sp³on¹³
w 1945 roku, poniewa¿ mieszkaj¹cy tu
teraz Polak, nie zasta³ go. Dwór zagospodarowany jest teraz od strony tylnej, poniewa¿ stoi jeszcze dom naszych
dawnych s¹siadów Gilland.
Jako ¿e nasz taksówkarz mówi³ po
niemiecku, rozmawialimy z Polakami.
Obszed³ z nami podwórze, stajniê i stodo³ê. Utrzyman¹, ale nie zbytnio wypielêgnowan¹. Po wspólnym napitku pojechalimy na koniec wioski i zawrócilimy, ¿eby pojechaæ w kierunku Griesen. W Dyba³ach stoi jeszcze wiêkszoæ
gospodarstw. Z powodu braku materia³ów, du¿o w nich nie zmieniono.
To by³a piêkna podró¿ do przesz³oci, do mojej piêknej ojczyzny Prus
Wschodnich. Nasze dzieci by³y t¹ podro¿¹ równie¿ poruszone. Polacy, z którymi nawi¹zalimy kontakt, byli bardzo
przyjani. Wyranie chcieli, ¿ebymy jeszcze raz tu przybyli.

W toku badañ mojej rodziny zamówi³em w tajnym archiwum pañstwowym
w Berlinie kopie dostêpnych archiwów
o wsi Griesen w okrêgu Polommen, jeli zawieraj¹ one nazwiska mieszkañców.
List mieszkañców z 17-stego wieku nie
znalaz³em. Widocznie brakuje ich z tego
powodu, ¿e wsie z okrêgu zosta³y wydzier¿awione Dittrichowi von Leschgewand (przypuszczalnie Oberst Dederich
Wilhelm von Lesgewand, regent Olecka) za sumê 67500 marek, w ten sposób, ¿e pobiera³ on wszystkie wp³ywy,
które wczeniej wylicza³ administrator
elektora, oraz przesy³a³ w postaci rocznej nale¿noci izbom rentowym elektora w celu umorzenia i w taki sposób
izba nie musia³a lokowaæ gdzie tych
wp³ywów, ¿eby zapewniæ p³atnoci.
Mieszkañcy byli dla w³acicieli ziemi
nieistotni. Nie mieli z rolnikami nic do
czynienia i obcowali wy³¹cznie z dzier¿awc¹ jako osob¹ pojedyncz¹.
Do tego dochodzi te¿ fakt, ¿e pod
koniec XVII wieku wie by³a s³abo zaludniona. Ze zmierzonych 32 hektarów
pola ca³e 7 mia³ w posiadaniu Schulze
Jahn Griesefsky i rolnicy Michel Jeromin, Rulnizig oraz Martin Piechotka. 25
hektarów to nieu¿ytki  jak podaje
Ostpr.Fol.7887 w zwi¹zku ze spisami ludnoci powiatu z lat 1688-1689 (strona
502). Opublikowane w 1656 roku sprawozdanie ze szkód spowodowanych
napadem Tatarów nie przynios³y mi informacji o Griesen.
Najstarsze ród³o informacji z XVIII
wieku to protokó³ Hufenschoss z 13 czerwca 1719 roku. Opis wsi Griesen przed³o¿ony jest Janowi Przekopowi i Marczinowi Prussowi, zostali przes³uchani i opis
zosta³ uznany za prawid³owy.
Pierwsze spisy ludnoci powiatu
Ostpr.Fol. 8511, 8512, 8513, przypadaj¹ce odpowiednio na rok 1719, 1720, 1721,
donosz¹ o nastêpuj¹cych 10 nazwiskach:
Piechotka, Michel Schwarz, Woytek Kiehie, Martzin Pruss, Michel Rolin, Michel Jeromin, Jacob Rumelie, Jedam Jeromin, Jendris Choscz i Mathes Skeretz.
Nastêpny spis ludnoci 8527 z lat
1749-1750 zawiera³ nastêpuj¹ce nazwiska: Mathes Laska, Woytek Dudeck, Jann

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
„Przypisani Pó³nocy” dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.
Syska, Gerge Lasek, Gerge Pruss, Matthei Jeromin, Jorek Kuropatwa, Macza
Jeromina, Thomek Pruss, Martin Pruss,
Jacob Schwarz, Mack Dziuga.
Porównuj¹c ten spis ludnoci z tym
z 1721 roku mo¿na w tych przypadkach
za³o¿yæ wymianê generacji, w których
wystêpuje to samo nazwisko z innymi
imionami. Da siê równie¿ zauwa¿yæ, ¿e
liczba rolników powiêkszy³a siê w przeci¹gu prawie 30 lat tylko o jedn¹ osobê.
***

Opinie na temat
pisma Heimatbrief

...Chcia³bym bardzo podziêkowaæ za
udany Heimatbrief, strony 4-37 s¹ wartym uwagi sprawozdaniem, podobnie jak
cudowne zdjêcia. Ogl¹danie niektórych
obrazów sprawia, ¿e wspomnienia staj¹
siê wyraniejsze. Strona tytu³owa z torami kolejowymi do Treuburga bardzo
mi siê podoba, trzeba to pewnie zobaczyæ na w³asne oczy.
G.S z Berlina
Bardzo siê ucieszy³am, Heimatbrief
o¿ywi³ nasz¹ ojczyznê.
E.S. z Bad Oldesloe
Serdecznie dziêkujê za przes³anie Treuburger Heimatbrief, którego zawartoæ i
forma sprawi³y mi radoæ! Podczas czytania opowiadañ ojczyzna by³a znowu
¿ywa.
H.V z Kie³
...jestem uczniem urodzonym w 1967
roku i interesujê siê bardzo Niemcami
Wschodnimi. Dzisiaj otrzyma³em najnowsze wydanie Treuburger Heimatbrief i
oczywicie natychmiast rozwi¹za³em krzy¿ówkê z nagrodami ze strony 53. Cieszy³bym siê bardzo, gdyby inni m³odzi
ludzie dziêki tej krzy¿ówce zainteresowali siê Niemcami Wschodnimi...
H-J.H. ze Stuttgartu
Nazywam siê Claudia W., urodzi³am
siê 7.10.1967 roku, jestem uczennic¹.
Rozwi¹zywanie krzy¿ówki sprawi³o mi
wielk¹ przyjemnoæ. Mam nadziejê, ¿e
wszystko rozwi¹za³am poprawnie... To by³
naprawdê dobry pomys³...
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.
(K34204)

HITY WYPO¯YCZALNI (DVD)  sierpieñ 2005
Lp.

Nr
kat.

Gatunek

Lp.

Nr
kat.

1

666

Pi³¹

thriller

16

652

Aleksander

histor.

2

678

Hitch

kom.

17

669

Krwawa masakra
w Hollywood

horror

3

682

7 sekund

akcja

18

661

Kl¹twa

horror

4

684

Constantine

akcja s-f

19

692

Pacyfikator

kom.

5

679

Kontrolerzy

kom.

20

685

Za wszelk¹ cenê

dramat

6

659

13 dzielnica

akcja

21

574

Cz³owiek w ogniu

thriller

7

653

Blade mroczna trójca

akcja s-f

22

667

Anio³ stró¿

kom.

8

681

T³umaczka

thriller

23

694

Aviator

obycz.

9

690

The Ring 2

horror

24

689

Lot Feniksa

przyg.

10

686

Na tropie z³a

akcja

25

635

P³ytko pod ziemi¹

horror

11

614

Skarb narodów

przyg.

26

691

Roboty

anim.

12

687

Trudne s³ówka

kom.

27

595

Komórka

13

663

¯ycie jest cudem

kom.

28

677

Smokiem i mieczem

14

683

Uznany za winnego

sens.

29

664

P³on¹ca pu³apka

15

672

R-Point

horror

30

649

10,5 w skali Richtera

Tytu³

Tytu³

Gatunek

thriller
kom.
thriller
katastrof

JU¯ W WYPO¯YCZALNI  DVD
Lp.

Nr kat.

1

696

2
3

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Mechanik

thriller

4

700

Dzieci Diuny

698

El Alamein

wojenny

5

701

Dzienniki motocyklowe

przyg.

699

Bardzo d³ugie zarêczyny

romans
wojenny

6

702

Sin City miasto grzechu

thriller

s-f

Niektóre premiery padziernika 2005 r.
3

Zupe³nie jak mi³oæ

Cz³owiek pies

Drzwi w pod³odze

6

Si³a strachu

Trener

Dom na krañcu wiata

13

Kong Fu sza³

Karol: Cz³owiek, który
zosta³ papierzem

Amityville

17

Królestwo niebieskie

Miss Agent 2 | Z³o

Zakochany anio³

20

Dom lataj¹cych sztyletów

Edukatorzy

Kinsey

27

Batman - pocz¹tek

Boogeyman

Nie patrz w dó³

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900,

niedziela  1200-1700

"
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Pisz¹c te s³owa mam przed sob¹ teczkê ze wspomnieniami Wac³awa Trejnowskiego, podporucznika Wojska Polskiego z okresu walk z hitlerowskim okupantem.
Wspomnienia te spisa³ Grzegorz Gliñski  uczeñ pierwszej klasy Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Olecku w maju 1985 roku na podstawie kroniki prowadzonej przez
podporucznika Wac³awa Trejnowskiego.
Konkurs na wspomnienia kombatanckie powsta³ z inicjatywy nauczycielki historii
w Zespole Szkó³ Rolniczych pani Stypu³kowskiej. Wówczas 16-letni Grzegorz Gliñski
zaj¹³ w nim drugie miejsce, zdobywaj¹c nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoci 2000 z³.
Bohater tego wspomnienia dawno nie ¿yje, ale s³owo pisane zosta³o...
Jan Torebko

Co piórem zapisane...

(5)

tego toporem nie wyr¹biesz  mówi jedno z przys³ów.
Po d³u¿szej naradzie Niemcy zapytali,
czy partyzanci pozostawi¹ ich przy ¿yciu, na co otrzymali odpowied: Tak.
Po tym zapewnieniu trzech Niemców podda³o siê, a póniej podda³ siê i czwarty.
Zdobyto 3 karabiny, 1 pistolet maszynowy, 1 pistolet typu Walter, ubrania, obuwie i 4 furmanki m¹ki i kaszy.
Zasadzka niemiecka na patrol z oddzia³u ¯wirki ko³o Rygola i zniszczenie obozu partyzanckiego ¯wirki
w rejonie wsi Dworczysko
W pierwszych dniach maja 1944 roku
ko³o wsi Rygól Niemcy z zasadzki usi³owali zatrzymaæ dwóch partyzantów z
dru¿yny Trejnowskiego  Wira i Motyla wioz¹cych furmank¹ ¿ywnoæ dla
oddzia³u ¯wirki. Obaj partyzanci pozostawili furmankê i rzucili siê do ucieczki.
Niemcy otworzyli ogieñ. Ciê¿ko ranny
Motyl dosta³ siê w ich rêce, a lekko
ranny Wir uratowa³ siê ucieczk¹ i poinformowa³ o tym oddzia³ ¯wirki stacjonuj¹cy w tym czasie w odleg³oci trzech
kilometrów od Rygola, a jeden kilometr
od wsi Dworczysko, niedaleko maleñkiego jeziorka Krejwelunek. Nastêpnego dnia Niemcy ponownie ostrzelali patrol partyzancki dowodzony przez
podchor¹¿ego Witolda Wilczyñskiego,
pseudonim Sêp. Trzeciego dnia Niemcy
i Ukraiñcy po wymuszeniu od Motyla
informacji o miejscu stacjonowania oddzia³u zorganizowali ob³awê. Przygotowania do ob³awy zauwa¿y³ jeden z ³¹czników pracuj¹cych w lesie i powiadomi³
o tym oddzia³ ¯wirki, którym dowodzi³ podchor¹¿y Wac³aw Luto, pseudonim Szpon.
Po stwierdzeniu, ¿e si³y oddzia³u s¹
znacznie os³abione przez wyjcie kilku
dobrze uzbrojonych patroli zwiadowczoobronnych, podj¹³ decyzjê o opuszczeniu obozowiska. Póniej Niemcy i Ukraiñcy nie zastaj¹c w obozie nikogo, spalili go doszczêtnie.
Nastêpnego dnia oddzia³ ¯wirki
opuci³ lasy suwalskie, odchodz¹c do
Puszczy Augustowskiej. Na wyspie zwanej

Grodem Or³a Bia³ego w bagnach B³oto Staro¿yn, w odleg³oci 5 kilometrów
od Gruszki, oddzia³ ten za³o¿y³ obóz. Na
nowych terenach oddzia³ nadal przeprowadza³ akcje dywersyjne. W dniu 12 kwietnia
1944 roku oddzia³  ¯wirki zniszczy³ luzy
na Kanale Augustowskim, co zahamowa³o wywózkê drewna z puszczy przez
Niemców. W dniu 14 czerwca 1944 roku
oddzia³ pod dowództwem ppor. Wac³awa Luto Szpona w sile 12 ¿o³nierzy,
przy wspó³udziale omiu partyzantów
radzieckich z oddzia³u dowodzonego przez
Or³owa, zaatakowa³ maj¹tek £abno ko³o
Grodna, ochraniany przez omiu ¿andarmów. Zabito 2 ¿andarmów oraz rozbrojono znajduj¹cego siê w tym maj¹tku
oficera Wehrmachtu. Zdobyto 2 karabiny, 1 MP 40 oraz pistolet parabellum.
Zabrano 55 krów, 12 wiñ oraz 4 furmanki ró¿nej ¿ywnoci. Strat w³asnych
nie by³o. Maj¹tek ten by³ atakowany
kilkakrotnie, miêdzy innymi przez oddzia³
partyzancki por. Antoniego D¹browskiego, pseudonim. Zaj¹c.
W dniu 25 czerwca 1944 roku zosta³y zdobyte koszary przez zbiorowe si³y
sk³adaj¹ce siê z oddzia³ów partyzanckich
polskich i radzieckiego oddzia³u im. Kalinowskiego. W dniu 15 sierpnia 1944
roku patrol z oddzia³u ¯wirki pod dowództwem ppor. Witolda Winiewicza,
pseudonim Wilk w sile 18 ludzi zosta³
wys³any na rozpoznanie linii frontu w
okolicy Maækowej Rudy. Pozostali dwaj
partyzanci w bunkrze zostali zauwa¿eni
przez Niemców i rozpoczê³a siê ostra
walka. Po wyczerpaniu amunicji Andrzej
Kanclerz próbowa³ ucieczki, w czasie której
poleg³, a ciê¿ko ranny Ryszard Krynicki, nie mog¹c dalej walczyæ, rozerwa³ siê
w³asnym granatem.
Akcji przeprowadzanych przez oddzia³
¯wirki by³o wiêcej.
Oddzia³ partyzancki Albina Drzewickiego, pseudonim Konwa
Albin Drzewicki, syn Józefa i Julii,
urodzony 14 lutego 1900 roku, by³ zawodowym ogniomistrzem artylerii 10 PAC.

Wac³aw Trejnowski  Orkan z Ber¿a³owiec. Dowódca oddzia³u partyzanckiego w okolicach Sejn.
Od roku 1940 by³ organizatorem podziemia organizuj¹c zbiórkê broni i sprzêtu
wojskowego oraz szkol¹c patrole partyzanckie. Ju¿ w roku 1942 zorganizowa³ patrole, rozpoczynaj¹c walkê z okupantem.
Za³o¿y³ w³asny obóz pod Macharcami.
Za sw¹ dzia³alnoæ zosta³ odznaczony
Krzy¿em Walecznych oraz Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami.
Akcje zbrojne oddzia³u Konwy
przeprowadzone w latach 1942-44
Listopad 1942r. Oddzia³ pod dowództwem plutonowego Józefa Herbszta, pseudonim Bawó³, d-cy plutonu w oddziale Konwy zaatakowa³ w lesie ko³o wsi
Macharce patrol ¿andarmerii zmuszaj¹c
go do ucieczki. Zdobyto trzy karabiny i
kilka granatów.
Grudzieñ 1942 roku. Oddzia³ pod
dowództwem  Bawo³a urz¹dzi³ zasadzkê
ko³o wsi G³êboki Bród na przeje¿d¿aj¹cych drog¹ ¿andarmów, których zmuszono
do wycofania siê, zdobywaj¹c broñ i amunicjê .
Luty 1943 r. Patrol z oddzia³u Konwy rozbroi³ niemieckiego leniczego
zabieraj¹c od niego karabin i amunicjê.
Marzec 1943 r. Oddzia³ pod dowództwem Konwy w liczbie 22 partyzantów zaatakowa³ z zaskoczenia 12 Niemców, którzy na szosie Lipsk - Augustów
budowali liniê telefoniczn¹, a broñ mieli
ustawion¹ w koz³y. Zaskoczeni Niemcy
nie mieli czym siê broniæ. Po zabraniu
broni i oporz¹dzenia puszczono ich wolno.
Kwiecieñ 1943 roku. Oddzia³ partyzancki Konwy wykona³ akcjê na maj¹tek wiack Górskiego ko³o Spoækina. Nie
by³ on strze¿ony wtedy przez Niemców.
Bez trudu zarekwirowano samochód ciê¿arowy, którym odwieziono do lasu ¿ywC.d.n.
noæ.

#
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Kalendarz imion
4 padziernika
Edwiny, Rados³awy, Ros³awy, Rozalii, Ró¿y, Teresy
Edwarda, Edwina, Franciszka, Konrada, Manfreda, Marka, Nieznawuja,
Rados³awa, Ros³awa
5 padziernika
Donaty, Flawii, Flory, Justyny, Naty
Apolinarego, Bart³omieja, Czêstogniewa, Donata, Fausta, Igora, Justyna,
Marcelego, Placyda, Rajmunda
6 padziernika
Brunony, Emilii, Fryderyki, Hanny, Petry
Arnolda, Artura, Bronis³awa, Brunona,
Emila, Fryderyka, Gustawa, Romana
7 padziernika
Amalii, Amelii, Justyny, Krystyny, Marii,
Mirelli, Rocis³awy, Tekli, Wirginii

PROWINCJA£KI
Natomiast po po³udniu, gdy s³oneczko
ju¿ miêdzy liwami, wódeczka dobrze
sch³odzona czysta, z jednego sztachañca
i to bez wzglêdu na liczbê uczestników
party.
Wyjaniæ w tym miejscu mo¿e trzeba obce s³owo  pochodzi od Stachanowa  szczegó³y w historii radzieckiego rewolucyjnego wspó³zawodnictwa
pracy, a oznacza naczynie szklane znacznie
wiêksze od kieliszka.
Do wódeczki boczek tutejszym ja³owcem dymiony i naleniki z pasztetem
drobiowym. Do tego ogórki ma³osolne
z ogródka za stodo³¹. Tak do piêknego
zachodu s³oñca i jeszcze d³u¿ej, bez limitowania czasu, który tam pod lasem

Augustyna, Bakchusa, Krystyna, Marka, Sergiusza, Stefana
8 padziernika
Brygidy, Kornety, Loreny, Pelagii, Taidy, Walerii, Wojs³awy
Artemona, Bogdana, Demetriusza, Ludwika, Marcina, Symeona, Wojs³awa,
Zenona
9 padziernika
Anastazji, Dobrawy, Genowefy, Sybilli
Arnolda, Bogdana, Dionizego, Jana,
Ludwika, Przedpe³ka, Wincentego
10 padziernika
Alony, Mariny, Loretty, Oretty, Pauliny, Poli
Andrzeja, Budzis³awa, Daniela, Franciszka,
Gereona, Germana, Ludomira, Lutomira, Paulina, Przemys³awa, Tomila, Tomi³a, Ziemowita

Dokoñczenie ze s. 20.
p³ynie w³asnym biegiem.
Na gociñcu ruch. Inni miejscy w poszukiwaniu tego samego. I w jedn¹ i w
drug¹. Co kilka minut. Kurz niczym dym
wypalanej s³omy na polu po skoszonym
owsie podnosi siê za ka¿dym przeje¿d¿aj¹cym samochodem. Pêcznieje i wolno
opada na drzewa, kwiaty i niedopieszczone jeszcze s³oñcem miejskie niewiecie cia³a. Ginie zapach macierzanki i
na szaroæ zamienia b³êkit nieba. Za matowymi szybami sun¹cych gociñcem aut
twarze pe³ne uczuæ uznawanych za niedobre. I wzajemnoæ w komunikacji uczuæ,
mo¿e nieco innych, ale równie niestosowanych w cywilizowanym wiecie na
szarych twarzach dwudniowych prawdziwych S³owianek.
Jan Nowak-Kowalski

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

 1 modu³ (1,5x8,5cm) = 10 z³ + VAT
DOP£ATY:
1. Reklama na pierwszej stronie redakcyjnej (max 4 modu³y)  cena podstawowa
x 6.
2. Reklama na 3 i 4 stronie  x 4 (do dyspozycji klienta maksymalnie 1/2 strony)
OG£OSZENIA DROBNE:
1. Za og³osznie drobne  0,50 z³ +VAT za
ka¿de s³owo
2. Og³oszenie drobne w kontrze  0,80z³
+VAT
WK£ADKA
1. Istnieje mo¿liwoæ przyjêcia tzw. sron
sponsorowanych  cena do uzgodnienia
w redakcji.
2. Przyjêcie wk³adki  0,06 z³ + VAT od
sztuki

RABATY
1. Za wielokrotnoæ:
* 46 emisji  10%
2. W przypadku du¿ych kampanii reklamowych  negocjacja cen.
4. Ca³a strona (34 modu³y)  250 z³ + VAT
5. 1/2 strony  140 z³ + VAT
UWAGA:
Reklamodawca sk³adaj¹cy og³oszenie (minimum 2modu³y) otrzymuje bezp³atny egzemplarz gazety (przes³any poczt¹), w której
zamieszczona by³a reklama.
1. Powierzchnia og³oszeñ na stronach redakcyjnych jest limitowana do 1/2 strony.
2. Reklama ukazuje siê po op³aceniu faktury lub rachunku.
3. Dostarczanie w³asnych reklam  w for-

Przys³owia
i powiedzenia
 Cz³owiek bez kalendarza to jak ksi¹dz
bez brewiarza.
 Na w. Franciszka (4 padziernika) ch³op
ju¿ w polu nic nie zyska.
 Padziernik, bo padzierze baba z lnu
cierlic¹ bierze.
 Babie lato wtedy bywa, gdy w s³oñcu
siê snuj¹ pajêcze przêdziwa.
 Jeli padziernik jest wietrzny i mrony, to nie bêdzie za to styczeñ, luty
grony.
 Gdy padziernik mrony, to nie bêdzie styczeñ grony.

Poeta gin¹cego wiata

Jan Kasprowicz urodzi³ siê w 1860r.
w Szymborzu w rodzinie ch³opskiej.
W czasie nauki w gimnazjach wielkopolskich i l¹skich oraz w czasie studiów w Lipsku i Wroc³awiu zajmowa³
siê jednoczenie dzia³alnoci¹ patriotyczn¹
i socjalistyczn¹. W 1887 r. przeniós³ siê
do Lwowa, gdzie otrzyma³ katedrê literatur porównawczych. W latach 192122 by³ rektorem tamtejszego uniwersytetu. W 1924 r. zamieszka³ w willi Harenda w Poroninie, gdzie zmar³ 1 wrzenia
1926 r.
Twórczoæ Kasprowicza jest zwi¹zana z okresem M³odej Polski. W tomach Krzak dzikiej ró¿y i ,,Gin¹cemu wiatu przedstawi³ poeta sugestywne
wizje katastrofy wiata i cz³owieka, wyra¿a³
g³êbokie niepokoje moralne. Ostatnie dwa
tomy - Ksiêga ubogich i Mój wiat
przynosz¹ ukojenie, które daje ucieczka w wiat piêkna przyrody, prostych
ludzi i prostych uczuæ. Zmienia siê tak¿e i poetyka  od bogactwa metafor i
symbolicznych wizji do utworów spokojnych w tonacji, stylizowanych na
prymitywizm wyra¿eñ i sposobu obrazowania.
macie tif (o rozdzielczoci graficznej
300dpi), wmf lub cdr (Corel Draw
max v. 9.0)
4. Koszt opracowania graficznego (dop³ata) na ¿yczenie zleceniodawcy: do wielkoci 6 modu³ów  50 z³ + VAT, wielkoci powy¿ej 6 modu³ów  100z³ + VAT.
Materia³ do obróbki nale¿y dostarczyæ
do pi¹tku poprzedzaj¹cego wydanie pisma.
TERMIN PRZYJMOWANIA MATERIA£ÓW DO DRUKU
1. Poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 12 00-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 15 00 w poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 52002-30; kom. 0-601-152-454.
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Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Informacja
pod nr tel.

520-23-36

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

Olecko, ul. Produkcyjna 11
tel. (087) 523-90-09

(V56404)

KEY

Baterie
od 29,99 z³; kompakty
299,00 z³
W padzierniku
zmianaodsiedziby

Tel. (087)22520-22-33.
 z Go³dapskiej
na dworzec PKP.

(V58904)

Codziennie w godz. 800-1800
W rankingu szkó³ nauki jazdy w woj. warmiñskomazurskim nasza szko³a zajê³a II miejsce!!

Ceny najni¿sze w regionie.!
KEY, Go³dapska 22.
Baterie od 29,99 z³; kompakty od 299,00 z³

Tel. (087) 520-22-33.

OLEJ OPA£OWY

KONKURENCYJNE CENY !!!

Tel. (0*87) 520-41-91
Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374

DOM WESELNY

(V59008)

(K36601)

/ KUPIÊ
* mieszkanie dwa pokoje, do 45m2. Tel. (087) 520-30-13;
0-500-025-087.
(K36202)
/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(K32309)
* PW Goliat (Krupin) zatrudni dwóch pracowników obróbki drewna (mog¹ byæ bez kwalifikacji) oraz kierowcê
na Scaniê (drewnowóz do papierówki). Satysfakcjonuj¹ce zarobki. Tel. (087) 523-41-09.
(K36401)
/ SPRZEDAM
* ci¹gnik C330. Tel. (087) 523-43-99.
(K37101)
* dom 130m 2, ¯eromskiego. Tel. 0-691-518-556.
(K37201)
* tanio silniki elektryczne, butle tlenowe, grzejniki olejowe, terma 80. Tel. (087) 520-31-40.
(K37001)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1308)
* Us³ugi przewozowe, przeprowadzki. Orzeszkowej 36. Tel.
0-504-146-460; 0-509-929-135.
(V63101)
/ INNE
* Oddam szczeniêta w dobre rêce, po bardzo ma³ych rodzicach. Tel. 0-604-935-224.
(K35403)
/ WYNAJEM
* Kawalerka do wynajêcia w centrum Olecka. Tel. (087) 52036-94.
(K36002)
* Mieszkanie 2 pokoje, umeblowane, Osiedle Siejnik. Tel.
(087) 523-94-75.
(K36801)
* Poszukujê mieszkania. Tel. 0-508-165-659.
(K36901)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

(V60805)

OG£OSZENIA DROBNE

12345678901234567890123456789012
(V59802)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
O le c k o
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

EDE N

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1988-89 (c.d.)

A kto zap³aci³ za odmalowanie i upiêkszenie cian rysunkami i has³ami? Pracuj¹cym ch³opcom wystarczy³y poczêstunki, jakie otrzymywali w przerwach
w postaci herbaty, kanapek i ciastek oraz
p¹czków zakupionych przez Spó³dzielniê.

Rok 1989/90

Zaproszono mnie do szko³y dopiero
w ostatnich dniach listopada, a tymczasem mróz, i to dobry, trwa³ ju¿ przesz³o
tydzieñ. Po rozmowie z dyrekcj¹ zgodzi³em siê pracowaæ przy uruchomieniu lodowisk bez podpisywania umowy i w
ci¹gu dwóch dni przy pomocy m³odzie¿y zdo³a³em oczyciæ asfalt z doæ grubej warstwy niegu udeptanego przez
dzieci i wylaæ taflê, na której paru ch³opców
próbowa³o jedziæ.
W pierwszych dniach grudnia odwil¿ stopi³a zbyt cienk¹ warstwê lodu, a
dzieci porozwala³y bandy z desek doko³a lodowiska w woln¹ sobotê 2 grudnia oraz w niedzielê. Kiedy 4 grudnia, w
poniedzia³ek, przyszed³em do szko³y, zwalone deski ca³kowicie przymarz³y do asfaltu, poniewa¿ chwyci³ mróz, i znów
nale¿a³o pracê rozpoczynaæ od nowa. Z
wielkim trudem postawi³em deski od nowa,
zabrak³o ich tylko od strony szko³y. Ma³y
mróz pozwoli³ na ponowne wylanie tafli, lecz po paru dniach zosta³a ona stopiona, a na domiar z³ego spad³o sporo
niegu, który z wielkim trudem uda³o siê
usun¹æ i po kilku dniach, dok³adnie 9
grudnia, wszystkie lodowiska zosta³y
uruchomione i jedzilimy na nich do 14
grudnia.
15 grudnia odwil¿ z deszczem trwa³a
ca³y dzieñ i dopiero wieczorem nadci¹gnê³a fala mrozu z wielkimi opadami niegu,
który przymarz³ do warstwy lodu i gdyby nie pomoc dwóch braci Naruszewiczów nie potrafi³bym uruchomiæ lodowisk w dniu 16 grudnia. Z ich pomoc¹
zdo³a³em oczyciæ dwa ma³e lodowiska
i uda³em siê do domu o godz. 24. na
odpoczynek. O 3.30 powróci³em do pracy, oczyci³em ze niegu 1/3 du¿ego
lodowiska i rozpocz¹³em intensywne
polewanie, prawie bez przerwy a¿ do godz.
10., poniewa¿ temperatura spad³a do minus
120C.
O godzinie 11.00 lodowiska by³y znowu
czynne. Do godziny 17.00 powsta³y na
lodzie potê¿ne szpary a¿ do asfaltu, tote¿ zamknêlimy du¿e lodowisko wcze-

niej, gdy¿ je¿d¿enie po tak dziurawej tafli stawa³o siê niebezpieczne. Takie pêkanie lodu nastêpuje zawsze wtedy, gdy
temperatura obni¿a siê do 10 stopni Celsjusza.
Po oczyszczeniu du¿ej tafli i trzykrotnym polaniu szpary w lodzie zamarz³y.
W niedzielê rano mielimy zamiar
malowaæ linie i ko³a do hokeja. O godzinie 17.00 marzn¹ca m¿awka i wzrost temperatury nie pozwoli³y nawet na jednokrotne polanie tafli, w celu idealnego
wyrównania lodu przed rozpoczêciem
malowania. Na lodowisku rednim jedzi³o tylko kilka maluchów.
Od 18.00 do 20.00 lodowiska by³y
nieczynne. Na du¿ym, wieczorem, jedzi³a
moja córka Zosia.
Postawiona na dachu choinka zosta³a
ogo³ocona z kompletu choinkowego, wykonanego przez mego by³ego ucznia Ryka
Motulewicza. Komplet ten przyda³ siê do
ubrania domowej choinki. Tu nale¿y
wspomnieæ, ¿e z funduszy spó³dzielni
zosta³o zakupionych 100 sztuk ¿arówek
choinkowych w celu wykonania kompletów owietleniowych nad lodowiskiem
Bajka.
Odwil¿ trwa ju¿ 8 dni. Padaj¹cy przez
dwa dni deszcz stopi³ ca³kowicie lód na
lodowisku Zuch i czêciowo na Lilipucie. Na du¿ym w wielu miejscach ukaza³
siê asfalt.
W Wigiliê lodowiska du¿e i ma³e zosta³y polane dwukrotnie, a nad du¿ym
zawieszono trzy komplety owietleniowe. W przededniu, po wielu k³opotach i
staraniach, postawiono bandy z desek
od strony szko³y.
Od 1 do 8 stycznia wszystkie lodowiska s¹ czynne i odmalowane z napisem: Witamy Nowy Rok 1990. W dalszym ci¹gu brak niegu do budowy ozdób
wokó³ lodowiska.
W nocy z 7 na 8 stycznia pada³ nieg
i marzn¹ca m¿awka. Rano dziewczêta z
SKS po zsuniêciu niegu na drugiej godzinie lekcyjnej jedzi³y na ³y¿wach.
Zorganizowa³em dla nich na zakoñczenie konkurs z wiadomoci o lodowisku.
Po po³udniu wszystkie lodowiska
zosta³y zamkniête.
Odwil¿ z deszczem i m¿awka trwa od
8 stycznia ju¿ szósty dzieñ. Na Zuchu
ukaza³a siê ziemia, a na Lilipucie betonowe kafelki. Wkrótce na du¿ym lodowisku równie¿ bêdzie widoczny asfalt.
Odwil¿ ju¿ trzeci raz topi nam wszystkie
tafle i trzeba je odnawiaæ prawie od pocz¹tku. Tegoroczna zima, podobnie jak i

(196)

ubieg³oroczna, jest dla nas bardzo nie³askawa i ci¹gle p³ata figle. W tym sezonie, poczynaj¹c od grudnia, jedzilimy
tylko 18 dni.
Odwil¿ trwa nieprzerwanie ju¿ 11 dni.
Dzisiaj, 19 stycznia, mia³ byæ mróz, a
tymczasem znowu m¿y, jak na z³oæ.
Wszystkie lodowiska przygotowane do
ponownego polewania. Ci¹gle trzeba
czuwaæ na du¿ym lodowiskiem, gdy¿
dzieciarnia na przerwach i po lekcjach
obala bandy.
Przy czuwaniu nad lodowiskiem pomaga mi samorz¹d szkolny, wyznaczaj¹c na ka¿d¹ przerwê dy¿urnych ch³opców do pilnowania porz¹dku przy lodowiskach.
Tak wiêc ju¿ po raz drugi zima skoñczy³a siê w pierwszej po³owie stycznia
dok³adnie 8-ego, na moje 76 urodziny.
Tej zimy nie pojawi³y siê przy naszych
lodowiskach ¿adne nie¿ne ozdoby, gdy¿
od grudnia do koñca zimy spad³o bardzo ma³o niegu, który zosta³ stopiony
przez nieustanne odwil¿e.
Chatka 75-ciolatka budowana przez
dwie zimy pozosta³a tylko w projekcie.

Rok 1999/91

6 grudnia ustawiamy bandy i nastêpuje pierwsze polanie. 7 i 8 grudnia lekki przymrozek umo¿liwia piêciokrotne
polanie trzech lodowisk. Od 9 do 14 grudnia
odwil¿ prawie ca³kowicie topi lód, którego pozosta³oci utrzymuj¹ siê tylko na
du¿ym lodowisku. Na domiar z³ego spad³ nieg, z usuniêciem którego mielimy
sporo k³opotu. 15. wieczorem zaczê³o
znowu mroziæ i spad³ nieg. 16. w niedzielê lodowiska by³y polewane przez ca³y
dzieñ. 17. ch³opcy pomagierzy odbywaj¹ próbn¹ jazdê na du¿ym lodowisku. 19
grudnia zostaje otwarte du¿e lodowisko.
20. mamy marny lód, poniewa¿ po wieczornym polaniu dnia poprzedniego na
s³abo zamarzniêty lód spad³o trochê
niegu i na tafli pozosta³o du¿o powietrza. Po drugim polaniu o godzinie 4:00
nad ranem woda przy temperaturze 2
stopnie Celsjusza nie wszêdzie zamarz³a.
Pomimo to wszystkie lekcje wf odbywa³y siê na lodzie, a po po³udniu jedna po³owa
lodowiska zosta³a zamkniêta.
24. w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia,
zosta³y wymalowane linie do hokeja na
lodzie oraz stylizowana lilijka harcerska.
Przy malowaniu pomagali mi ch³opcy
oczekuj¹cy na pasterkê. Wróci³em do
domu o 2.00 nad ranem.

C.d.n.
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Spotkanie
z Kazimierzem Górskim
W niedzielê 2 padziernika w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich rozpoczê³o siê, przy pe³nej sali kina, spotkanie z Kazimierzem
Górskim. Mylê, ¿e Szanownym Czytelnikom nie muszê przedstawiaæ dorobku
s³ynnego trenera. Trzeba tutaj nadmieniæ jedynie, ¿e pi³karze pod jego kierunkiem byli trzeci¹ dru¿yn¹ na wiecie i drug¹ na olimpiadzie.
Spotkanie pokaza³o, ¿e pamiêæ tamtych sukcesów nie zblak³a. Pytania dotycz¹ce czasów wietnoci polskiej pi³ki no¿nej zadawali ch³opcy w wieku omiu
 dwunastu lat.
Pan Kazimierz podczas trwaj¹cego
godzinê i czterdzieci minut spotkania

z niezwyk³¹ swad¹ opowiada³, odpowiada³
na pytania, rzuca³ jak z rêkawa anegdoty. Niezwyk³e spotkanie prowadzi³ Józef Bary³a, który jest impresariem Pana
Kazimierza Górskiego.
Po spotkaniu Pan Kazimierz sk³ada³
wszystkim chêtnym autografy. S³ynny
trener przywióz³ do Kowal swoj¹ ksi¹¿kê Pi³ka jest okr¹g³a.
Po spotkaniu Kazimierz Górski obejrza³ mecz pi³ki no¿nej tamtejszej dru¿yny pi³karskiej.
Bogus³aw M. Borawski
(W nastêpnym numerze zamiecimy
obszerne fragmenty wypowiedzi Pana Kazimierza Górskiego z tego spotkania.)

Legia Warszawa
w Olecku

Na oleckim stadionie odbywaj¹ siê treningi zespo³u Legii Warszawa, który przyby³ tu na zgrupowanie na tydzieñ
czasu. Jak widaæ, presti¿ oleckiego stadionu ronie, bo coraz
czêciej odwiedzaj¹ go ju¿ nie tylko zespo³y m³odzie¿ówki.

Fot. Marek Pacyñski.

'

SPORT
Lekka atletyka
Maciej Zalewski z³otym medalist¹
Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS
w Biegach Prze³ajowych
Ponad 700 uczestników wystartowa³o w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS
w Biegach Prze³ajowych, które odby³y siê
1 padziernika w Oldborzu ko³o Piotrkowa Trybunalskiego.
Nasze województwo reprezentowali
równie¿ biegacze z Olecka. Jedenastu
przedstawicieli Klubu MLKS Czarni
dost¹pi³o zaszczytu reprezentowania barw
województwa warmiñsko-mazurskiego. W
koñcówce tegorocznego sezonu lekkoatletycznego zaprezentowali siê w Oldborzu
bardzo dobrze!
Olbrzymi¹ niespodziankê sprawi³ dla
mi³oników biegania  i zapewne sam dla
siebie  uczeñ Gimnazjum nr 2 Maciej
Zalewski, który zwyciê¿y³ w biegu m³odzików na dystansie 2000 m.
Przebieg tego biegu by³ doæ nietypowy. Wszyscy najlepsi dobrze siê znali
z wczeniejszych wystêpów na bie¿ni i
wszyscy z czo³ówki zastosowali tzw.
przyczajkê, zbytnio nie anga¿uj¹c siê
w narzucenie tempa biegu. Ostatnie 500
m to by³ odjazd  kto zagapi³ siê, ten
zosta³ (dotyczy³o to Piotra Grzêdy). Maæka
nale¿y pochwaliæ za dojrza³oæ taktycz-

MINI OLDA
W ubieg³¹ sobotê, na ma³ym stadionie, odby³ siê drugi turniej Mini OLDA
(powsta³a w miejsce Oleckiej Ligi Dru¿yn Amatorskich z powodu braku dru¿yn 11 osobowych). Do trzech dru¿yn z
poprzedniego turnieju do³¹czy³ zespó³
RODKOWA (kpt. Tomasz Opanowski).
Podobnie, jak tydzieñ wczeniej, rozgrywki zdominowali pi³karze The Bananes Olecko (kpt. Sebastian Antkiewicz)
pokonuj¹c kolejno: 10:1 rodkow¹, 5:3
Bukmacherów i 11:3 Grom Olecko. Zespó³ The Bananes wystêpuje w sk³adzie:
Robert Antkiewicz, Rafa³ Milczarek,
Sebastian Antkiewicz, Tomasz Karniej,
Marcin Putra, Wojciech KILY Woroniecki, Jerzy Wojnowski, Jacek JAKO
Matwiejczyk, Adam Czycza, Robert Smyk.
Najlepsz¹ skutecznoci¹ wykaza³ siê
kapitan Bananów Sebastian Antkiewicz
 strzelaj¹c rywalom 14 bramek. W innych meczach Bukmacherzy ograli GROM
5:1 i rodkow¹ 7:6 oraz w meczu zapewniaj¹cym III miejsce Grom wygra³ ze rodkow¹ 9:1. Najbardziej wyró¿niaj¹cym siê
zawodnikiem na boisku by³ Grzegorz
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n¹. Przetrzyma³ tê nawa³nicê i zaatakowa³
na ostatnich 200 m, wygrywaj¹c i zdobywaj¹c z³oty medal  niespodziewanie, ale
w pe³ni zas³u¿enie.
Drugi medal dla naszych barw wywalczy³ Piotr Witkowski w biegu m³odzików na dystansie 1500 m. Tu¿ po starcie
(w tym biegu wystartowa³o 68 zawodników) zosta³ sprowadzony do parteru.
Zanim siê podniós³, czo³ówka ju¿ zd¹¿y³a siê oddaliæ, ale pogoñ by³a wyj¹tkowo
skuteczna w wykonaniu Piotra. Zdo³a³
wywalczyæ trzeci¹ pozycjê i stan¹æ na
podium. Niesamowicie zmêczony i bardzo poturbowany by³ szczêliwy na mecie. Od kolegów z reprezentacji zbiera³ zas³u¿one gratulacje.
Bardzo blisko podium by³ jego m³odszy brat  Pawe³, który w pozakonkursowym biegu (rocznik 1993 i m³odsi) na dystansie 1000 m zaj¹³ 4. miejsce.
Z lekkimi urazami wystartowa³a Paulina Powiata w biegu m³odziczek na dystansie 1500 m. Znakomita stawka biegaczek rywalizowa³a na tym dystansie, w
czo³ówce bieg³y wszystkie medalistki
Mistrzostw polski M³odziczek. 6. miejsce
na mecie naszej zawodniczki to nie przypadek! W pe³ni zas³u¿y³a na wyró¿nienie
za postawê w tym biegu, chocia¿ trener
liczy³ na trochê wy¿sz¹ lokatê.
Pozostali nasi biegacze zajêli równie¿

czo³owe, punktowane miejsca (punktowano
40 miejsc): 8. Marta Grzêda na dyst. 1000
m m³odziczek, 9. Piotr Grzêda na dyst. 2000
m m³odzików, 13. Marcin Garniewski na
dyst. 5000 m juniorów, 15. Justyna Zieliñska na dyst. 2000 juniorów m³odszych,
20. Arkadiusz Zackiewicz na dyst. 3000
m juniorów m³odszych, 21. Dominik Szczodruch na dyst. 3000 m juniorów m³odszych, 35. £ukasz Rowiñski na dyst. 3000
m juniorów m³odszych.
M. Garniewski, J. Zieliñska, A. Zackiewicz i T. Rowiñski to debiutanci w imprezie rangi ogólnopolskiej.
Pochodn¹ sukcesów indywidualnych
by³y miejsca dru¿ynowe. W punktacji
klubowej MLKS Czarni Olecko uplasowali
siê na 6. pozycji  298 pkt (do pozycji 5.
zabrak³o 1 pkt). Wygra³a LLKS Osowa
Sieñ (Zespó³ pierwszoligowy). W punktacji województw warmiñsko-mazurskie
uplasowa³o siê na 5. pozycji w kraju 
707 pkt, natomiast w punktacji powiatów
powiat olecki zaj¹³ 7. lokatê w Polsce (na
ponad 60 sklasyfikowanych). To na pewno
jest powód do zadowolenia.
Wszystkich naszych najlepszych bêdziemy mieli okazjê ujrzeæ w akcji w dniu
18 padziernika podczas inauguracji Roku
Sportowego 2005/2006 i sportowego spotkania pokoleñ na stadionie MOSiR w
Olecku.
OTSSz

Bomber (Grom). Imponowa³ szybkoci¹
oraz wol¹ walki, jednak w ostatnim meczu za niesportowe zachowanie sêdzia
Pawe³ Duchnowski usun¹³ go z boiska.
Kolejny turniej w przysz³¹ sobotê 8
padziernika na ma³ym stadionie o godz.
11. 00, którego organizatorem jest MOSiR w Olecku.
Do rozgrywek mog¹ do³¹czaæ inne
zespo³y amatorskie.

Aktualna tabela MINI OLDA (kolejno - zespó³, liczba udzia³u w turniejach, zdobyte punkty):
1. The Bananes
2
20
2. DELTA Olecko
2
10
2. BUKMACHERZY
2
10
3. RODKOWA
1
2
Za zwyciêstwo w turnieju zespó³
otrzymuje 10 pkt., II m. 6 pkt. III m. 4
pkt. IV m. 2 pkt.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 171

Ten tydzieñ by³ bardzo bogaty w wydarzenia. Przede wszystkim nie mamy
nowego rz¹du. Po prostu ch³opaki siê
nie dogadali. Z powodu szoku jaki spotka³ obie partie. Jedna jest zszokowana,
¿e nie wygra³a i nie mo¿e teraz wyznaczaæ ju¿ dawno wyznaczonych na nowe
wyznaczone stanowiska. A druga jest
w szoku bo wygra³a i teraz musi obsadziæ nie wyznaczone wczeniej stanowiska.
Powoduje to nadal wiele problemów.
Okaza³o siê, ¿e zgodnie z umow¹ kto
wygrywa tego program bêdzie realizowany. Tak przynajmniej deklarowano przez
ostatnie dwa lata. Jednak przekonanie
tych co przegrali by³o tak wielkie, ¿e
wygraj¹  to nawet nie dopuszczali do
myli istnienia innego programu ni¿ w³asny. Ca³y program, jak siê okaza³o, mieci³
siê tylko w stwierdzeniu 3x15 i... na
tym siê skoñczy³o. Druga strona mia³a

PROWINCJA£KI
Gociniec
Lato ju¿ zawekowane. W piwniczce
na pó³kach jak na wystawie w wiejskim
domu kultury z okazji do¿ynek. Tak, tak,
maj niele zapowiada³. Póniej, przez kilka tygodni, nieco gorzej. Ale od po³owy lipca...
Na wie pojecha³y miejskie kobiety.
Dwie przyjació³ki. Nie muszê podkrelaæ,
¿e piêkne i m³ode, bo to oczywiste.
Wszystkie miejskie kobiety s¹ piêkne i
m³ode. W przyrody dziewiczoæ powioz³y swe cia³a z pe³ni¹ wiadomoci, ¿e
tylko kilku smagniêæ lipcowego s³oñca
trzeba do zaznaczenia ich doskona³oci.
Dwa ledwie dni w zagrodzie pod lasem, kilkadziesi¹t metrów od ma³o uczêszczanej drogi:
- Gdzie mieszka Winiewski?
- Który Winiewski?
- Ten od malowania wiêtych na
deskach.
- A, Stefan. Tam, paniusie, pod
lasem, przy gociñcu grabowym.
Zaplanowa³y wszystko po s³owiañsku. Przez caluki dzieñ nic, tylko do s³oñca
przodem lub ty³em i jakie banalne lektury. Gospodarzowi to wystarczy do
umieszczenia ich twarzy na swoich ikonach. Oczywicie muzyka ruska, cerkiewna
dla modelek skupienia, umiarkowanie, ¿eby
i przyrodê by³o s³ychaæ.
Dokoñczenie na s. 15.

program i ma, ale chyba dla potencjalnego sojusznika nie by³o komu przeczytaæ
tego programu, bo siadaj¹c do sto³u
rokowañ z rozbrajaj¹c¹ szczeroci¹ poprosili swoich przysz³ych koalicjantów...
o program rz¹du! A jak nie macie programu rz¹du to z kim my rozmawiamy?
Nie wiem o co chodzi, ale oni ci¹gle staraj¹ siê rozwi¹zaæ najwiêkszy problem PRLu:
co sta³o siê z tym ksiê¿ycem. Do tej pory
nie mog¹ zrozumieæ, ¿e to by³ tylko film.
Jak na partiê ludzi inteligentnych to trochê pachnie brakami umys³owymi. Zajêli siê g³ównie problemem bliniaków,
ksiê¿yca i programu. Zaczyna to wygl¹daæ tak jakby mia³o to opieraæ siê na
szanta¿u, ¿e jak nie zrobi¹ tego co oni
chc¹, to bêdzie le i nici z koalicji.
Jednak nie bêdzie a¿ tak le. Obie
strony deklaruj, ¿e bêd¹ z sob¹ przez
kolejnie 4 lata. Mo¿e to i prawda, ¿e ka¿de
dobre ma³¿eñstwo najpierw musi siê dobrze wyk³óciæ. Potem jest ju¿ z tzw.
górki.
Niestety, niewyjaniona zostaje kwesta
co zrobiæ z pozosta³ymi kandydatami na
prezydenta. Wakat jest tylko jeden, a
chêtnych jeszcze paru. O ile mogê zrozumieæ tych co maj¹ po kilka procent
poparcia, ¿e mog¹ liczyæ na cud, ale co

zrobiæ z pozosta³ymi. Ogl¹daj¹c jedn¹
z debat telewizyjnych mam wra¿enie,
¿e tylko oni maj¹ receptê na uzdrowienie sytuacji politycznej i ekonomicznej
w naszym kraju. Tylko oni wiedz¹ jak
nasz kraj wyprowadziæ na ³¹kê dla bogaczy. Wiêkszoæ recept opiera siê na
tym, ¿e jako prezydenci naszego kraju
najpierw wybior¹ siê do Moskwy z przeprosinami... Niestety, ale okazuje siê,
¿e kluczem do wiêkszoci naszych niepowodzeñ gospodarczych i finansowych
jest Rosja! Pojad¹ przeprosz¹ i nasz kraj
bêdzie mlekiem i miodem p³yn¹cy. Jak
Bia³oru. Acha i jeszcze oddamy Rosji
Ukrainê! No tak. Bo j¹ sobie zagarnêlimy. A teraz jeszcze chcemy zagarn¹æ
dla siebie Bia³oru. A jak przeprosimy
Rosjê za nasze mocarstwowe aspiracje
to... Normalnie raj! Tylko jeden z kandydatów widzi mo¿liwoæ rozwi¹zania
naszych problemów w porozumieniu z
USA. Ci kandydaci poni¿ej procenta
poparcia to s¹ dopiero modele. Dobrze,
¿e jeszcze mamy wybór wród tych kandydatów z najwy¿szym poparciem. Inaczej
mo¿na by zwariowaæ.
Dobrze, ¿e ju¿ zbli¿a siê koniec wyborów.
PAC

MA£E impresje
W po³udnie

Suchy pieñ na wzgórzu w sam raz do siedzenia. Mech pachnie wolnoci¹ i
dobrym czasem. S³oñce wieci przez podziurawione licie prosto na twarz i czerwieñ pobliskiej jarzêbiny. Niebieskie gumowce zlewaj¹ siê z niebem. Chcia³oby siê
tak byæ w nieskoñczonoæ.

O zmierzchu

D³ugow³osa blond piêknoæ krzyczy do psa Chod tu ch u!, mniemam oczywicie, ¿e przez ch. Moje podwórko. Moja na nim Blond Piêknoæ. Jaki cz³owiek
przy mietniku przegl¹da wypatroszone kartony, bo kto kupi³ sobie co nowego.
Kot poluje na ptaki. Kobieta z dzieckiem wsiadaj¹ do samochodu. S³yszê niecierpliwe ponaglenia i zdenerwowany trzask drzwi. Szaroæ, zbyt szybki, zmêczony sen.
Ewa Koz³owska

