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Peregrynacja obrazu Matki Boskiej
 Stolicy M¹droci

12 padziernika, w rodê, od godziny 12.00 rozpoczn¹ siê uroczystoci peregrynacyjne Obrazu Matki Bo¿ej  Stolicy M¹droci w Sanktuarium Krzy¿a wiêtego przy ul. Zamkowej.
Obraz ten podarowa³ Ojciec wiêty Jan Pawe³ II podczas Jubileuszu Roku
2000 rodowisku akademickiemu ca³ego wiata.
Uroczystoci bêd¹ trwa³ od 12.00 do 20.00
Spo³ecznoæ studencka Wszechnicy Mazurskiej wemie czynny udzia³ w uroczystociach. Przygotowywane jest przywitanie Obrazu przez studentów. S³owo
wprowadzenia do ró¿añca wyg³osi Rektor WM prof. dr Józef Krajewski.

Delegacja rosyjska w Olecku
7 padziernika goci³a w Olecku delegacja z Gusiewa, miasta w Obwodzie
Kaliningradzkim licz¹cego 36 tysiêcy
mieszkañców. Oficjaln¹ delegacjê stanowili mer Miko³aj Cykonow oraz wicemer Aleksander Bogdanow.
Miko³aj Cykonow jest jednoczenie
biznesmenem. W Rosji mo¿na ³¹czyæ
dzia³alnoæ samorz¹dow¹ z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Wczeniej by³ deputowanym do rosyjskiego parlamentu
Dumy.

Delegacja uczestniczy³a w uroczystoci Inauguracji Roku Kulturalnego w
ROK Mazury Garbate, zwiedzi³a
Wszechnicê Mazursk¹, obiekty sportowe oraz kilka zak³adów pracy na terenie miasta.
Dzieñ wczeniej przyjecha³ do Olecka
sekretarz Urzêdu Miejskiego Gusiewa
Eugeniusz Michaj³ow oraz Barbara
£uszczyk  szefowa Fundacji Rozwoju
Gusiewa.

Fotoradar znowu w Olecku

Od 5 do 6 padziernika na terenie powiatu oleckiego pracowa³ fotoradar wypo¿yczony z Komendy Powiatowej Policji w E³ku.
Cd. na s. 2.
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Diderot

Cena 1,40 z³
Dziêki dru¿ynie narodowej epoki,
któr¹ dzi nazywamy epok¹ Górskiego,
Indianie z puszczy wenezuelskiej w Peru
nauczyli siê mówiæ Polska. W Chinach, w Japonii zaczêto mówiæ o Polsce i wiedziano ju¿, ¿e Polacy umiej¹
graæ w pi³kê no¿n¹  tak rozpocz¹³
spotkanie z Kazimierzem Górskim przewodnicz¹cy Rady Gminy Kowali Oleckich Krzysztof Bartczak. Publikujemy
dzisiaj obszerne fragmenty wypowiedzi
Kazimierza Górskiego z jego spotkania
z mieszkañcami Kowali Oleckich.

O meczu
z Angli¹ (m.in.)
mówi
Kazimierz Górski

M³ody cz³owiek z sali:  Czy to
prawda, ¿e w czasach gdy gra³ Pan w
pi³kê no¿n¹ szko³y zabrania³y uczniom
uprawiania sportu?
Kazimierz Górski:  Dzisiaj w³adze szkolne, pañstwowe, popieraj¹ sport.
Kiedy za uprawiane sportu przez m³odzie¿ by³o zabronione. Kiedy by³em
m³odym cz³owiekiem szko³a stosowa³a
sankcje. By³o to przed 1939 rokiem.
C.d. na kolejnych stronach TO
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OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

K R O N I K A
PO¯ARNICZA
 30 wrzenia o 9.07 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Wieliczki naprawia³y spadaj¹ce gniazdo bocianie
w jednym z gospodarstw w Kleszczewie.
 1 padziernika o 23958 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej, do której dosz³o na placu Wolnoci.
 2 padziernika o 7.27 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ przy ul. Go³dapskiej
po¿ar mietnika kontenerowego.
Informacji udzieli³

m³odszy aspirant £ukasz Grzymkowski

 3 padziernika o 12.37 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z
drzewa w okolicach Skowronek.
 3 padziernika o 21.03 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego na osiedlu Siejnik.
 4 padziernika o 23.41 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po¿ar budynku przy
ul. E³ckiej.
Informacji udzieli³

starszy aspirant Mariusz Domin

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:
 Micha³ Biernacki
 Jan Dobrzyñski
 Leonarda Krupiñska
 Alicja Lipowska
 Micha³ Mrozowski
 Robert Naszkiewicz
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√Grzegorz K³oczko
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku
√ Henryka Bochniarz  kandydat
na Prezydenta,
www.bochniarz.pl
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18

Dy¿ury aptek
 01-10.10.2005r. - ul. Zielona 37
 11-20.10.2005r. - Kolejowa 15
 21-30.10. 2005 r. - Plac Wolnoci 25

U WA G A
W dniu 14
padziernika
(pi¹tek)
biuro redakcji
nie bêdzie czynne.
Przepraszamy

W³amanie

W nocy z 5 na 6 padziernika nieznany sprawca w³ama³ siê do pomieszczeñ Urzêdu Gminy w wiêtajnie. Sprawca
poprzez wy³amanie okna na parterze
budynku dosta³ siê do dwóch pomieszczeñ. Otworzy³ w nich znajduj¹ce siê
tam szafy metalowe i z jednej z nich
skrad³ ok. 2800 z³otych.
W przypadku ujawnienia sprawcy grozi
mu kara do 10 lat pozbawienia wolnoci.

Pijany kierowca

8 padziernika ok. 15.10 policjanci
zatrzymali do rutynowej kontroli jad¹cego palcem Wolnoci VW Golfa. Okaza³o
siê, ¿e kieruj¹cy nim dwudziestoletni
£ukasz W. ma we krwi 0,5 promila alkoholu.

Spokojne wybory

Na terenie Olecka i powiatu nie dosz³o
do ¿adnych incydentów. Poinformowa³a nas o tym KP Policji i KP Stra¿y
Po¿arnej.

Fotoradar znowu
w Olecku
Dokoñczenie ze s. 1.
Zarejestrowa³ on oko³o 150 wykroczeñ zwi¹zanych z przekroczeniem szybkoci.
Radar ustawiono m.in. w miecie,
na ulicach wylotowych z Olecka, w Sedrankach oraz Wieliczkach.
Wszyscy sfotografowani przez urz¹dzenie mog¹ siê spodziewaæ wezwania
do KP w Olecku w celu op³acenia mandatów.
Rekordzista na alei Zwyciêstwa osi¹gn¹³ szybkoæ 113 km/h. W Pietraszach
zanotowano szybkoæ 103 km/h a w
Golubkach 105 km/h.
Wszystkie szybkoci by³y notowane na terenie zabudowanym, gdzie obowi¹zuje prêdkoæ do 50 km/h.

O meczu
z Angli¹ (m.in.)
mówi
Kazimierz Górski

Uprawia³em jako osiemnastolatek pi³kê
no¿n¹, ale ¿e chodzi³em do gimnazjum
to gra³em pod pseudonimem. Nazywano mnie Sarenka. Nie wiem kto go
wymyli³. Najprawdopodobniej prasa.
Dlaczego taki pseudonim? By³em
postury delikatnej (jako osiemnastoletni ch³opak): by³em szczup³y, nie za wysoki.
Jednoczenie by³em bardzo szybki, zwinny,
zwrotny. Mo¿e dlatego przylgn¹³ do mnie
ten pseudonim.
Moi koledzy uprawiali ró¿ne dyscypliny sportu. Wszyscy jednak wystêpowali pod pseudonimami.
Teraz wydaje siê to dziwne. Jak mo¿na
by³o zabraniaæ w szkole uprawiania sportu?
W chwili obecnej w szko³ach mo¿na uczyæ
siê i jednoczenie uprawiaæ sport. Trzeba tylko umieæ zorganizowaæ sobie czas.
Jedno drugiemu nie mo¿e przeszkadzaæ.
Powtarzam to wszêdzie, gdzie jestem.
Powtórzê to równie¿ tu, w Kowalach
Oleckich: dzisiaj macie ³atwoæ poruszania siê po wiecie. Maj¹c paszport
w kieszeni i trochê pieniêdzy mo¿ecie
pojechaæ gdzie chcecie.
Bêd¹c zwi¹zanym ze sportem zwiedzi³em ca³¹ Europê. Nie by³em tylko w
Portugalii. By³em w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Po³udniowej, by³em
w Australii i w Chinach. By³em w tych
krajach przez sport  nic mnie to nie
kosztowa³o. Bêd¹c graczem, a póniej
trenerem, zwiedza³em wszystkie te kraje. W okresie PRL-u by³a to praktycznie jedyna mo¿liwoæ. W³adze niechêtnie puszcza³y za granicê  sportowcy
jednak jedzili.
Jeli kto reprezentuje dobry poziom,
ma szansê. Podró¿e nic ciê nie kosztuj¹. Mo¿na zobaczyæ wiat. Mo¿esz porozmawiaæ. Pod warunkiem, ¿e znasz
jêzyk.
Apelujê tu, w tej chwili, do m³odzie¿y:
uczcie siê jêzyków. Nauczcie siê przynajmniej jednego jêzyka, ale dobrze. Jak
powiedzia³em: poruszanie siê po wiecie to ¿adna sprawa. Ale ¿eby z takiej
podró¿y mieæ korzyæ, to trzeba siê jednak
umieæ porozumieæ. Nauka jêzyka i umiejêtnoci w tej dziedzinie na pewno wam
siê przydadz¹. Prêdzej czy póniej.
Moim ca³ym ¿yciem jest pi³ka no¿na. Przeszed³em ca³y cykl szkolenia od
m³odzików, a¿ do seniorów. Sport jest
domen¹ m³odzie¿y, gdy wiêc skoñczy³em karierê zawodnika, zosta³em trenerem. Skoñczy³em kurs przy AWF.

!
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Wzruszaj¹ce
obchody 25-lecia
NSZZ S

POLICJA OSTRZEGA

2 padziernika br., podobnie jak w
ca³ej Polsce, olecki oddzia³ NSZZ Solidarnoæ wspólnie z Urzêdem Miejskim w Olecku zorganizowa³ obchody
25-lecia S na Ziemi Oleckiej. Najpierw odby³a siê uroczysta Msza w.
W kociele p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a
w., koncelebrowana przez kapelana S
Diecezji E³ckiej ksiêdza doktora Mariana Szczêsnego i ks. pra³ata Stanis³awa Tabakê. Obaj ksiê¿a przypomnieli
o wartociach, jakie od pocz¹tku przywieca³y dzia³alnoci NSZZ Solidarnoæ, powo³uj¹c siê na s³owa w. pamiêci papie¿a Jana Paw³a II Jeden drugiego brzemiona nocie, które najpe³niej wyra¿aj¹ ideê utworzenia S w
pamiêtnym Sierpniu 1980 r. We mszy
w. czynny udzia³ brali cz³onkowie oleckiej S, nie zabrak³o pocztów sztandarowych S z Olecka, E³ku i Gi¿ycka, szkó³, stra¿y po¿arnej z Olecka.
Po mszy w. cz³onkowie i sympatycy zwi¹zku zawodowego przenieli siê
do gocinnej, wyremontowanej sali widowiskowej Regionalnego Orodka
Kultury Mazury Garbate w Olecku,
gdzie najpierw w hollu mogli obejrzeæ
wystawê wspomnieniow¹ o dzia³alnoci oleckiej S. Potem przyszed³ czas
na oficja³ki. Goci, wród których byli
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski,
rektor Wszechnicy Mazurskiej prof. Józef
Krajewski , ks. St. Tabaka, zaszczycili tak¿e wie¿o upieczeni parlamenC.d. na s. 5.

OLECKI TYDZIEÑ

11 padziernika
 17:00  Karol  cz³owiek, który zosta³
Papie¿em, film, kino
12 padziernika
 10.00  Inauguracja Roku Sportowego  stadion MOSiR
 12.00  20.00  Peregrynacja Obrazu
matki Bo¿ej  Stolicy M¹droci w
Sanktuarium Krzy¿a wiêtego, ul.
Mazurska
 17:00  Karol - cz³owiek, który zosta³
Papie¿em, film, kino
13 padziernika
 17:00  Karol - cz³owiek, który zosta³
Papie¿em, film, kino
14 padziernika
 17:00  Karol - cz³owiek, który zosta³
Papie¿em, film, kino
 20.00  CINEMA OFF - Zespó³ Filmowy Skurcz - Retrospektywa, filmy, kino, wstêp wolny
15 padziernika
 mija termin sk³adania wniosków o stypendia na Wszechnicy Mazurskiej
 12.00  Inauguracja Roku Akademickiego na Wszechnicy Mazurskiej  sala
widowiskowa ROK Mazury Garbate
 17:00  Karol - cz³owiek, który zosta³
Papie¿em, film, kino
16 padziernika
 15.00  mecz pi³ki no¿nej seniorów
Czarni Olecko  Cresovia Górowo I³awskie, stadion MOSiR
 17:00  Karol - cz³owiek, który zosta³
Papie¿em, film, kino

Poszukujê oryginalnych fotografii mieszkañców Olecka
w celach wystawienniczych
(organizacja galerii)
Tel. 0-604-083-659

Przyczyna: Niezachowanie nale¿ytej odleg³oci.

(K36302)

Dzieci jeden drugiego
brzemiona nios¹

O meczu
z Angli¹ (m.in.)
mówi
Kazimierz Górski

Trzeba mieæ tê wiadomoæ, ¿e wszystko siê koñczy. Przychodz¹ do sportu
m³odzi i trzeba im ust¹piæ miejsca.
Gra³em osiem lat w Legii Warszawa. Chc¹c dalej mieæ kontakt z tym
sportem mia³em tylko jedn¹ mo¿liwoæ,
zostaæ trenerem. By³em nim trzydzieci
kilka lat. Teraz jestem na emeryturze.
Dalej interesujê siê pi³k¹ no¿n¹.
Lubiê siê spotykaæ z m³odzie¿¹.
Wczoraj by³em w Kamieniu. To miejscowoæ jad¹c z Warszawy w kierunku
na Katowice. Te¿ opowiada³em im o
pi³ce, o nauce jêzyka. Podkrelam: sport
nie powinien przeszkadzaæ w nauce.
Trzeba umieæ zorganizowaæ dzieñ w ten
sposób; by byæ przygotowanym do lekcji i braæ jednoczenie czynny udzia³ w
treningu. Trzeba byæ dobrym uczniem i
dobrym sportowcem. Na tym polega
uprawianie sportu.
Historia lubi siê powtarzaæ. Trzydzieci jeden lat temu, 17 padziernika,
gralimy mecz na Wembley. Dzisiaj ten
stadion nie istnieje. Teraz nasza dru¿yna ma graæ mecz znowu z Angli¹.
Pytanie z sali:  Jak pan zareagowa³ gdy Domarski strzeli³ bramkê? Jak
pan zareagowa³ kiedy Müler strzeli³ bramkê na M?
KG:  Ja Panu powiem, jak mówi
na ten temat Domarski. Mówi tak: przysz³a,
zesz³a i wesz³a. W tych kilku s³owach.
Mecz ten gralimy, jak to siê mówi,
w jaskini lwa. Anglicy byli tymi, którzy
wymylili grê w pi³kê no¿n¹. Gralimy
przeciw wietnemu zespo³owi, przeciw
wietnym pi³karzom. Sytuacja by³a taka,
¿e nam wystarcza³ remis, a oni musieli
wygraæ. Ten remis osi¹gnêlimy; strzelilimy pierwsz¹ bramkê. Anglicy wyrównali z rzutu karnego. I jak to siê
mówi dowielimy ten wynik do koñca. Da³o nam to wejcie do szesnastu
najlepszych dru¿yn wiata. Te dru¿yny
spotka³y siê póniej w RFN (Niemiecka Republika Federalna), gdzie odby³y
siê mistrzostwa wiata. Tan zajêlimy
trzecie miejsce.
Po raz drugi trzecie miejsce zajê³a
dru¿yna, której trenerem by³ Antoni
Piechniczek. By³o to w Hiszpanii.
Nie czêsto zdobywa siê trzecie miejsce
w mistrzostwach wiata. Wygralimy z
Argentyn¹, mistrzem wiata. Wygralimy z Itali¹, by³ym mistrzem wiata.
Wygralimy ze wietnymi zespo³em
Szwecji i Jugos³awii.

"
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O meczu
z Angli¹ (m.in.)
mówi
Kazimierz Górski
Przegralimy 1:0 z Niemcami. Przegralimy na wodzie. Gralimy w takich
warunkach! O trzecie miejsce gralimy
z Brazyli¹. Wygralimy. Pytam siê kto
tak wygrywa z Brazyli¹? Mymy wtedy
wygrali!
Bramkê dla nas w meczu z Brazyli¹
strzeli³ Lato. Wygralimy 1:0.
Teraz jestemy w podobnej sytuacji.
Mecz z Angli¹ rozegramy 12 padziernika. Nam równie¿ teraz wystarcza remis. Bêdziemy pierwsi w grupie. Nawet jeli przegramy to bêdziemy drug¹
dru¿yn¹. Trzeba jednak wygraæ, a nie
liczyæ na to, ¿e kto nam pomo¿e.
Nie mo¿na liczyæ na bara¿e, bo mo¿e
siê nie udaæ. Bara¿e to loteria.
Mamy wiêc szansê graæ na mistrzostwach wiata w przysz³ym roku. Jestemy o krok. Nie wolno tego przegapiæ.
Szkoda by³oby czasu i energii, jak¹ w
eliminacje te w³o¿yli trener i zawodnicy.
Wiemy co reprezentuje w tej chwili
zespó³ angielski. Jest to wielka klasa
wiatowa. Trudno wiêc przewidzieæ wynik
tego meczu. Mówiê wiêc: b¹dmy dobrej myli. Je¿eli kiedy siê uda³o to
czemu teraz ma siê nie udaæ?
Nie mo¿na z góry zak³adaæ, ¿e nie
wygramy tego meczu. Sport ma to do
siebie, ¿e trudno przewidzieæ co siê
wydarzy na boisku. Dru¿yna przegra
wtedy, je¿eli przeciwnik strzeli jedn¹
bramkê wiêcej.

Inauguracja roku kulturalnego
7 padziernika w Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate odby³a
siê inauguracja roku kulturalnego. W
uroczystociach uczestniczyli m. in.
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski
z ma³¿onk¹, Starosta Stanis³aw Ramotowski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Leszek Ga³czyk, delegacja Gusiewa z
zaprzyjanionego miasta z Obwodu
Kaliningradzkiego z merem Miko³ajem
Cykonowem oraz wicemerem Aleksandrem Bogdanowem.
Inauguracjê roku rozpocz¹³ wernisa¿ Stanis³awa A. Winiarskiego Cz³owiek i koñ w Galerii Prawdziwej Sztuki
im. Andrzeja Legusa. Nastêpnie w sali
widowiskowej rozpocz¹³ siê koncert pt.

Drogi Wolnoci w wykonaniu Lubelskiej Federacji Bardów oraz Andrzeja
Garczarka i Marka Ga³¹zki.
Przed koncertem mowy wyg³osili
Marek Ga³¹zka i Burmistrz Wac³aw
Olszewski. Rozpoczêcie roku kulturalnego zbieg³o siê z oddaniem do u¿ytku
wyremontowanej od podstaw sali widowiskowej oraz ukoñczeniem remontu ca³ego budynku ROK MG.
Po uroczystoci wszystkich goci
zaproszono do kawiarni ARTS na bigos, kanapki oraz kufelek piwa. Muzycy zorganizowali równie¿ jam session.
Rozmowy o kulturze i dzia³alnoci w
tym temacie trwa³y jeszcze d³ugo po
pó³nocy.

Anglicy maj¹ równie¿ k³opoty. Twierdz¹, ¿e s¹ najlepszym zespo³em, a nagle maj¹ trenera obcokrajowca! Nie bardzo
mu siê w tej chwili wiedzie jako trenerowi, bo dru¿yna nie wygrywa meczy.
Dlatego twierdzê, ¿e w chwili obecnej
jest zbie¿noæ wszystkich szczegó³ów z
czasami, gdy ja trenowa³em zespó³.
Jest to wa¿ny mecz i dla nich i dla
nas.

KEY

znaczy taniey !

(V60802)

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

(V54809)

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

guracja roku szkolnego.

#
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Wzruszaj¹ce obchody 25-lecia NSZZ S
tarzyci z Warmii i Mazur - pose³ Adam
Jan Puza z E³ku oraz senator Jerzy
Szmit z Olsztyna.
Goci powita³ szef oleckiej S Czes³aw Gontar. Na sali spotkali siê miêdzy innymi niektórzy internowani za
dzia³alnoæ w zwi¹zku w grudniu 1981r.
w stanie wojennym: Zygmunt £o, Stanis³aw Bednarek, Jan Terlecki, Romuald Pacyñski oraz syn nestora oleckiej
S Antoniego Maksimowicza. Zabrak³o
jedynie mieszkaj¹cego na sta³e od stanu wojennego w USA Andrzeja Bereniewicza oraz Miros³awa Wijasa.
Byli internowani: Czes³aw Gontar,
Wac³aw Koz³owski, Marian Lewandowski, Józef Skrocki i Anna Mioduszewska zostali odznaczeniami jubileuszowymi medalami 25-lecia NSZZ
Solidarnoæ, przyznanymi przez Komisjê Krajow¹ Zwi¹zku oraz Zarz¹d
Regionu S w Olsztynie. Medale te
wrêcza³ odznaczonym m.in. przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu NSZZ S: w
Olsztynie Józef Dziki.
W imieniu odznaczonych przemówi³ M. Lewandowski, który stwierdzi³,
ze nie zas³u¿y³ na to oznaczenie.  Traktujê
je jako wielki wyrzut sumienia. Wszyscy przecie¿ wiemy, z jakimi problemami, bied¹ i bezrobociem zmagaj¹ siê
codziennie nasi rodacy.
Na koniec obchodów wyst¹pi³ chór
i solici ze Szko³y Podstawowej nr 1 w
Olecku im. Henryka Sienkiewicza, prowadzony przez pani¹ Teresê Szadkowsk¹.
Re¿yseri¹ i prowadzeniem zajê³a siê
nauczycielka jêzyka polskiego w SP 1
Eligia Bañkowska.
Wszyscy zebrani ze wzruszeniem
wys³uchali monta¿u s³owno-muzycznego w wykonaniu dzieci z oleckiej szko³y. Przypomnieli sobie znane niegdy,
obecnie ju¿ kultowe solidarnociowe

Dokoñczenie ze s. 3.
piosenki autorstwa Jana Pietrzaka pt.
¯eby Polska by³a Polsk¹, Jest takie
miejsce, czy s³ynny song Janek Winiewski pad³ oraz piosenki Jacka Kaczmarskiego i Przemys³awa Gintrowskiego.
Sala na stoj¹co podziêkowa³a rzêsistymi brawami dzieciom i ich wychowawcom.
Na koniec spotkano siê na obiedzie
w Dworku Mazurskim, gdzie by³ czas
na wspominki. Nadal mówiono o wzruszeniach, jakich doznano podczas monta¿u
s³owno-muzycznego w wykonaniu
uczniów SP 1. Romuald Pacyñski zaproponowa³, aby ten zespó³ objêli swoim patronatem pose³ Adam J. Puza i
senator Jerzy Szmit.
Dariusz Josiewicz

Komentarz

Pomys³ R. Pacyñskiego jest godny
poparcia, nie tylko przez parlamentarzystów, lecz przede wszystkim przez
oleckich dzia³aczy samorz¹dowych i
przedsiêbiorców. Doskonale wplata siê
w to propozycja burmistrza Wac³awa
Olszewskiego, który zamierza nied³ugo zorganizowaæ konkurs piosenki patriotycznej dla dzieci i m³odzie¿y z oleckich szkó³ i gimnazjów.
Emocje, jakie wywo³ali swoim wystêpem uczniowie oleckiej SP 1mog¹
byæ dla nas doros³ych wsparciem i otuch¹ dla pracy nad s³owami papie¿a Jeden drugiego brzemiona nocie. To jest
dopiero budowanie POMNIKA dla Papie¿a-Polaka.
Nie mogê nie wspomnieæ, ¿e podczas wystêpu uczniów z SP 1 poczu³em
dumê, ¿e jestem jednym z wielu absolwentów tysi¹clatki Anno Domini 1981.
D. Josiewcz
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O meczu
z Angli¹ (m.in.)
mówi
Kazimierz Górski

Sport ma to do siebie, ¿e praktycznie czasami teoretycznie s³abszy wygrywa
z faworytem.
Jestem ciekaw jak to wypadnie w
Anglii.
Pamiêtam jak przed tamtym meczem
na Wembley zawodnicy wyszli na murawê, by sprawdziæ jakie za³o¿yæ korki.
Zawsze wychodzê z nimi na p³ytê, ale
tym razem nie poszed³em.
Przyszli do szatni bardzo wzburzeni. Pytam siê: - Co siê sta³o?
- Panie trenerze, Pan wie co na nas
krzycza³a publicznoæ?
- Co?
- Animalsi!
Publicznoæ nazwa³a ich zwierzêtami. By³a to wojna psychologiczna. Prasa
pisa³a o nas nie³adne rzeczy. Na przyk³ad, ¿e przyjechali kmiotki znad Wis³y, itp.
Jak przyszli tak wzburzeni do szatni
to sobie pomyla³em, ¿e ja ju¿ nie muszê ich mobilizowaæ. Ja wiedzia³em, ¿e
bêd¹ graæ, bêd¹ walczyæ, bêd¹ chcieli
wygraæ. Widzia³em u nich tê z³oæ psychiczn¹, bo ich publicznoæ obrazi³a.
Pytanie z sali:  Czy mecz z Niemcami w 1974 mo¿na by³o prze³o¿yæ na
inny termin?
KG:  Nie mo¿na by³o! Czêsto mnie
siê pytaj¹ dlaczego zgodzilimy siê graæ
na takim terenie. My nie moglimy nic
na ten temat powiedzieæ. O tym decyduje jeden cz³owiek na boisku  sêdzia.
O rozegraniu tego meczu zadecydowa³
sêdzia.
Jak to wygl¹da³o z bliska? Dru¿yny wysz³y i mia³ siê rozpocz¹æ mecz,
gdy nast¹pi³o tzw. urwanie chmury. Spad³o
nagle tyle wody, ¿e nie wch³on¹³ jej
system drena¿owy stadionu. Woda sta³a na p³ycie boiska. Mo¿na to zobaczyæ
na powtórkach tego meczu: w niektórych miejscach boiska mo¿na by³o p³ywaæ na kajaku.
Sytuacja by³a wtedy taka: Niemcom
wystarcza³ remis. Gdy teraz patrzê na
ten mecz, widzê jak wietnie broni³ niemiecki bramkarz. Teraz mo¿na oczywicie gdybaæ. Wtedy musielimy graæ!
Gdybymy grali na zwyk³ym, suchym
terenie: nie wiem czy wygralibymy ten
mecz. Wtedy jednak mielimy wiêksz¹
szansê go wygraæ. Zespó³, który tam gra³
przegra³ tylko ten jeden mecz, na tej
wodzie!
Dlaczego mecz musia³ siê odbyæ?
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O meczu
z Angli¹ (m.in.)
mówi
Kazimierz Górski

W tym dniu transmisje prowadzi³o
dwadziecia kilka stacji telewizyjnych.
Je¿eli mecz by siê nie odby³ to organizator musia³by p³aciæ du¿e kary. Druga
sprawa, ¿e na mecz z ca³ej Europy i
wiata przyjecha³o siedemdziesi¹t tysiêcy
kibiców. Nie ma meczu, wiêc trzeba
zwróciæ za bilety. Przenieæ mecz na
drugi dzieñ  wiêc gdzie ci ludzie mieli
zamieszkaæ? Sk¹d wzi¹æ miejsca w hotelach?
Dlatego do sêdziego podszed³ przed
meczem przewodnicz¹cy FIFA oraz prezes
niemieckiego zwi¹zku pi³ki no¿nej. Jak
przebiega³a ta dyskusja  nie wiem!
Powiedzieli po prostu, ¿e mecz musi
byæ. Gdyby mecz odwo³ano, skoñczy³oby siê to du¿ymi karami pieniê¿nymi
dla organizatorów.
Mymy jako sportowcy nie mieli nic
do gadania. Trzeba by³o graæ i koniec!
Gdy zremisowalimy na Wembley z
Angli¹, zespó³ nasz nie zna³ swoich
mo¿liwoci. Dopiero pierwsze szeæ
meczów na mistrzostwach pokaza³o klasê
zespo³u. Czasy by³y takie, ¿e po tych
mistrzostwach wiata ca³y zespó³ by
rozkupili. Wtedy jednak mo¿na by³o
wyjechaæ za granicê dopiero jak skoñczy³o siê trzydzieci lat. Wszyscy zawodnicy to byli m³odzi ludzie.
Dzisiaj ten sam zespó³ grywa w ci¹gu roku od piêtnastu do dwudziestu
meczów pod nazw¹ Or³y Górskiego.
Ciesz¹ siê, ¿e mog¹ graæ. Graj¹, bo na
mecze te przychodz¹ widzowie. Przychodz¹, bo chc¹ zobaczyæ tych ch³opców sprzed trzydziestu lat. Zobaczyæ jak
te¿ oni teraz wygl¹daj¹.
Nasze dru¿yny graj¹ s³abo. Poodpada³y! Nie mamy w klubach wybitnych
jednostek. Pomimo tego Janasowi uda³o siê stworzyæ zespó³, który ma wielkie szanse zakwalifikowaæ siê. Co prawda
bralimy udzia³ w ostatnich mistrzostwach
wiata. W Europie zakwalifikowalimy
siê jako pierwsi. Ale w Korei dru¿yna
nie wysz³a z grupy. By³ wtedy zespó³
ale siê nie uda³o. Teraz te¿ mamy zespó³ i mamy szansê.
Musimy uzyskaæ korzystny wynik z
Angli¹ i zakwalifikowaæ siê. Mistrzostwa odbywaj¹ siê u naszego s¹siada w
Niemczech. Ze Szczecina to czterysta
piêædziesi¹t kilometrów. Z Poznania
dwiecie piêædziesi¹t. Ten sam rytm
dobowy. Ten sam klimat.

Lekcja demokracji
 komentarz powyborczy

Po raz pierwszy Polacy zostali uwie- mowane jest za prawdê. Takimi k³amdzeni przez z³otoustych czarodziei, którzy stwami, pó³prawdami i sensacjami z
mówili piêknie, obiecywali du¿o, przed- udzia³em ludzi SLD przez ostatnie kilstawiali siê jako jedyni prawi, sprawie- kanacie miesiêcy karmi³y nas tabloidy
dliwi i z zasadami  gotowi nam zbu- prasowe i ztabloizowane programy radowaæ co najmniej 3 miliony mieszkañ, diowe i telewizyjne. Jakby korupcja to
obni¿yæ podatki dla wszystkich, daæ zasi³ki wynalazek ostatnich 3-4 lat i ulegaj¹ jej
potrzebuj¹cym, ograniczyæ przywileje tylko ci z SLD.
w³adzy, korupcjê i nadmiar administraOpluto nawet takich ludzi jak Haucji (czytaj  biurokracji).
sner i Belka, którzy raczej od polityki
Jaki bêdzie ten POPiS  niebawem stronili, a zajmowali siê gospodark¹. Nie
przekonamy siê sami. Pierwsze wystê- ¿a³owano te¿ liny T. Mazowieckiemu,
py nie s¹ buduj¹ce, znów widaæ brak Geremkowi, Frasyniukowi czy prezydenzgody, przerost ambicji osobistych, pry- tom L. wa³êsie i A. Kwaniewskiemu.
wata przed dobrem wspólnym, niemo¿Pisa³ o tym przejmuj¹co w sobotnoæ kompromisu.
nich wydaniach GW, w tzw. cyklu z
Pokan¹ liczbê g³osów dosta³y te¿ dziejów rynsztoku polskiego Adam
partie twardego populizmu  Samoobrona Michnik. Poleca³em te artyku³y znajoi LPR. POPiS przej¹³ wiele ich metod, memu wêdkarzowi, który próbowa³ dyswyszlifowa³ nieco twardy populizm kutowaæ ze mn¹ o polityce. Nie chcia³
Leppera, zrobi³ go bardziej strawnym i czytaæ Wyborczej, bo po pierwsze to
karmi³ nim Polaków. Wystrzega³ siê gazeta koszerna, a po drugie  artyku³y
prawdy trudnej, a mówi³ to, co ludzie w niej s¹ za d³ugie i wymagaj¹ samochcieli us³yszeæ, gra³ emocjami, nie stroni³ dzielnego mylenia, natomiast w Suod resentymentów historycznych.
perexpresie ma krótko, jasno i dobitA teraz, po wyborach przyszli ko- nie  zero mylenia, gotowa papka dla
alicjanci-konkurenci zarzucaj¹ sobie idiotów.
nawzajem braki programowe lub ksiê¯eby nie pisaæ tylko czarno, to na
¿ycowe, nierealne pomys³y.
koniec trochê optymizmu. Otó¿ mam tak¹
Czy w tych wyborach nie by³o al- cich¹ nadziejê, ze znajdzie siê jaki m¹dry
ternatywy dla POPiS-u? Niestety, nie i silny przywódca, który zbierze rozby³o. Po rozdeptaniu SLD, ze znaczn¹ proszon¹ centro-lewicê i ludzi stroni¹pomoc¹ us³u¿nych mediów, alternaty- cych dot¹d od polityki, ale zatroskanych
w¹ dla miêkkich populistów POPiS-u o kraj, w jedn¹ formacjê centro-lewicomóg³ byæ tylko twardy populizm Lep- w¹, która za kilka lat stanie siê alternapera i Giertycha. Lepsza wiêc grypa ni¿ tyw¹ dla dzisiejszych populistów. InaAIDS.
czej czarne chmury nad RzeczypospoRozdeptane SLD (z 40% poparciem lit¹, ¿ebymy nie musieli kiedy wo³aæ
w 2001 r.) by³o niez³ym majsterszty- g³osem naszego znakomitego wieszcza:
kiem zwyk³ych opluwaczy, pospo³u z Litwo! Ojczyzno moja! Ty jeste jak
bojownikami o prawdê i zasady. A zdrowie; Ile ciê ceniæ trzeba ten tylko
wszytsko to w czasie, gdy gospodarka siê dowie, Kto ciê straci³...
rozwija siê, eksport ronie, z³otówka
Grzegorz Kudrzycki
mocna jak nigdy, wskaniki gie³dowe
bij¹ kolejne rekordy.
Trwa konkurs pt.
Trzy komisje
ledcze tak naprawdê niewiele wnioProsimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie
s³y, za to  znowu
notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w naz wydatnym udziaszym miecie. Artyku³y powinny byæ podpisane z ewen³em mediów 
tualnym zastrze¿eniem imienia i nazwiska do wiadomoci
przedstawi³y III RP
redakcji.
jako korupcyjne baRedakcja postara siê publikowaæ je w miarê jak bêd¹
gno, któremu winnap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki.
na jest SLD. Dr
Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej strony maszyGebells w latach 30
nopisu. Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny
i 40-tych mówi³, ¿e
14.00 w ka¿dy pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ siê w najbli¿k³amstwo powtórzoszym wydaniu pisma.
ne 1000 razy przyj-

Pozytywnie o Olecku
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Zawody sportowo-po¿arnicze jednostek OSP
W dniu 2.10.2005 r. odby³y siê zawody sportowo - po¿arnicze jednostek
OSP z terenu powiatu, zorganizowane
przez Zarz¹d Powiatowy ZOSP RP w
Olecku wspólnie z Komend¹ Powiatow¹ PSP w Olecku. Na Zawody przyby³
Zastêpca Warmiñsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w
Olsztynie bryg. Mariusz Mierzejewski.
Na zawodach byli równie¿ obecni przedstawiciele w³adz samorz¹dowych z terenu powiatu. Jednostki startowa³y w
dwóch konkurencjach: æwiczenia bojowe i sztafeta po¿arnicza 7x50 m.
W grupie doros³ych I miejsce zajê³a
dru¿yna OSP z Wieliczek z czasem 29,0
sek. wyprzedzaj¹c OSP wiêtajno z czasem 31,0 sek. i OSP Markowskie z czasem
31,7 sek. W sztafecie po¿arniczej I miejsce
zajê³a jednostka OSP wiêtajno z czasem 61,4 sek. i wyprzedzi³a OSP Wieliczki 62.2 sek. oraz OSP Borawskie
równie¿ 62,2 sek.
Klasyfikacja generalna w grupie przedstawia siê nastêpuj¹co: I miejsce OSP
Wieliczki z ³¹cznym czasem 91,2 sek.,
II miejsce OSP wiêtajno z ³¹cznym czasem 92,4 sek., a III miejsce zajê³a dru¿yna OSP Borawskie z ³¹cznym czasem 95,2 sek. Wród dru¿yn m³odzie¿owych startowa³y dru¿yny dziewczêce
i ch³opiêce. W æwiczeniu bojowym I
miejsce wywalczy³a MDP dziewcz¹t z
Wieliczek z czasem 22,2 sek., II miejsce zajê³a MDP dziewcz¹t z G¹sek z
czasem 23,3 sek., a III miejsce zajê³a
MDP dziewcz¹t z Lenart z czasem 25,4
sek. Sztafetê po¿arnicz¹ 7x50 m wygra³y dziewczêta z MDP z Lenart z czasem
133,5 sek., II miejsce zajê³y dziewczêta z MDP Kowale Oleckie z czasem
139,0 sek., a trzecie miejsce przypad³o
MDP dziewczêcej z Wieliczek z czasem 140,2 sek. Klasyfikacja generalna
w tej grupie przedstawia siê nastêpuj¹co: I miejsce MDP dziewczêta z Lenart
z ³¹cznym czasem 158,9 sek., II miejsce MDP dziewczêta z Wieliczek z ³¹cznym czasem 162,4 sek., a trzecie miejsce wywalczy³a dru¿yna MDP dziewcz¹t z Kowali Oleckich z czasem 165,4
sek. Wród MDP ch³opców w æwiczeniu bojowym I miejsce wywalczy³a dru¿yna OSP z Wieliczek z czasem 22,0
sek., II miejsce dru¿yna OSP z Lenart
z czasem 22,8 sek. i III miejsce przypad³o dru¿ynie OSP z G¹sek z czasem
23,6 sek. W sztafecie po¿arniczej 7x50
m
I miejsce zajê³a MDP ch³opców z OSP
G¹ski z czasem 117,6 sek., II miejsce
MDP OSP Lenarty z czasem 120,9 sek.,
a III miejsce MDP OSP wiêtajno z

czasem 122,5 sek. Klasyfikacja generalna po dwóch konkurencjach; I miejsce
z ³¹cznym czasem 141,2 sek. zajê³a MDP
OSP G¹ski, II miejsce z czasem 143,7
sek. zajê³a MDP OSP Lenarty, a III
miejsce MDP OSP Wieliczki z ³¹cznym czasem 146,0 sek.
Dziêkujemy sponsorom i fundatorom nagród i pucharów.

Otwarcie zawodów przez Komendanta Powiatowego PSP w Olecku.

1. miejsce ch³opców MDP z

1. miejsce dziewcz¹t MDP z Lenart.
Wieliczek.

Losowanie kolejnoci startów.
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Nie trzeba szukaæ miejsca na przygotowania. £atwiejsze bêd¹ przygotowania.
Józef Bary³a (impresario Kazimierza Górskiego):  Mam teoriê spiskow¹
dlaczego mecz nie odbywa siê na Wembley. Robotnicy wiedz¹c, ¿e historia
siê powtarza, postanowili opóniæ roboty tak by stadionu nie ukoñczyæ w
terminie i teraz mecz odbêdzie siê w
Manchester. Mo¿e tam Anglikom bêdzie ³atwiej wygraæ?
Pytanie z sali: - Czy dru¿yna prowadzona przez trenera Janasa jest lepsza od Pañskiej (pytanie do Kazimierza Górskiego), a czego jej brakuje?
KG: - Czy ona jest lepsza? Ona dopiero musi pokazaæ czy jest lepsza. Musi
pojechaæ i musi graæ.
Moja dru¿yna pojecha³a i wygra³a
szeæ z siedmiu meczów. Ten zespó³
musi siê najpierw zakwalifikowaæ. Jak
bêdziemy liczyæ, ¿e inni nam pomog¹...
to mo¿e byæ ró¿nie. Trzeba w Anglii
co najmniej zremisowaæ.
Samo zakwalifikowanie siê to jest
bardzo du¿o. Ale dopiero zajêcie dobrego miejsca w grupie i wyjcie z grupy bêdzie sukcesem.
Józef Bary³a:  Ja uzupe³niê wypowied trenera.
Tak siê sk³ada, ¿e dziennikarze to
s¹ bardzo inteligentni ludzie. W tamtych czasach dziennikarze z ca³ego wiata
zrobili tabelê klasyfikacji pi³karzy na
ka¿dej pozycji. Z dru¿yny z 1974 roku
wszyscy zawodnicy na swoich pozycjach
byli w pierwszej pi¹tce wiata. Tomaszewski by³ bramkarzem nr 1, Deyna
nr 1, Gadocha nr 1 jako lewoskrzyd³owy i zarazem najlepszy skrzyd³owy wiata.
¯aden z pozosta³ych pi³karzy nie by³
ni¿ej notowany ni¿ na 5. pozycji. W
tym czasie ¿adna z dru¿yn nie mog³a
siê poszczyciæ tak wysok¹ klasyfikacj¹
graczy.
Obecnych pi³karzy z dru¿yny Janasa jeli ustawi siê w takiej tabeli to bêdzie
odpowied na zadane pytanie. Mo¿e
Dudek mieci siê w pierwszej dziesi¹tce, a reszta?
W tamtej dru¿ynie grali jeszcze zawodnicy rezerwowi. Czy Æmikiewicz
by³ w czym gorszy od Maszczyka czy
Kacperczaka? Oprócz podstawowej jedenastki by³o jeszcze piêciu, szeciu rezerwowych, którzy wchodzili na boisko
nie po to aby zapchaæ dziurê, ale po to

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

To s i ê z d a r z y ³ o w ³ a  n i e w O l e c k u !
Konkurs polega na zaprezentowaniu
wa¿nego wydarzenia z Pañstwa ¿ycia, które
zwi¹zane jest z naszym miastem. Urodziny,
mi³oæ, przyjañ, prze¿ycie, które zawa¿y³o na Pañstwa ¿yciu...
Na pewno s¹ takie momenty, które
wi¹¿¹ siê z okrelonym miejscem w naszym miecie. Prosimy o podzielenie siê
tymi prze¿yciami.
Do konkursu zostan¹ dopuszczone
wszelkie formy wypowiedzi: zdjêcia, opowiadania, poezja, reporta¿e, obrazy, czy

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

Dzi kolejne pracem, jakie wp³ynê³y na nasz konkurs.

Po up³ynnieniu zdobyczy zaczê³a siê wojna
o to, co za ten olbrzymi maj¹tek kupiæ.
Po d³ugich debatach i sporach, bo rzecz
rozchodzi³a siê o rzecz nielich¹, dzieci
dosz³y do porozumienia i ze sklepu wysz³y
z pe³n¹ torb¹ s³odyczy.
Po kilku godzinach intensywna konsumpcja da³a o sobie znaæ w postaci
olbrzymiego bólu brzucha. Wszyscy wtedy
obecni do tej pory pamiêtaj¹ budowê
przy ul. Cichej.
Innym razem, gdy s³oñce chyli³o siê
ku zachodowi i zbli¿a³a siê godzina
duchów, ³obuziaki odwiedzi³y cmentarz niemiecki. Zabawa zaczê³a siê
niewinnie, od gry w chowanego. Jedna
osoba kry³a, inne za szuka³y najlepszych kryjówek. Jeden z kolegów znalaz³ najwspanialsze, niemal doskona³e
miejsce i nie zastanawiaj¹c siê d³ugo
schowa³ siê w nim. Po godzinie szuka-

Wspomnienia
z dzieciñstwa
Latem, gdy s³oñce wchodzi³o wysoko nad horyzont, a temperatura bezlitonie podnosi³a kreskê na termometrze,
banda m³okosów z g³ow¹ pe³n¹ wakacyjnych pomys³ów ruszy³a na podbój
wiata, który dla m³odych odkrywców
by³ istn¹ wysp¹ skarbów.
Pewnego piêknego dnia pi¹tka mia³ków ruszy³a na wyprawê, której celem
by³o dok³adne zbadanie ówczesnej budowy przy ul. Cichej. Jak¹ mieli radoæ,
gdy znaleli skrzynkê butelek, opuszczon¹, niepilnowan¹, zupe³nie niczyj¹.
(K37201)

OG£OSZENIE

Nadlenictwo Olecko z siedzib¹ w
Olecku, ulica Kociuszki 32, 19-400 Olecko, og³asza II przetarg nieograniczony
ustny na sprzeda¿ 1/2 budynku w zabudowie bliniaczej oraz przynale¿nych
pomieszczeñ w budynku gospodarczym.
W sk³ad nieruchomoci wchodz¹ dzia³ki: 3126/3 o pow.25 m2 w udziale 1/2,
zabudowana zbiornikiem na cieki, dzia³ka
3126/4 o pow.976 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 67,8 m 2
oraz budynkiem gospodarczym o pow.
77,6 m 2, dzia³ka 3126/5 o pow.16 m2 w
udziale 1/2 zabudowana studni¹. Nieruchomoæ po³o¿ona jest w miejscowoci
Po³om 15, gmina Swiêtajno.
Dla ww. nieruchomoci w S¹dzie Rejonowym w Olecku za³o¿ona jest ksiêga wieczysta pod nr 15636. Nieruchomoæ nie podlega ¿adnym obci¹¿eniom
i nie jest objêta miejscowym planem za-

gospodarowania przestrzennego gminy
wiêtajno.
Cena wywo³awcza nieruchomoci
wynosi 18750 PLN (osiemnacie tysiêcy siedemset piêædziesi¹t z³otych).
Przetarg odbêdzie siê 26.10.2005
roku o godz. 10.30 w siedzibie Nadlenictwa Olecko. Wadium w wysokoci
10% ceny wywo³awczej nale¿y wp³aciæ w kasie nadlenictwa do dnia
26.10.2005 do godziny 1000.
Wadium w wypadku gdy ¿aden z
oferentów nie zaoferuje ceny wywo³awczej, jak równie¿ w przypadku uchylenia siê od podpisania umowy, przepada na rzecz nadlenictwa. W przypadku gdy oferta nie zostanie przyjêta
wadium zostanie zwrócone oferentowi
a oferentowi wybranemu zostanie zaliczona na poczet ceny Nieruchomoæ
mo¿na ogl¹daæ codziennie w godzinach
od 8.00 do 15.00 pod wskazanym adresem.
Nadleniczy

'
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nia prawie wszyscy byli zakuci oprócz
rudego ch³opca, który ukry³ siê w grobie pod ods³oniêt¹ p³yt¹. Ca³a banda
szuka³a go pó³ nocy, a¿ w koñcu na
trop wpad³ dzielny pies. Obszczekiwa³
radonie swoje znalezisko, a reszta mia³a
siê do rozpuku, poniewa¿ sta³ przed nimi
czarny diabe³, a nie rudy ch³opiec.
Resztê nocy spêdzili na zwiedzaniu
mrocznych zakamarków cmentarza i
zabawie w trupy, duchy i zombie.
W lipcu pewnego roku, ku uciesze
mieszkañców miasta, m¹drzy doroli
zorganizowali festiwal o nazwie Przystanek Alaska. Dzieciarnia mia³a radochê. Kolorowe pochody, tipi, psy haski
w zaprzêgach  s³owem, same atrakcje!
Najwiêksz¹ okaza³y siê ³osie. Jeden z
grupki przyjació³ postanowi³ wdrapaæ
siê na takowego ³osia. Nie by³o to trud-

ne, poniewa¿ dostojne zwierzê nie ucieka³o
 w koñcu by³a to kuk³a. Rozradowany
m³odzieniec uje¿d¿a³ swego wierzchowca i tak wczu³ siê w rolê kowboja, ¿e
a¿ spad³ z grzbietu rozpêdzonego ³osia prosto na g³owy bawi¹cych siê ludzi. Zawstydzony uciek³ do domu, a
pozostali bardzo zadziwieni popêdzili
za nim.
Z perspektywy czasu patrzê z przymru¿eniem oka na te wszystkie historie. Trudno by³oby opisaæ, co wyrabialimy za m³odu w tym naszym kochanym Olecku. Lepiej ¿eby nasze mamy
nie wiedzia³y sk¹d te wszystkie siniaki,
dlatego te¿ nie opiszê wszystkich naszych przygód. By³o ich wiele, jak i wiele
jest ciekawych miejsc w naszym miecie, a ka¿de z tych miejsc zwi¹zane
jest z jakimi wspomnieniami.
Anna Anuszkiewicz

Weso³a paczka w przerwie miêdzy szaleñstwami.
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate i Teatr
AGT og³aszaj¹ nabór do
LABORATORIUM TEATRALNEGO
dla wszystkich, którzy lubi¹ teatr awangardowy, maj¹
w³asne pomys³y i chc¹ je realizowaæ
Pierwsze zajêcia odbêd¹ siê 12.10.2005 (roda) o godz. 16:00
w sali Teatru AGT (ul. Partyzantów 2).
Prowadz¹ca teatr: Agnieszka Sieczkowska
**
oraz nabór do
SCENY ADEPTA
(M£ODZIE¯OWEGO TEATRU
TAÑCA WSPÓ£CZESNEGO)

Pierwsze otwarte zajêcia odbêd¹ siê 10.10.2005 (poniedzia³ek) o godz. 18:30 w
sali Teatru AGT (ul. Partyzantów 2).
Prowadz¹ca teatr: Anna Iwaniuk
**
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprasza na
FUNKY !!!
Jeli lubisz tañczyæ lub chcesz siê nauczyæ, PRZYJD!!!
Sala baletowa ROK MG poniedzia³ki i czwartki, godz. 16:00. Pierwsze zajêcia w dniu 10.10.2005 r., godz. 16:00. Prowadz¹ca: Agnieszka Sieczkowska.

O meczu
z Angli¹ (m.in.)
mówi
Kazimierz Górski
by wnieæ co nowego do gry. To, co
kaza³ im trener. A przecie¿ na mistrzostwach wiata nie by³o Lubañskiego.
Kontuzjê odniós³ Kraska, So³tysik. Zakoñczy³ karierê Hubert Kostka.
Pytanie z sali:  Kto jest wed³ug
Pana najlepszym obecnie polskim pi³karzem?
KG:  Zawsze patrzê pod kontem
takim, ¿e sam by³em napastnikiem. Napastnicy strzelaj¹ bramki. Patrz¹c na
transfery i ile pieniêdzy p³aci siê za
zawodników, najwiêcej dostaj¹ w³anie
oni.
Mamy w tej chwili kilku dobrych
napastników: ¯urawski, który gra w
Szkocji, Frankowski w Hiszpanii, Rosiak gra w angielskim klubie. Wszyscy
najlepsi polscy zawodnicy s¹ za granic¹. To jest ca³e nieszczêcie.
Dla mnie najlepszym pi³karzem jakiego mielimy by³ Lubañski. Byli jeszcze
inni wietni, bo by³ i Boniek, Deyna.
Lubañski nie mia³ szczêcia. Nabawi³
siê kontuzji w meczu z Angli¹ w Chorzowie. Mia³ dwie operacje. Potem
wyjecha³ za granicê i tam w Lokeren w
Belgii mieszka do dzi. Gra³ w tym klubie.
Lokeren to jest takie ma³e miasteczko,
gdzie zosta³o du¿o Polaków z dywizji
pancernej Maczka. Oni wyzwalali Belgiê i tam mieszkaj¹ do dzisiaj. I oni go
ci¹gnêli.
Po wojnie mielimy bardzo wielu
dobrych pi³karzy. Zaliczam do nich
Cielika ze l¹ska, gracza Wis³y Kraków.
Pytanie z sali:  Czy po przegranym na olimpiadzie meczu z Niemcami
zrezygnowa³ Pan z prowadzenia reprezentacji sam czy te¿ by³y jakie naciski
na tak¹ Pana decyzjê?
KG:  Nie! To by³a moja decyzja.
Tak jak zawodnicy tak i ja jako trener
dosta³em propozycjê pracy za granic¹.
Na tak¹ pracê trzeba by³o mieæ pozwolenie G³ównego Komitetu Kultury Fizycznej.
Po tym meczu krytykowano dru¿ynê i mnie. Ja powiedzia³em wtedy jedno: Je¿eli srebrny medal siê nie liczy,
to ja poczekam kiedy dru¿yna zdobêdzie nastêpny srebrny medal. Dopiero
po kilkunastu latach Polska zdoby³a srebrny medal i wtedy to by³o wielkie hura.
Wtedy nie pozwolono mi na pracê
za granic¹. Wtedy napisa³em pismo do
GKFiT, ¿e poprowadzê zespó³ tylko do
olimpiady w Montrealu.
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O meczu
z Angli¹ (m.in.)
mówi
Kazimierz Górski
Przegralimy ten mecz z NRD (Niemieck¹ Republik¹ Demokratyczn¹).
Dostalimy dwie g³upie bramki. Gralimy otwarcie. Mielimy ca³¹ publicznoæ za sob¹. Gralimy na jedn¹ bramkê. wietnie broni³ bramkarz niemiecki, a ich obrona wymiata³a tylko pi³kê.
Dostalimy trzeci¹ bramkê. Zamknêlimy przeciwnika na polu i nagle d³uga
pi³ka. Napastnik sam na sam z bramkarzem nie da³ mu szans. Strzeli³ nam trzeci¹
bramkê i by³o po zabawie.
Ja zawsze mówiê tak: bylimy dru¿yn¹ lepsz¹, ale przeciwnik strzeli³ jedn¹ bramkê wiêcej. Przegralimy z NRD.
Czu³o siê niezadowolenie. Ja te¿ by³em
niezadowolony.
Pytanie z sali:  Prowadzi³ Pan greckie kluby. Praca z którym klubem najbardziej siê Panu podoba³a?
KG:  Prowadzi³em dwa czo³owe
kluby: Panatinajkos i Olimpiakos oraz
dwa mniejsze kluby: Astoriê oraz klub
z Pireusu. W ci¹gu omiu lat zdoby³em
piêæ razy mistrzostwo Grecji i piêæ
Pucharów. Znaj¹c sytuacjê tamtejsz¹ jest
to swoisty rekord. Po dwóch latach nauczy³em siê jêzyka na tyle by czytaæ
prasê i wiedzia³em co pisz¹.
Pytanie z sali:  Czy mia³ Pan dyscyplinarne k³opoty z zawodnikami?
KG:  Prawie wszystkich pi³karzy
z dru¿yny na mistrzostwach wiata prowadzi³em wczeniej w m³odzie¿ówce.
Rozegralimy osiemnacie spotkañ w ci¹gu
trzech lat. Jak zosta³em trenerem pierwszej
reprezentacji to prawie wszystkich zna³em. Gra³ u mnie w m³odzie¿ówce Tomaszewski, Szymanowski, Musia³, Gorgoñ, Æmikiewicz, Gadocha.
Na Wembley Domarski strzeli³ bramkê, ale na mistrzostwach wiata gra³
Szarmach. Lubañski by³ wtedy po kontuzji. Jak by³o dobrze, to powinien graæ
Domarski, bo zas³u¿y³, ale gra³ Szarmach. Jak by³o dobrze, to ja szuka³em
¿eby jeszcze by³o lepiej. Lepiej to by³o
to, ¿e gra³ ¯muda, który by³ dwudziestolatkiem i dopiero na M siê pokaza³. To samo by³o i z Szarmachem. To
on strzela³ wtedy bramki.
Teraz nie ma tajemnic w sporcie.
W³¹cza siê telewizor i mo¿na zobaczyæ
jak graj¹ najlepsi zawodnicy na wiecie. Chodzê na mecze Legii i Poloni i
obserwujê grê naszych zawodników. To
prawda, ¿e nasze dru¿yny graj¹ trochê
gorzej od czo³ówki wiatowej.

Poczwórna st³uczka

1 wrzenia dosz³o na placu Wolnoci do spektakularnej st³uczki. Oko³o 23.50
Ford Eskort kierowany przez dwudziestoletniego Przemys³awa G., mieszkañca gm. Kowale Oleckie, z du¿¹ prêdkoci¹ uderzy³ w ty³ stoj¹cej na postoju
taksówki. Uderzenie by³o tak silne, ¿e
uszkodzeniu uleg³y dalsze dwa stoj¹ce
na postoju samochody.
Kierowcê oraz pasa¿era umieszczono w szpitalu w Olecku na obserwacji.
Obaj opucili szpital nastêpnego dnia.
Od kieruj¹cego pobrano krew w celu
zbadania obecnoci alkoholu. W chwili
pisania tej notatki (10 padziernika) eks-

pertyza ta jeszcze do policji nie dotar³a.
Sprawcy grozi za spowodowanie tego
typu wykroczenia do 5000 z³otych grzywny. Je¿eli oka¿e siê, ¿e mia³ alkohol we
krwi, grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolnoci oraz zakaz prowadzenia
pojazdów od 1 do 10 lat.
W wyniku wypadku dwóch taksówkarzy zosta³o pozbawionych rodków
zarobkowania. Ich samochody nadaj¹ siê
wy³¹cznie do kasacji.
Tylko dziêki zbiegowi okolicznoci
nie dosz³o do tragedii. W chwili uderzenia wszyscy kierowcy stali na chodniku.

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
zaprasza dzieci na

zajêcia rytmiczno-taneczne

* dzieci 5-letnie
- w ka¿dy poniedzia³ek i rodê w godz. 15:30 do 16:30.
Rozpoczêcie zajêæ - 17.10.2005 r. (poniedzia³ek), godz. 15.30
* dzieci 6 i 7-letnie
- w ka¿dy wtorek i czwartek w godz. 16:00 do 17:00.
Rozpoczêcie zajêæ - 18.10.2005 r. (wtorek), godz. 18:00
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Miêdzynarodowy Dzieñ Muzyki
w Pañstwowej Szkole Muzycznej
Dnia 3 padziernika w Pañstwowej
Szkole Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Olecku odby³o siê uroczyste lubowanie uczniów klas pierwszych
oraz koncert w wykonaniu ich pedagogów. Zostali oni wybrani w drodze egzaminów wstêpnych, przechodz¹c pomylnie testy zdolnoci muzycznych i
badania przydatnoci do gry na instrumencie.
lubowanie by³o z pewnoci¹ bardzo wa¿nym i radosnym wydarzeniem,
gdy¿ uczniowie klas pierwszych zostali
tego dnia oficjalnie przywitani przez ca³¹
spo³ecznoæ szko³y: nauczycieli, uczniów
i innych sympatyków szko³y oraz w szczególnoci przez pani¹ dyrektor El¿bietê
Rzepeck¹, która czuwa³a nad przebiegiem ceremonii.
Po wprowadzeniu sztandaru szko³y
nowo przyjêci uczniowie z³o¿yli uroczyste przyrzeczenia dotycz¹ce sumiennego wype³niania swych obowi¹zków.
Nastêpnie zostali oficjalnie przywitani
przez przedstawicieli szko³y: radê pedagogiczn¹, jak i osobno przez samorz¹d uczniowski, otrzymuj¹c na pami¹tkê
pisemne powitania z ¿yczeniami pomylnoci w nauce. Osobiste odbieranie ¿yczeñ na oczach rodziców, kolegów nie
oby³o siê bez radosnych spojrzeñ i umiechów na twarzach pierwszaków.
Kolejnym punktem programu by³
koncert, który z pewnoci¹ okaza³ siê
du¿ym prze¿yciem, szczególnie dla
uczniów, bowiem rzadko zdarza siê okazja,
aby mogli oni podziwiaæ umiejêtnoci

solistyczne swoich nauczycieli. Organizacja koncertu zwi¹zana by³a równie¿
z obchodami miêdzynarodowego wydarzenia, jakim jest dorocznie obchodzony Dzieñ Muzyki (1 padziernika - 30.
edycja w tym roku). Wyst¹pili nauczyciele: wiolonczeli- S. Bronecka, skrzypiec- St.Piotrowski i R. Chmiel, fortepianu - D. Micha³owski i J. So³owiñska, akordeonu - E. Wasilewska oraz
klarnetu i saksofonu - W. Kordowska,
która przygotowa³a tak¿e zespó³ swych
podopiecznych graj¹cych na klarnetach
i saksofonach, sk³adaj¹cy siê przede
wszystkim z absolwentów Szko³y Muzycznej w Olecku. Sw¹ wspania³¹ gr¹
aran¿acji utworów One moment in time
i Tequila, udowodnili, ¿e radoæ muzykowania nie musi zostaæ przerwana wraz
z ukoñczeniem nauki w tej szkole.
Podczas koncertu us³yszelimy tak¿e muzykê J.S. Bacha, K.W. Glucka, P.
Mascaniego, F. Chopina, N. Paganiniego, G. Popowa. Koncert poprowadzi³a
Sylwia Bronecka. S³uchacze mogli poczuæ wyj¹tkowy nastrój tego wieczoru,
który ³¹czy³ muzykê klasyczn¹ z rozrywkow¹, a nawet ludow¹ (np. ¿ywio³owe tañce wêgierskie), trafiaj¹c w ten
sposób w gusta wszystkich zgromadzonych w szkolnej auli.
Kolejny koncert odbêdzie siê dnia
13 padziernika z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Tym razem to uczniowie
zagraj¹ nauczycielom z okazji ich wiêta
oraz wszystkim zawsze mile widzianym
zgromadzonym melomanom.
Sylwia Bronecka

O meczu
z Angli¹ (m.in.)
mówi
Kazimierz Górski

Ja te¿ zadajê sobie pytanie. Je¿eli w
mistrzostwach juniorów zdobywamy dwa
razy mistrzostwo Europy ale ju¿ w m³odzie¿ówkach i seniorach przegrywamy, to
znaczy, ¿e mamy zdoln¹ m³odzie¿ ale póniej
co nam ucieka. Pytam siê, dlaczego tak
siê dzieje? Gdzie le¿y przyczyna? Przyczyna le¿y w szkoleniu albo w organizacji.
Powtarzam: w dzisiejszej pi³ce nie ma
tajemnic. Je¿eli chcê zobaczyæ jak trenuj¹ czo³owe zespo³y, to tak jak by³y trener
Legii, jadê do Hiszpanii. To mu bardzo
pomo¿e i da wiêcej ni¿ wszystkie kursy.
Je¿eli u nas jest le, to patrzmy jak
inni to robi¹ dobrze. Nie ma tajemnic w
dzisiejszym sporcie.
Tu, na tej sali, siedz¹ m³odzi ch³opcy
w wieku omiu, dziesiêciu lat. To do nich
nale¿y przysz³oæ. I wcale nie trzeba zra¿aæ siê tym, ¿e trenuje siê w ma³ym miasteczku. Mia³em w swojej dru¿ynie ch³opców, którzy w³anie pochodzili z ma³ych
klubików, z ma³ych miasteczek. Musia³
pochodzi³ z Wieliczki, Gorgoñ gra³ w Aklasówce, Tomaszewski gra³ na pocz¹tku
w trzeciej lidze, a dopiero póniej w pierwszej lidze. Zawodnicy nie rodz¹ siê tylko
w wielkich klubach.
Józef Bary³a:  Chcê tutaj odpowiedzieæ na pytanie czy Pan Kazimierz mia³
problemy wychowawcze? Otó¿ nie. Wszyscy
trenerzy naladuj¹ w pewien sposób Pana
Kazimierza.
Kiedy Jurek Engel zosta³ trenerem trzy
lata temu, a tak siê z³o¿y³o, ¿e jestemy
czterdzieci lat przyjació³mi, powiedzia³
do mnie: Wiesz Józef  a by³ dopiero
dwa tygodnie trenerem  Spotka³em W³adka
¯mudê i pytam siê go: Jak tam Górski z
wami postêpowa³? Zbeszta³ was czasami,
skrzycza³? A W³adek na to: Nie przypominam sobie. No, ale jak zawalilicie mecz, Nie! Ale czekaj. By³ taki
mecz. Nic nam nie sz³o. Co podanie to ...
No kompletnie nic. Przegrywamy dwa zero
do przerwy. Schodzimy do szatni. Wchodzi Kazimierz Górski. Panuje grobowa
cisza. Wzi¹³ siê za brodê:  Panowie proponujê ten mecz zremisowaæ. I wyszed³.
Zremisowalimy ten mecz.
Pan Kazimierz w swojej pracy traktowa³ zawodników jako podmioty. Ch³opcy byli dla niego partnerami. Traktowa³
ich jak dzieci, które rodzina mu odda³a
na okres edukacji. Mo¿e zbyt czêsto by³
zbyt dobrym ojcem dla nich. Ale to chyba dobrze.
Koniec
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Listy do redakcji
Burmistrz
Miasta Olecko
Wspólnota Mieszkaniowa, Plac
Wolnoci 6, jako organ zarz¹dzaj¹cy t¹
nieruchomoci¹ mamy prawo ¿¹daæ
dok³adnych wyjanieñ w sprawie kot³owni
PEC SP. Z O.O . w naszym bloku, jakie
tam zostaj¹ prowadzone prace w kierunku przerabiania na inne paliwo grzewcze. Chcemy wiedzieæ na jakie paliwo i
czy wszystko jest zgodne z prawem. Na
ten temat nie otrzymalimy z PEC-u Sp.
z o.o. ¿adnych informacji. ¯¹damy równie¿
wyjanienia sprawy jaka zaistnia³a w dniu
05.10.2005r. w godzinach popo³udniowych przy tankowaniu paliwa do tej
kot³owni. Otó¿ po zatankowaniu paliwa, nie wiadomo jakiego, wydobywa³
siê smród nie do wytrzymania i rozprzestrzenia³ siê po ca³ym bloku. Po
interwencji mieszkañców paliwo zosta³o wypompowane, a smród pozosta³ na
kilka dni.
Nadmieniamy, ¿e blok nasz zosta³
wyremontowany, docieplony, zrobiono
³adn¹ elewacjê i w zwi¹zku z tym prosimy Burmistrza, aby pohamowa³ te
imperialistyczne zapêdy pana Prezesa
PEC na nasz blok i uszanowa³ miesz-

Za garæ
paciorków...

Z wielkim zadêciem otwarto w ostatnio
czwartek w grodzie nad Leg¹ kolejny
supermarket. Zachwyceni tubylcy, jak
te¿ plemiona ocienne t³umnie rzucili
siê b¹d to do ogl¹dania, b¹d to do
nabywania b³yszcz¹cych pude³ek z wszelakimi dobrami, zaspokajaj¹cymi wyszukane potrzeby gawiedzi co do jad³a,
napitków i igraszek, a te¿ do wykonywania rzemios³a i prac ró¿nych.
Starszyzna plemienna i czêæ dopuszczonego pospólstwa zosta³a obdarowana promocyjnym jad³em i napitkami, inni mogli tylko wci¹gaæ w nozdrza
dochodz¹ce zapachy. Zreszt¹, niektóre
szczepy dzikich, zw³aszcza tych zamieszkuj¹cych dorzecza Legi i jeziora
Ma³ego czyni³y tumult okrutny, jakby
wiecide³ i koralików mog³o im zabrakn¹æ.
Chyba to przyzwyczajenie z czasów
wielkiej smuty, g³odu i niedoborów po
wielkiej wojnie plemiennej z lat czterdziestych. Powszechny harmider ³ago-

kañców tego bloku. Przypominamy, ¿e
ten blok nie jest prywatnym ranczo
pana Prezesa i nie mo¿e robiæ co chce
bez zgody zarz¹du Wspólnoty Mieszkaniowej.
Wyprowadzenie instalacji na zewn¹trz
budynku powinno byæ uzgodnione z zarz¹dem Wspólnoty Mieszkaniowej i
powinna byæ podjêta uchwa³a.
Prosimy o nie ³amanie przepisów
dotycz¹cych dzia³alnoci wspólnot mieszkaniowych.
Jednoczenie chcemy wyjaniæ sprawê
wlewów paliwa, które zosta³y przeniesione pod balkon pañstwa Rutkowskich.
¯¹damy, aby zosta³y one przeniesione
do skrzynek przy ulicy, gdy¿ mierdz¹ce opary wydostaj¹ce siê z wlewów unosz¹
siê do góry i smród przedostaje siê do
mieszkañ. Mieszkañcy nie mog¹ otworzyæ okien ani balkonów.
Chcemy jeszcze przypomnieæ dla pana
Prezesa PEC-u, co to znaczy uci¹¿li-

woæ, za któr¹ koszty zarz¹dzania
nieruchomoci¹ wspóln¹ s¹ zwiêkszone. wiadcz¹ o tym ostatnie wydarzenia.
Informujemy, ¿e zostanie podjêta
uchwa³a i koszty zarz¹du nieruchomoci¹
wspóln¹ dla PEC-u bêd¹ podwy¿szone.
Przypominamy, ¿e w³adze naszego
kochanego miasta rzuci³y has³o Mieszkajmy piêkniej - i jak widaæ nasz¹ pracê
i wysi³ek finansowy, jaki w³o¿ylimy w
nasz blok, nie chc¹ uszanowaæ autorzy
tego has³a.

dzi³a muzyka specjalnych szamanów od
nastroju, jak te¿ mi³e umiechy sk¹po
odzianych, ale przecudnej urody hostess.
Nasuwa siê jednak smutna refleksja, czy taki kolos jest Olecku potrzebny. Przecie¿ dotychczasowe supermarkety pracuj¹ na pó³ gwizdka i w pe³ni zaspokajaj¹ potrzeby mieszkañców
grodu i okolic.
Ma³e sklepy nie wytrzymuj¹ morderczej konkurencji, prowadzonej czêsto w sposób niezupe³nie fair  zwalniaj¹ najpierw pracowników, a w koñcu zmieniaj¹ interes b¹d bankrutuj¹.
Czy to jest celowa polityka samorz¹dowych w³adz grodu?
Wiosn¹ 2005 r. ma³ym dzier¿awionym sklepom podniesiono czynsze o 300400%, a 2-3 lata temu przetoczy³a siê
akcja (ewenement wy³¹cznie olecki) likwidacji szyldów i markiz sklepowych
wystaj¹cych nad pas drogowy. Sam
musia³am zdj¹æ markizê za 1400 z³,
spe³niaj¹c¹ bardzo praktyczne funkcje
i nie wadz¹c¹ nikomu oprócz w³adz
powiatowych.
Tak praktycznie wygl¹da pomoc w³adzy dla ma³ych przedsiêbiorstw.
Zacz¹³em w stylu retro nie bez po-

wodu, poniewa¿ tak mniej wiêcej wygl¹da³a przed wiekami kolonizacja dzikich ludów afrykañskich czy Indian,
prowadzona przez bia³ego cz³owieka.
Garæ paciorków, koralików i innych
b³yskotek dla dzikich, woda ognista,
no¿e czy strzelby dla wodza lub szamana, a w zamian skóry bizona lub innego zwierza, kawa, herbata, bawe³na,
a nierzadko kruszce takie jak z³oto, srebro,
diamenty, per³y itp.
Od lat 90-tych XX wieku w podobny sposób postêpuje kolonizacja Polski
przez wielkie zagraniczne sieci handlowe. Najpierw opanowa³y du¿e miasta,
a teraz wciskaj¹ siê ju¿ do ma³ych miasteczek. W swoich krajach maj¹ wiele
ograniczeñ i ostre przepisy. U nas czuj¹ siê jak ryby w wodzie  niemal ¿adnych ograniczeñ, za to przywileje podatkowe i ch³onny rynek.
Nasze w³adze wykazuj¹ zadziwiaj¹c¹ bezradnoæ, zas³aniaj¹ siê brakiem
stosownych przepisów albo ob³udn¹ trosk¹
o ubogiego klienta, miejsca pracy itp.
dyrdyma³y. Mnie za nasuwa siê tylko
jedno wyt³umaczenie  czy to jest g³upota, czy to jest korupcja???
Grzegorz Kudrzycki

Do wiadomoci:
1. Burmistrz
2. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
3. Tygodnik Olecki
4. G³os Olecka
Zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej
Olecko, 7.10.2005 r.

!

Tygodnik Olecki nr 41 (407)

(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.
(K60502)

HITY WYPO¯YCZALNI (DVD)  wrzesieñ 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

"

Tygodnik Olecki nr 41 (407)

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...

(6)

tego toporem nie wyr¹biesz  mówi jedno z przys³ów.
Maj 1943 r. Niemcy urz¹dzili ob³awê na oddzia³y partyzanckie. Pod wsi¹
Suche Do³y dosz³o do starcia oddzia³u
dowodzonego przez Bawo³a z ¿andarmeri¹ niemieck¹. Oddzia³ partyzancki
przerwa³ piercieñ okr¹¿enia i wycofa³
siê w kierunku wsi Dwórorczysko. Strat
Niemców nie uda³o siê ustaliæ. Straty
w³asne  jeden ranny.
Maj 1943 r. Komendant Suwalskiego Obwodu AK urz¹dzi³ koncentracjê
oddzia³ów partyzanckich w rejonie wsi
Mo³owiste, na któr¹ przyby³ inspektor
mjr Jan Taborowski, pseudonim Bruzda. Oddzia³y partyzanckie dowodzone
przez Bruzdê przebi³y siê z okr¹¿enia
zadaj¹c wrogowi straty w ludziach.
6 listopada 1943. Oddzia³ partyzancki Konwy dokona³ akcji na nadlenictwo Jazy. Celem akcji by³o zdobycie broni
automatycznej. W akcji wziê³o udzia³ 45
partyzantów. W czasie akcji partyzanci
zaatakowali 15 ¿andarmów id¹cych na
pomoc. Niemcy musieli wycofaæ siê. Drugi
patrol w sile 5 ludzi zaatakowa³ ³azik z
gestapowcami jad¹cymi na miejsce walki. Wszyscy gestapowcy polegli (trzech
gestapowców i kierowca). W akcji tej
zdobyto dwa pistolety maszynowe, dwa
karabiny, dwa pistolety parabellum oraz

dwie dubeltówki, a tak¿e ubrania. Straty w³asne  dwóch zabitych, szeciu rannych, w tym dwóch ciê¿ko.
Ob³awa pod wsi¹ Strzelcowizn¹
W odwet za zniszczenie Jazów ¿andarmeria niemiecka nasili³a ob³awy i w
dniu 15 listopada 1945 roku zaatakowa³a stanowiska partyzantów w rejonie wsi
Strzelcowizna. ¯andarmeriê wspiera³y
oddzia³y wojskowe w sile 200 ludzi. Do
starcia dosz³o w wyniku przeczesywania lasu. Oddzia³ partyzancki z miejsca
przeszed³ do ataku, przerwa³ tyralierê
niemieck¹ zadaj¹c straty, a nastêpnie
wycofa³ siê be¿ ¿adnych strat w³asnych.
W wyniku walki nieprzyjaciel straci³ siedmiu zabitych i kilku rannych.
Zasadzka na oddzia³ SS ko³o wsi
Uroczysko - £¹ki
Oddzia³ Konwy w styczniu 1944
roku urz¹dzi³ zasadzkê na oddzia³ SS ko³o
wsi Uroczysko-£¹ki. Zasadzka tym razem uda³a siê. Zlikwidowano 7 Niemców,
zdobyto jednego konia i kilka sztuk broni z amunicj¹. Partyzanci strat nie ponieli.
Akcji przeprowadzonych przez oddzia³
Konwy by³o znacznie wiecej, w któ-

Partyzanci IV Uderzeniowego Batalionu Kadrowego AK, operuj¹cy w czerwcu 1943 r. na Bia³ostocczynie.

Wac³aw Trejnowski  Orkan z Ber¿a³owiec. Dowódca oddzia³u partyzanckiego w okolicach Sejn.
rych partyzanci zadawali znaczne straty
okupantowi.
Oddzia³ partyzancki Juliana Wierzbickiego pseudonim Roman
Julian Wierzbicki, pseudonim Roman
 leniczy z Nadlenictwa Szczebra urodzi³ siê w roku 1916 w powiecie augustowskim. Od lutego 1942 roku by³ ¿o³nierzem AK na terenie Okrêgu Bia³ostockiego Obwód Suwa³ki, pe³ni¹c funkcje:
- d-ca kompani CKM w III Batalionie 41pp;
- d-ca placówki i d-ca oddzia³u partyzanckiego.
We wrzeniu 1942 roku zorganizowa³ obóz zimowy dla uciekinierów z obozów, transportów i robót przymusowych
ze zdekonspirowanych ¿o³nierzy AK, w
rejonie Szczepek. Na czele tego oddzia³u Wierzbicki przeprowadzi³ ponad 50
ró¿nych wiêkszych akcji bojowych, dywersyjnych i dozbrojeniowych, nie licz¹c
akcji ¿ywnociowych i sabota¿owych, w
tym 7 wiêkszych akcji przy wspó³udziale partyzantów radzieckich. Zgin¹³ w dniu
16 sierpnia 1944 roku spiesz¹c na pomoc wywiadowcom radzieckim z desantu Jesien, z którymi cile wspó³pracowa³. Za swoj¹ dzia³alnoæ zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami oraz
zosta³ awansowany w sierpniu 1944 roku
do stopnia podporucznika.
Rozbrojenie leniczego niemieckiego.
W dniu 8 lipca 1945 roku patrol partyzancki z oddzia³u Romana rozbroi³
leniczego niemieckiego z P³askiej, zabieraj¹c od niego 2 karabiny, 2 dubeltówki, 4 sztuki broni krótkiej, amunicjê i
aparat radiowy.
C.d.n.

#
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K a l e n d a rLiwii,
z Saryi m i o n

11 padziernika
Albiny, Aldony, Amelii, Dobromi³y,
Dobromiry, Meli, Zenaidy, Zenoidy
Aleksandra, Brunona, Dobromi³a, Dobromira, Emila, Mariana
12 padziernika
Grzymis³awy, Krysty, Krystyny, Serafiny, Witoldy
Edwina, Eustachego, Grzymis³awa,
Maksa, Maksymiliana, Serafina, Witolda
13 padziernika
Geraldyny, Renaty, Reny, Wilfrydy
Daniela, Edwarda, Geralda, Gerarda,
Maurycego, Miko³aja, Teofila, Ziemis³awa
14 padziernika
Alany, Bernardy, Dominiki, Fortunaty,

Sake...

któr¹ czêsto pij¹ bohaterowie filmów
samurajskich, nie jest wódk¹, tylko ry¿owym winem, które pierwsi zaczêli
wyrabiaæ Chiñczycy w pocz¹tkach naszej ery. Dopiero póniej przejêli ten
trunek Japoñczycy. Ma moc 12-16%,
s³odkawy smak z gorzkim posmakiem.
Pije siê j¹ ceremonialnie, na gor¹co z
korzennymi przyprawami, w temperaturze 40-60°C. Nigdy w kieliszkach, tylko
w ma³ych porcelanowych kubkach lub
czarkach. Trunek ten nie ma nic wspólnego z winem z ry¿u, na które przepisy
podaj¹ liczne ksi¹¿ki o produkcji wina
domowego. Istnieje równie¿ 0`ssake 
jest to japoñska wódka wytrawna pêdzona z ry¿u, któr¹ z prawdziwym sake
te¿ nic nie ³¹czy.
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.

Alana, Bernarda, Damiana, Dominika,
Gaudentego, Kaliksta
15 padziernika
Aurelii, Idalii, Jadwigi, Jagody, Tekli,
Teresy
Brunona, Gocis³awa, Leonarda, Sewera, Teodoryka, Zoriana
16 padziernika
Aurelii, Florentyny, Grety, Ludmi³y, Marty
Ambro¿ego, Gaw³a, Gerarda, Grzegorza, Longina, Ludomi³a, Radzis³awa
17 padziernika
Antonii, Gabrieli, Lucyny, Magdaleny,
Ma³gorzaty, Marity, Sulis³awy
Andrzeja, Ignacego, Lucjana, £ukasza,
Maksymiliana, Mariana, Rudolfa, Ryszarda, Wiktora

Piercionek

Z piercionkami wi¹¿¹ siê legendy,
zwyczaje i przes¹dy. Do dzi wiele osób
wierzy, ¿e piercionek przynosi szczêcie b¹d powoduje, ¿e ¿ycie staje siê
udrêk¹. Mo¿e co w tym jest? Ponoæ
sposób noszenia tej powszechnie znanej ozdoby na d³oni okrela charakter
w³acicielki. Noszenie piercienia na:
 palcu wskazuj¹cym dowodzi wynios³oci i odwagi;
 na rodkowym palcu jest oznak¹ rozwagi i godnoci;
 na serdecznym palcu symbolizuje mi³oæ i czu³oæ;
 na ma³ym palcu wskazuje w³adcze usposobienie.

Upieczone ciasto

mo¿na przechowywaæ zawiniête w foliê aluminiow¹ przez tydzieñ.

Cytryny...

mo¿na przechowywaæ w lodówce w
szczelnie zamkniêtym pojemniku z wod¹.
Dziêki temu bêd¹ mia³y wiêcej soku.

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
 W Edwarda (13 padziernika) jesieñ
twarda.
 Grzmot padziernikowy  niedostatek
zimowy.
 Jadwiga niegu przydwiga. (15 padziernika)
 Gdy padziernik ciep³o trzyma, zwykle mrona bywa zima.
 Na w. £ukasza pró¿no grzybów szukasz: lecz rydz jeszcze nie zawadzi, jeli
mróz go nie zdradzi (18 padziernika)
 Gdy ciep³y padziernik, zimny luty.

Kolory

¯yjemy w wiecie kolorów. S¹ kolory pór roku i kolory szczêliwe, a tak¿e te, w których dobrze wygl¹damy, czyli
- twarzowe. Ostatnio, nauka udowodni³a, ¿e wiêkszoæ kolorów ma wp³yw na
wiele reakcji cz³owieka, na jego samopoczucie i stan ducha, l tak np. zieleñ
uwa¿ana jest za kolor najzdrowszy, poniewa¿ dzia³a koj¹co, uspokaja, relaksuje. Nic wiêc dziwnego, ¿e kiedy mamy
stresy, najchêtniej leczymy je na ³onie
przyrody. Równie pozytywny wp³yw ma
kolor niebieski, ³agodz¹cy depresje, stany
lêkowe. St¹d te¿, niektórzy poprawiaj¹
sobie samopoczucie kontemplacj¹ nieba. Mo¿e ona trwaæ zaledwie kilka minut. Czerwieñ rozbudza namiêtnoci,
o¿ywia nasze zmys³y, np. smaku. Bo jak
twierdz¹ specjalici od kolorów, czerwony pobudza nasz apetyt. Czerñ, bêd¹ca w naszej tradycji kolorem ¿a³oby,
smutku, nie wp³ywa pozytywnie na nasz¹ psychikê, w przeciwieñstwie do bieli,
neutralizuj¹cej emocje. Warto o tym
wszystkim pamiêtaæ, np. przy urz¹dzaniu
mieszkania i dobieraniu kolorów mebli,
zas³on, aba¿urów czy dywanu. Odpowiedni wybór i zestaw kolorów pozwoli bowiem stworzyæ ciep³¹ atmosferê, tak
wa¿n¹ w naszym ¿yciu.
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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Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Informacja
pod nr tel.

520-23-36

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

KEY

Ceny najni¿sze w regionie.!
KEY, Go³dapska 22.

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

Baterie od 29,99 z³; kompakty od 299,00 z³

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

(V60806)

(V56404)

GRÜNLAND

(V58905)

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

Masz problem z kredytem? Jeste w BIK,
zadzwoñ, ul. Grunwaldzka 8.
Tel. (087) 520-01-89; tel. 0-601-943-967

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

(K36602)

(K37601)

/ KUPIÊ
* mieszkanie dwa pokoje, do 45m2. Tel. (087) 520-30-13;
0-500-025-087.
(K36203)
/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(V58610)
* Przyjmê do pracy w barze. Tel. 0-604-779-423. (K37401)
/ SPRZEDAM
* ci¹gnik C330. Tel. (087) 523-43-99.
(K37102)
* szczeniaki labradora. Tel. 0-508-192-094.
(K37501)
* tanio silniki elektryczne, butle tlenowe, grzejniki olejowe, terma 80. Tel. (087) 520-31-40.
(K37002)
/ US£UGI
* Centrum Odnowy Biologicznej zaprasza do korzystania z comiesiêcznych promocji. Aleje Lipowe 1A, tel.
(087) 520-42-59, www.goliat-olecko.pl. Padziernik 
promocja na: gabinet kosmetyczny, rehabilitacji, Infrared.
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562.(L1308)
* Us³ugi przewozowe, przeprowadzki. Orzeszkowej 36.
Tel. 0-504-146-460; 0-509-929-135.
(V63102)
/ INNE
* Oddam szczeniêta w dobre rêce, po bardzo ma³ych rodzicach. Tel. 0-604-935-224.
(K35404)
/ WYNAJEM
(K36002)
* Poszukujê mieszkania. Tel. 0-508-165-659.
(K36902)
* Szukam gara¿u w centrum. Tel. 0-608-596-933, (087)
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1990/91 (c.d.)

Pierwszego dnia wi¹t korzysta³o z
lodowisk du¿o dzieci i m³odzie¿y. Zarobilimy w tym dniu 28.900 z³. Drugiego
dnia wzmo¿ony ruch na lodowisku przyniós³ dochód 44.000 z³.
28 grudnia pogoda prawie odwil¿owa, jednak wszystkie lodowiska by³y
czynne. Po po³udniu zamknêlimy po³owê lodowiska du¿ego. Wpuszczalimy
na taflê wy³¹cznie dziewczêta, a ch³opców tylko do klasy pi¹tej. O godzinie
18.00 du¿e lodowisko zosta³o polane tylko
raz, jednak woda nie zamarz³a. Dopiero
oko³o pó³nocy zacz¹³ ciskaæ mróz.
29 grudnia od pierwszej w nocy przez
3 godziny i 15 minut usuwa³em nieg z
lodowisk, a potem polewa³em je prawie
bez przerwy a¿ do godziny 9.00. Na tafli powybija³o sporo górek, musia³em je
pocinaæ zdzierakiem. O godzinie 10.00
pani Gocik przeprowadzi³a trening B³êkitnej sztafety i jazdy szybkiej dziewcz¹t, a ch³opcy trenowali konkurencje
Z³otego Kr¹¿ka.
30 grudnia ulewny deszcz spowodowa³ zamkniêcie lodowisk. Wieczorem
deszcz usta³. Za bandami i na lodowiskach by³o sporo wody, z usuniêciem
której, szczególnie na du¿ym lodowisku,
mielimy du¿o k³opotu. Pocz¹tkowo, zanim
przetkalimy otwór w ogrodzeniu betonowym, dwaj ch³opcy wylali 400 litrów
wody.
31 grudnia po jednodniowej przerwie
wszystkie lodowiska by³y znowu czynne.
1 stycznia mia³em zamiar zorganizowaæ na lodzie Zabawy noworoczne z
udzia³em Królowej Zimy i Nowego Roku.
Niestety, imprezê tê musielimy prze³o¿yæ na 5 stycznia, poniewa¿ nie znalelimy amatorki na Królow¹ Zimê. Du¿e
lodowisko po ca³odziennej jedzie by³o
tak zniszczone, ¿e nie uda³o siê go odnowiæ ze wzglêdu na doæ du¿e opady
niegu, dlatego te¿ w dniu nastêpnym
lekcje odby³y siê na tafli nie polanej. W
tym dniu nadesz³a telefoniczna wiadomoæ z Warszawy, ¿e 2 stycznia, o godzinie 13.00, w ramach reporta¿y rodowisko i cz³owiek zostanie pokazane
nasze lodowisko, sfilmowane przez Andrzeja Brzozê w roku 1987, podczas
obchodów 30-lecia lodowiska. Pan Brzoza
zrewan¿owa³ siê za to, ¿e pomimo zapewnieñ, nie umieci³ tego reporta¿u w
1987r.
W sobotê 5 stycznia mielimy zor-

ganizowaæ zabawy noworoczne na lodzie,
jednak znowu ze wzglêdu na padaj¹cy
deszcz, impreza nie dosz³a do skutku.
Wieczorem zaczê³o mroziæ, wiêc polewa³em lodowiska do godziny 2.30., a o
3.00 uda³em siê do domu na odpoczynek. Jednak ju¿ o 6.00 by³em na lodowisku.

Rok 1991-92
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nieg ca³kowicie usta³, mo¿na by³o przygotowaæ 3 lodowiska i o 10.00 rozpoczê³a siê normalna jazda. 29-ego nadesz³a nowa odwil¿, tym razem trwaj¹ca
tylko jeden dzieñ.
W ostatnim dniu starego roku na du¿ej
tafli sporo dziur, lecz jazda trwa ca³y
dzieñ. Po pó³nocy, to znaczy ju¿ w Nowym Roku 1992, a¿ do samego rana malujê
wszystkie linie potrzebne do hokeja i
sztafety hokejowej i polewam je kilkakrotnie. Pojawiaj¹ siê napisy Lodowisko Liliput i Lodowisko Zuch oraz
Witamy Nowy Rok 1992. M³odzie¿
pêta siê przy lodowisku do godziny 3.00
rano. Wszyscy starsi ch³opcy s¹ zawiani, czuæ od nich alkoholem.
Dnia 1 stycznia lodowiska s¹ czynne
do 17.30. Po oczyszczeniu du¿ego lodowiska zaczyna padaæ mokry nieg. Idê
do domu odpocz¹æ, pozostawiam starszych ch³opców, którzy zg³osili chêæ
zsuniêcia niegu.
Kiedy nad ranem przybywam na lodowisko, stwierdzam, ¿e jest ono ca³kowicie oczyszczone. Wyrzucam resztki niegu z wod¹. Kompletna odwil¿ unieruchamia lodowiska.
Zapomnia³em wspomnieæ, ¿e 30 grudnia
w niedzielê przyszed³ na nasze lodowisko by³y mój uczeñ, a obecnie prokurator wraz z ¿on¹ i córk¹, je¿d¿¹c¹ na lodowisku Liliput na dwup³ozówkach.
Namówi³em, go, aby narysowa³ nam projekt
g³ównej budowy 35-latki. Uczyni³ to,
powiêcaj¹c tylko kilka minut. Natychmiast zabralimy siê do roboty i ze zgromadzonego niegu zbudowalimy 35-latkê
w stanie surowym, pozostawiaj¹c wykoñczenie jej na póniej.
Odwil¿ z deszczem trwa od 1 stycznia od godz.18.00. Na po³owie Zucha
lód stopi³ siê ca³kowicie, a na Lilipucie tylko czêciowo.

Po ustawieniu band od strony szatni
i ulicy Armii Krajowej w dniu 22 listopada próbowa³em wykonaæ du¿e lodowisko, poniewa¿ by³ kilkustopniowy mróz.
Niestety, nastêpnego dnia nast¹pi³a odwil¿, trwaj¹ca do 4 grudnia. Podczas tej
przerwy, bandy zosta³y zwalone, a deski
z³o¿ono na najmniejszym placyku pod
lodowisko.
5 grudnia musia³em ponownie ustawiæ bandy i rozpocz¹³em polewania wszystkich lodowisk. 7 grudnia odby³a siê próbna
jazda. 8 grudnia lodowisko du¿e by³o
czynne przez ca³y dzieñ, a nastêpnego
zosta³y uruchomione Liliput i Zuch.
Jedzimy przez ca³y tydzieñ do 13-ego
grudnia. Nazajutrz rozpoczê³a siê odwil¿,
pocz¹tkowo z m¿awk¹, a póniej z deszczem trwaj¹cym ca³y dzieñ. 15-ego rano
lekki przymrozek, a po nim znowu odwil¿. 16-ego rano zabieram siê do polewania i kontynuujê je od 5.00 do 8.00.
Lekki mróz trwa przez ca³y dzieñ. Jedziæ nie mo¿na, poniewa¿ dziury w lodzie mog¹ spowodowaæ grony wypadek. Miejscami widaæ asfalt, staram siê
je zamroziæ.
18 grudnia lodowisko du¿e czynne
jest do godziny 17.00. Zaczyna padaæ
nieg, a nad ranem deszcz, który topi
nieg. 19-ego odwil¿ trwa nadal. 20-ego
lekki wieczorny przymrozek umo¿liwia
dwukrotne polanie i do godz. 3.00 wszystkie
lodowiska s¹ polane i pokryte wie¿¹ warC.d.n.
stw¹ lodu.
Od 22-ego otwieramy wszystkie lodowiska. Dnia 26ego o godz. 16.00
rozpoczyna siê nie¿yca, trwaj¹ca do
20.30. dnia nastêpnego. Czêciowe polewanie przy prósz¹cym od czasu do
czasu niegu nie daje
pozytywnego rezulTak wygl¹da³a 35-latka w stanie surowym
tatu. Dopiero 28-ego
(30.12.1991r.)
po pó³nocy, kiedy
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Wspomnienie o Ignasiu
(Ignacy Jasielun)
Ostatnio z ró¿nych przyczyn rzadko
kontaktowa³em siê (telefonicznie) z moimi
Przyjació³mi z Olecka. Jednak 17 wrzenia
bêd¹c w odwiedzinach u I.Z., która w
latach 80-tych i 90-tych czêsto spêdza³a urlopy w Olecku, postanowilimy
zadzwoniæ do Ignasia. Poniewa¿ Igna
w miêdzyczasie mia³ zmieniony numer
telefonu, us³yszelimy jak¹ obc¹ nam
kobietê, która powiadomi³a nas, ¿e Igna
zmar³ poprzedniego dnia, tj. 16 wrzenia.
Sk¹d I.Z. i mnie nasz³a nieodparta
chêæ porozmawiania z Nim? Odpowied
jest chyba jedyna i prosta. Igna by³
ju¿ Tam, u tronu Wiekuistego i w ten
sposób da³ nam znak, ¿e zakoñczy³ w³anie
ziemsk¹ wêdrówkê.
Ignasia pozna³em w okolicznociach
szczególnych. Jak wiadomo, w Olecku,
na starym cmentarzu, spoczywa Janek
Bublej  mój uczeñ z Technikum Energetycznego w £odzi. By³em na pogrzebie Janka w kwietniu 1958 r. W latach
70-tych postanowi³em zorganizowaæ na
Mazurach obóz dla m³odzie¿y. Wybór
pad³ na Olecko. Chcia³em po prostu
odwiedziæ Janka  mojego ucznia. W
Olecku znalelimy siê w ponury lipcowy ranek. Miasto sk¹pane w deszczu.
Zg³osi³em siê do Przedsiêbiorstwa Turystycznego Wigry prosz¹c o wskazanie miejsca na biwak (namioty). Sympatyczna pani Wala Makarewicz  kierowniczka recepcji  poradzi³a mi skontaktowaæ siê z Panem Jasielunem (Igna).
Odnalaz³em Go gdzie na terenie
stadionu i ju¿ w pierwszej chwili stwierdzi³em, ¿e mam do czynienia z cz³owiekiem ¿yczliwym i sympatycznym. Bo

taki w³anie by³ Igna. Pomóg³ mi wtedy
i pomaga³ mi zawsze przez wiele, wiele
lat moich pobytów na Mazurach i w
Olecku. Zawsze wita³ nas serdecznie i
¿egna³ ze smutkiem, gdy odje¿d¿alimy
do £odzi.
Kocha³ ludzi, kocha³ m³odzie¿, kocha³ sport i kocha³ Olecko. To dziêki
Niemu pozna³em w Olecku wielu ¿yczliwych i piêknych ludzi, których w tym
miejscu i czasie nie bêdê wymienia³, ale
których zawsze wspominam i noszê w
sercu.
Igna  wielbiciel i cz³owiek sportu,
inteligentny, dowcipny i ¿yczliwy. Igna
 cz³owiek z sercem na d³oni. Nigdy
nie przypisywa³ wagi do zaszczytów czy
dóbr materialnych. Skromnoæ to by³a
Jego wrodzona cecha. Sport by³ Jego
mi³oci¹, powo³aniem i ¿yciem. By³ trenerem tenisa sto³owego, pi³ki rêcznej.
By³ tak¿e sêdzi¹ w wielu dyscyplinach
sportowych. Wielki Przyjaciel mojej ³ódzkiej m³odzie¿y. Pamiêtam, ¿e gdy pogoda nie dopisywa³a, martwi³ siê, ¿e moje
dzieci przyjecha³y z dalekiej £odzi, a
tu pogoda kaprysi. Ze wzruszeniem przypominam jego codzienne wizyty w obozie
i pe³ne troski i ¿yczliwoci pytanie: Czego
potrzebujecie?.
Nigdy nie zapomnê, gdy w maju 1983r.
z³ama³em nogê i bliski za³amania myla³em, ¿e nie pojadê do Olecka. Rozleg³ siê dzwonek do drzwi. Wszed³
Igna. Przyjecha³ z Olecka, ¿eby mnie
odwiedziæ. Zaoferowa³ mnie i m³odzie¿y autokar na wyjazd do Olecka.
Zawsze gdy jest mi ciê¿ko na duszy
wspominam wspólne z Ignasiem nocne
spacery przy ksiê¿ycu nad jeziorem.

Czyste, rozgwie¿d¿one niebo, ksiê¿yc i
gwiazdy przegl¹daj¹ce siê w jeziorze.
Idziemy nic nie mówi¹c, zauroczeni tym
widokiem i t¹ noc¹. Ten piêkny widok,
ta cisza, ta noc utwierdza³a nas (Ignasia i mnie), ¿e Bóg jest! I te nasze
nocne rozmowy w czasie Olimpiad, gdy
Igna zaprosi³ mnie do siebie na telewizjê.
By³ animatorem sportu w Olecku, a
sport szkolny by³ u Niego oczkiem w
g³owie. Podziwiali Go moi ch³opcy,
widz¹c w Panu Ignasiu ¿yczliwego
przyjaciela.
Pani I.Z.  Inspektor Owiaty w £odzi,
któr¹ zarazi³em mi³oci¹ do Olecka,
a która czêsto spêdza tam urlop, gdy
osobicie pozna³a Ignasia, powiedzia³a,
¿e warto przyje¿d¿aæ do Olecka, gdzie
¿yj¹ i pracuj¹ tacy ludzie jak mój Przyjaciel.
Ostatnie lata Ignasia to by³y lata
zmagañ z chorobami i cierpieniem. To
dowiadczenie losu znosi³ jednak z pokor¹, cierpliwie, a nawet z umiechem.
Nie ma Ignasia. Pozostanie po Nim
serdeczna pamiêæ.
Ja, który mia³em i mam ten zaszczyt
nazywaæ Go swoim Przyjacielem, nigdy o Nim nie zapomnê.
Mam teraz w ukochanym Olecku dwie
drogie sercu mogi³y: Janka Bubleja 
mojego wspania³ego ucznia i wychowanka
oraz Ignasia  mojego serdecznego
Przyjaciela.
I na koniec taka osobista refleksja.
Drogi Ignasiu Przyjacielu! Z racji ró¿nicy wieku, jaka nas dzieli³a, myla³em
zawsze, ¿e to ja bêdê na Ciebie czeka³
Tam, gdzie nie ma ju¿ chorób i cierpienia, u stóp tronu Wiekuistego i Mi³osiernego Boga. Bóg zechcia³ jednak, aby
to Ty Tam na mnie czeka³.
Czekaj wiêc, Przyjacielu, ja przyjdê!
Tadeusz Barañski
£ód, wrzesieñ 2005 r.
Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

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

'

SPORT
Pi³ka no¿na

Legia w Olecku

Jak ju¿ wspominalimy, w dniach 39 padziernika br. goci³a w Olecku dru¿yna pi³karska Legia Warszawa. Pi³karze przyjechali na zgrupowanie, podczas
którego pod okiem trenera Dariusza
Wdowczyka, ciê¿ko trenuj¹ i pracuj¹ nad
odzyskaniem formy.
Z dala od wielkomiejskiego zgie³ku
dru¿yna chcia³a unikn¹æ zainteresowania, jednak mimo wszystko prawie na
ka¿dym treningu pi³karzom towarzyszy
grupa kibiców, gdy¿ pobyt taaaakiej
dru¿yny w naszym miecie stanowi nie
lada atrakcjê.
Uda³o siê nam ustaliæ, ¿e wybrano
Olecko na miejsce zgrupowania ze wzglêdu na bardzo dobr¹ bazê sportowo-rekreacyjn¹.
Legionici nie dostali na porannych
zajêciach taryfy ulgowej od trenera
Dariusza Wdowczyka. Trening trwa³ ponad
dwie godziny i, trzeba przyznaæ, by³ bardzo
intensywny. Wiêkszoæ czasu legioni-

SZACHY
I Miêdzynarodowy Turniej
Szachowy o Puchar Rektora
Wszechnicy Mazurskiej
w Olecku
Olecko, 16 padziernika 2005
Komunikat organizacyjny
I. ORGANIZATOR:
 Wszechnica Mazurska w Olecku
 MLKS Czarni Olecko
II. CEL TURNIEJU:
 popularyzacja szachów w miecie i
gminie Olecko
 konfrontacja szachistów z regionu
Warmii i Mazur oraz szachistów zagranicznych
 promocja Wszechnicy Mazurskiej
III. MIEJSCE I TERMIN:
Wszechnica Mazurska w Olecku, pl.
Zamkowy 5, niedziela 16 padziernika
2005r., godz. 10 00
IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
Turniej rozegrany zostanie systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Kojarzenie komputerowe.
Tempo gry: P15 - 15 minut na ca³¹
partiê dla ka¿dego zawodnika.
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ci pracowali nad si³¹ i kondycj¹, gdy¿
szkoleniowiec Legii uwa¿a, ¿e tak¿e pod
tym wzglêdem sto³eczni pi³karze maj¹
zaleg³oci.  Szybciej, panowie, ruszamy siê, a nie stoimy!  pokrzykiwa³ na
swoich podopiecznych 'Wdowiec'. A ci
musieli mêczyæ siê przeskakuj¹c przez
p³otki i pacho³ki, a tak¿e mijaæ w pe³nym biegu tyczki czy te¿ czo³gaæ siê
po murawie.  Prawie jak na poligonie
 komentowa³ jeden z miejscowych
obserwatorów. Dopiero pod sam koniec
treningu legionici mogli trochê pobawiæ siê z pi³kami. Widaæ by³o, ¿e robili
to z nieukrywan¹ ulg¹, ciesz¹c siê i¿
najwiêkszy wysi³ek jest ju¿ za nimi.

Trening legionistów obserwowa³ tak¿e
wiceburmistrz Olecka Henryk Trznadel,
który przyszed³ zapytaæ, czy legionistom
niczego nie brakuje.  Po treningach na
naszym obiekcie legionistom na pewno
bêdzie sz³o teraz lepiej. Tutaj jest takie
specyficzne powietrze, które wzmacnia
cz³owieka. Nasze pingpongistki nigdy
nie mog³y wygraæ z Holandi¹. A po
zgrupowaniu w Olecku, ogra³y Holenderki bez wiêkszego wysi³ku. Jeszcze
raz powtarzam, ¿e legionici dobrze wyjd¹
na tym pobycie w naszej miejscowoci
 twierdzi³ z pewnoci¹ w g³osie wiceburmistrz Olecka.
Tekst: Katarzyna Kolasiñska

Obowi¹zuj¹ przepisy FIDE dla szachów szybkich.
V. UCZESTNICTWO
Turniej ma charakter otwarty, mog¹
wzi¹æ udzia³ wszyscy chêtni, którzy
zg³osz¹ siê w miejscu rozgrywek do godz.
10.00 i op³ac¹ wpisowe w wysokoci:
- seniorzy - 23 z³
- juniorzy (rocznik 87 i m³odsi) - 13 z³
- kobiety - 13 z³
- oldboye - 13 z³
- zawodnicy z powiatu Olecko - 8 z³
oraz dokonaj¹ op³aty 2 z³ na rzecz
WMZSzach.
VI. NAGRODY:
G³ówne:
I miejsce - 250 z³ + puchar
II miejsce - 200 z³
III miejsce - 150 z³
IV miejsce - 100 z³
V miejsce - 80 z³
VI miejsce - 70 z³
VII miejsce - 60 z³
VIII miejsce - 50 z³
ponadto nagrody dodatkowe:
Najlepsi:
- zawodnik o rankingu do 1800 - 50 z³
- kobieta - 50 z³
- junior - 50 z³

- oldboy - 50 z³
- najlepszy zawodnik z powiatu Olecko - 50 z³
Iloæ nagród mo¿e ulec zwiêkszeniu
zgodnie z regulaminem Grand-Prix
VII. SPRAWY RÓ¯NE:
a. Turniej zg³oszony do cyklu GrandPrix 2005
b. Sprzêt do gry zapewnia organizator.
c. Interpretacja komunikatu i przepisów
gry nale¿y do Sêdziego G³ównego i
Organizatora
d. Kawa i herbata gratis.
e. Kontakt telefoniczny z organizatorem:
Czes³aw Spisak tel. 600446356 (wieczorem)
ORGANIZATORZY

TENIS ZIEMNY
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Olecku zaprasza do udzia³u w I Memoriale Tenisowym im. Ignacego Jasieluna w grze podwójnej.
Turniej dla dzieci  16.10.2005 r.
(niedziela), godz. 10:00
Open (gra podwójna)  16.10.2005r.,
godz. 17:00.
Zapraszamy

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

DZIEÑ 172

UU... uuuu... Ale tydzieñ za nami!
A jakie zakoñczenie tego tygodnia!
WYBORY. Kto nie bra³ udzia³u w
wyborach? Acha... To bêdziemy karaæ.
Od tej pory nie mo¿ecie narzekaæ, ¿e
co w tym kraju jest z³e. Jeli nie obchodzi Was kto rz¹dzi, to znaczy, ¿e
nie interesuje Was by by³o lepiej czy
inaczej. Wolicie tylko narzekaæ. Narzekajcie, ale pamiêtajcie, ¿e nie zrobilicie nic by to zmieniæ. Ja tam lubiê g³osowaæ. Zacz¹³em od s³ynnego referendum w czasach PRL z g³ównym pytaniem: czy chcesz, ¿eby by³o lepiej, ale
bêdzie gorzej. O rany! Co ja wtedy
powypisywa³em na tej kartce do referendum... No i przez te moje wypisywanie Komuna pada³a. Przynajmniej tak
sobie t³umaczê mój wk³ad w obalenie
tego ustroju. Inni sobie t³umacz¹, ¿e
walczyli z tym ustrojem... na zebraniach
PZRP. Taki konradyzm wallenrodyzm
- rozsadzali PRL od rodka. Jak dzi
siê s³ucha takich ludzi jak Cimoszewicz,
Borowski czy inni to ma siê wra¿enie,
¿e im siê nie bardzo podoba³o w PRLu
i chcieli to szybko zmieniæ. Wychodzi
na to, ¿e najbardziej z sentymentem
wspominaj¹ PRL byli milicjanci, SBecy czy wojskowi. Tak, ci to mieli dobrze... I tak im zosta³o. Czyli wyranie
widaæ na czym ten przyjazny i humanitarny ustrój siê opiera³. Ale sentyment
pozosta³.
Dzi jest dzieñ po wyborach. Bêdzie druga tura i rzeczywicie mamy
bardzo emocjonalny wybór: miêdzy dum¹
bycia Polakiem, a bycia... sam nie wiem.
Nie rozumiem czemu jedna z dwóch moich
ulubionych partii rz¹dz¹cych rzuca has³o bij¹ nas i ok³ada naoko³o piêciami.
Trochê to niepowa¿nie jak w telewizji
wychodzi jeden z drugim politykiem
drugiej partii w wyborach i zamiast mówiæ
o przysz³ym rz¹dzie i rz¹dzeniu krajem
to zajmuje siê opisywaniem polityków
(g³ównie bliniaków) strony wspó³rz¹dz¹cej. Jak do tej pory to przedstawiciele tej partii nie przedstawili ¯ADNEJ konkretnej propozycji dotycz¹cej
przysz³ej koalicji. Ale piêknie odgrywaj¹ siê za swoj¹ przegran¹ w wyborach parlamentarnych, zadeptuj¹c ideê,
któr¹ sami zaproponowali ju¿ dwa lata
temu: kto wygrywa wybory ten robi rz¹d
i jego program jest realizowany, a partia przegrana lojalnie wspomaga w realizacji tego programu. Niestety, ale
politycy PO tak siê przyzwyczaili do
tej myli o w³asnym zwyciêstwie, ¿e

jeszcze bardziej trudno im siê przyzwyczaiæ, ¿e przegrali. I robi¹ wszystko,
by doskona³y wynik wyborczy obu partii i rz¹dy praktycznie wszystkomog¹cej koalicji stanê³y pod znakiem zapytania. Ich propozycje s¹ w stylu: wspólny
rz¹d z PiS, premier z PiS... ALE MY
RZ¥DZIMY. To jest bardzo niezdrowy objaw.
Ogl¹dam te¿ debaty przysz³ych prezydentów. Program omawiany przez pana
Tuska to g³ównie pan Kaczyñski  co
on jest i co sob¹ reprezentuje. Jak na

konkretny program rz¹dów prezydenckich to odrobinkê za ma³o. Rozmowy
obu Prezydentów wygl¹daj¹ jak debaty
Busch  Dukakis w latach osiemdziesi¹tych: Bush  buszowa³, a Dukakis 
duka³. Ja na razie to lepszym erudyt¹ i
to mówi¹cym na temat: to znaczy o Polsce
i Polakach jest Pan Kaczyñski. Nerwowoæ i personalizacja wypowiedzi Tuska w stronê Kaczyñskiego raczej nie
jest tym co na przyk³ad ja chcê us³yszeæ. Ale pewnie innym siê podoba.
PAC

Kawa proszona
(z babcinego kuferka)

Stó³ piêknie nakryty, ca³y serwis, naturalnie pod³ug iloci osób, na nim
ustawione talerzyki deserowe, a w lecie kilka bukietów mog¹ go zdobiæ.
Z ciast daje siê sucharki, precelki, obwarzanki, wafle, tak¿e dobry chleb
i wie¿e mas³o. Kawa nie powinna byæ zrobiona zbyt wczenie, ¿eby by³a
gor¹ca i nie straci³a zapachu, Przy nalewaniu trzeba uwa¿aæ jak¹ kto
lubi; bielsz¹, czy ciemniejsz¹. Prócz tego nale¿y postawiaæ kilka garnuszków mietanki, prosz¹c goci, by brali pod³ug upodobania. Je¿eli po jednej stronie sto³u siedzi mê¿atka, a po drugiej panna, zawszê zaczynaæ od
mê¿atki. Ciastka jednak mo¿na podawaæ na przemian, to jednej, to drugiej, to kilku na raz, aby nikt nie czu³ siê ostatnim. Po kawie mo¿na poprowadziæ towarzystwo do ogrodu lub do drugiego pokoju, to kazaæ prêdko
posprz¹taæ ze sto³u, okruchy zmieæ tak z obrusa, jak z pod³ogi i ubraæ stó³ na
nowo. Nastêpnie ustawiæ kryszta³owe lub srebrne naczynia z owocami i cukierkami, a pomiêdzy nimi u³o¿yæ wie¿e kwiaty.

MA£E impresje
Formes évanescentes

Wszystkie formy zacieraj¹ siê. Szaroæ i szczêcie, egoizm i samostanowienie, bliskoæ i bli¿ej, pustka i milczenie. Gdy zmierzch zapada rosn¹ myl¹ce
apetyty, pachn¹ca piana z gor¹cej k¹pieli zabija zbêdne pytania. Jesieñ wci¹¿
spieszy do tych, co chc¹ korzeni. Wiersz i proza.
Ewa Koz³owska

