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Aby zrozumieæ ludzi, trzeba staraæ
siê us³yszeæ to, czego nigdy nie mówi¹
i byæ mo¿e nigdy nie powiedzieliby.
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S¹ trzy rodzaje k³amstwa: k³amstwa, cholerne k³amstwa i statystyka.
Benjamin Disraeli

1 listopada 2005 r.

Nie bêdzie ZGM

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Olecku, która odby³a siê 27 padziernika br., radni podjêli uchwa³ê w sprawie
likwidacji Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku. Uchwa³ê przyjêto
17 g³osami za i 2 wstrzymuj¹cymi siê.
Zgodnie z zapisami uchwa³y likwidacja
Zak³adu nast¹pi z dniem 30 czerwca 2006r.
Mienie komunalne oraz nale¿noci i zobowi¹zania zlikwidowanego Zak³adu
przejmie Gmina Olecko.
Ma³gorzata Adameit
rzecznik prasowy UM
www.olecko.pl
Informacja do uchwa³y w sprawie
likwidacji ZGM znajduje siê na s. 7.

Cena 1,40 z³

Wymiana dachu Urzêdu Miejskiego

Trwaj¹ prace nad przebudow¹ dachu Urzêdu Miejskiego w Olecku. Wykonuje
je firma Zdzis³awa Sadowskiego z Olecka, która wygra³a przetarg. Koszt po³o¿enia spadzistego dachu wynosi nieco ponad 272 tys. z³. Prace budowlane potrwaj¹
do 25 listopada 2005r.
Ma³gorzata Adameit  rzecznik prasowy UM, www.olecko.pl

WARTO PRZECZYTAÆ
Polecamy  pierwsz¹ czêæ
wspomnieñ Janiny Maciukiewicz w cyklu Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946 pod
tytu³em Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim  str. 13.
GODZINY PRZYJMOWANIA
OG£OSZEÑ
Tygodnik Olecki,
ul. Zielona 37
tel./fax (0-87) 520 02 30
poniedzia³ek, roda
czwartek, pi¹tek
w godz. 1200-1700
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Od 10 do 14 padziernika w austriackim miecie Güssing przebywa³a delegacja oleckich samorz¹dowców.
O szczegó³ach tej wizyty czytaj na s. 2 pod tytu³em Elektrociep³ownia.
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Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Od 10 do 14 padziernika w austriackim miecie Güssing przebywa³a delegacja oleckich samorz¹dowców.

Elektrociep³ownia

To ma³e piêciotysiêczne miasteczko jest siedzib¹ Europejskiego Centrum
Technologii Odnawialnych. W³anie o
wspó³pracê z tym centrum zabiegali oleccy
samorz¹dowcy. Delegacja w sk³adzie:
Henryk Trznadel (wiceburmistrz), Jerzy Rutkowski (radny), Jerzy Imierski, Grzegorz Makarewicz oraz Przemys³aw Drozd zapoznali siê z najnowszymi technologiami odnonie ciep³ownictwa, recyklingu oraz produkcji biooleju.
Ju¿ w po³owie listopada delegacja z
Güssing podpisze w Olecku umowê o
partnerskiej wspó³pracy. Efektem tego
porozumienia bêdzie przyst¹pienie do
programu unijnego i wspólne pozyskiwanie pieniêdzy na inwestycje ekologiczne i kulturalno-sportowe.
W³adze miejskie Olecka planuj¹
budowê wielkiej elektrociep³owni opalanej biogazem. Paliwo to jest, ³¹cznie
z produkcj¹, o 10% tañsze od mia³u
wêglowego. Najprawdopodobniej zostanie
ona umiejscowiona za torami kolejowymi
przy drodze wyjazdowej na Gi¿ycko.
Bêdzie ona produkowa³a pr¹d elektryczny
za pomoc¹ opalania turbin biogazem.
Odpadem bêdzie ciep³a woda, która
ogrzeje nasze kaloryfery. Do systemu
bêd¹ w³¹czone ulice od alei Wojska Polskiego po ródmiecie oraz ulice przylegaj¹ce do Go³dapskiej i ona sama. Pod³¹czony do tej cieplnej magistrali zostanie równie¿ szpital. Spowoduje to likwidacjê ma³ych kot³owni rozmieszczonych w tej czêci miasta.
Na wybudowaniu elektrociep³owni
skorzystaj¹ równie¿ rolnicy. Zak³ad bêdzie podpisywa³ z nimi umowy na
dostawy kukurydzy, zielonek traw oraz
gnojowicy na okres od 7 do 12 lat.
Umowy takie pozwalaj¹ programowaæ
produkcjê.
W system zaopatrzenia ciep³owni
zostanie w³¹czone wysypisko mieci.
Bêdzie siê na nim sortowa³o odpady

komunalne. W chwili obecnej wymaga
ono tzw. odgazowania. W lato mieszkañcy Olecka mogli zaobserwowaæ potê¿ny po¿ar, jaki wybuch³ tam na zasadzie samozap³onu. W chwili obecnej samoprodukcja metanu i gazów palnych
na wysypisku ci¹gle grozi wybuchem
nastêpnego gronego po¿aru.
Jednak by projekt zosta³ przychylnie przyjêty w orodkach przyznaj¹cych
fundusze, potrzebny jest jeszcze partner na Ukrainie. Prawdopodobnie bêdzie nim stutysiêczne miasto Drohobycz.
Umowa z w³adzami tego grodu musi
zostaæ podpisana do 20 listopada.
Olecko jest w tej chwili liderem jeli chodzi o tego rodzaju wnioski.
Z w³adzami miejskimi w ubieg³ym
tygodniu rozmawiali przedstawiciele programu Intereg Plus z Aten w Grecji,
gdzie znajduje siê jego siedziba. Rozmowa ta utwierdzi³a burmistrza, ¿e
wszystko jest na dobrej drodze i inwestycja zostanie rozpoczêta w ci¹gu najbli¿szych dwóch trzech lat. Jeszcze w
listopadzie z³o¿¹ u nas wizytê prezes
Europejskiego Centrum Technologii
Odnawialnych Pan Koch, burmistrz
Güssing oraz Strem.
Innym aspektem ca³ego przedsiêwziêcia jest to, ¿e równie¿ Olecko stanie siê
miastem promuj¹cym technologie odnawialne i centrum szkolenia i reklamy
w tym zakresie. Przyniesie to miastu
dalsze korzyci i... cenn¹ w dzisiejszych
czasach promocjê.
Opracowa³: Bogus³aw M. Borawski

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

 24 padziernika 22.37 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po¿ar mietnika
kontenerowego przy ul. Jagielloñskiej.
 25 padziernika 10.52 dwa zastêpy
JRG PSP poszukiwa³y w Sto¿nem
zaginionej kobiety.
 26 padziernika 5.26 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego przy ul. 1 Maja.
 26 padziernika 9.06 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ naderwan¹ rynnê
domu w Judzikach.
 28 padziernika 8.40 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ naderwan¹ rynnê
domu w budynku przy ul. 11 Listopada.
 28 padziernika o 18.40 dwa zastêpy
JRG PSP, dwa OSP Wieliczki oraz
OSP G¹ski i OSP Kleszczewo gasi³y
po¿ar dachu w budynku produkcyjnym w Norkach (gm. Wieliczki).
Informacji udzieli³
m³odszy aspirant £ukasz Grzymkowski

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej zaprasza wszystkich cz³onków i sympatyków na spotkanie które odbêdzie siê 3 listopada 2005r. o godz. 1800 w
siedzibie Przypisanych Pó³nocy (wejcie od ul. Partyzantów 2).

Dy¿ury aptek
 01-10.11.2005r.
 pl. Wolnoci 25

(V65201)

!

na stronie internetowej www.olecko.com (w pliku *.pdf)

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

nia, 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
litopada. Termin przed³u¿ono w
zwi¹zku z ma³¹ iloci¹ prac, które wp³ynê³y, a du¿¹ iloci¹ nagród.
Na zwyciêzców ju¿ czekaj¹ cenne nagrody rzeczowe wartoci 350
oraz 150 i 100 z³. Nadal nap³ywaj¹ propozycje sponsorów.

3 listopada
18.00  spotkanie Ko³a Mi³oników Ziemi
Oleckiej, Siedziba Przypisanych
Pó³nocy, ul. Partyzantów
4 listopada
17.00  Szeregowiec Dolot  film, kino
19.00  Cz³owiek ringu  film, kino
5 listopada
17.00  Szeregowiec Dolot  film, kino
19.00  Cz³owiek ringu  film, kino
6 listopada
13.00  mecz pi³ki no¿nej seniorów Czarni
Olecko  Vêgoria Wêgorzewo, stadion MOSiR
17.00  Szeregowiec Dolot  film, kino
19.00  Cz³owiek ringu  film, kino
7 listopada
17.00  Szeregowiec Dolot  film, kino
8 listopada
13.00  Escale Detale. Piosenki bez granic
 koncert, ROK Mazury Garbate
17.00  Szeregowiec Dolot  film, kino

KEY

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, opowiada-

OLECKI TYDZIEÑ

zmiana siedziby
 dworzec PKP,
Aleja Wojska
Polskiego 16

(K36304)

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

Tygodnik Olecki nr 44 (410)

Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

Treæ: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

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.

#

Iloæ publikacji:
px1
p x2
p x3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

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

"
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OLECKA RADA MIEJSKA PIERWSZEJ KADENCJI
Na tej fotografii jest ca³y sk³ad Rady Miejskiej wybranej 27 maja 1990 r.: 1.Tadeusz Jusiñski, 2. Edward
Kowalewski, 3. Wojciech Kot, 4. Józef Buæwiñski, 5. Juliusz Uss, 6. Wojciech Pokusa, 7. Grzegorz K³oczko,
8. Wac³aw Koz³owski, 9. renata Szostak, 10. Zdzis³aw Bereniewicz, 11. Jacek Kluziak, 12. Janusz Paw³owski,
13. Wac³aw Draba, 14. Stanis³aw Rekæ, 15. Piotr Ciuk, 16. Wac³aw Sapieha, 17. Janusz Rêkawek, 18. Jan
Makowski, 19. Zdzis³aw Rejszel, 20. W³odzimierz Bartoszewicz, 21. Adam Lewandowski, 22. Aleksander
Nalbach, 23. Alfred Tumiel, 24. Jan Kowejsza, 25. Jarzy Omilian, 26. Wac³aw Obrêbowski, 27. Halina
W³odarska.

p.t. Escale Dedale.
Piosenki bez granic

(Chansons sans frontières)
Koncert francuskich piosenek
granych dawniej i dzisiaj
w kabaretach, kawiarniach artystycznych, bistrach (chansons de
bistros).
Wystêpuj¹: Michèle
Kerhoas, Pol Huellou,
JC Normand.
Wstêp wolny.

(V39801)

KEY

znaczy taniey !

ul. Wojska Polskiego 16 (dworzec PKP),
tel./fax (087) 520 22 33

Najtañsze w terenie kot³y c.o.,
grzejniki, wanny, kompakty,
baterie, glazury!

(V65311)

Koncert znanego zespo³u
muzycznego z Bretanii
Pola Huellou

8 XI 2005 (wtorek), godz. 1300

Regionalny Orodek Kultury
Mazury Garbate w Olecku
zaprasza na

#
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Mamy, co mamy...

No i mamy, co mamy, a raczej co sami wybralimy. Z
dwóch populistów  pilnych uczniów Leppera, zwyciê¿y³ ten,
co obieca³ wiêcej. Czegó¿ to tam nie by³o!?
- dla rolników  paliwo rolnicze,
- dla górników  wczeniejsze emerytury,
- dla Solidarnoci  pakiet socjalny i Polska solidarna,
- dla matek wielodzietnych  wiêksze zasi³ki,
- dla g³odnych dzieci tych matek  obiady szkolne,
- dla m³odych ma³¿eñstw  3 miliony mieszkañ,
- dla ekonomistów  obni¿enie deficytu bud¿etowego,
- dla populistów  wszystko, co sobie ¿ycz¹,
- dla Leppera  stanowisko wicemarsza³ka Sejmu i Balcerowicz musi odejæ
- dla Ojca Rydzyka  ograniczenie z³odziejskiej prywatyzacji i dbanie o zdrowie moralne narodu,
- dla wszystkich  zmniejszenie podatków.
Wczeniej starszy z bliniaków wzi¹³ Sejm, ogrywaj¹c
pewn¹ siebie Platformê z jej samobójczymi propozycjami
podatkowymi (3 x 15). Otwartoæ i wolnociowe has³a Tuska nie przekona³y Polaków, bo có¿ z wolnoci, kiedy kieszeñ pusta i taki sam garnek, a ka¿dy jeæ musi.
Trwaj¹ arcytrudne rozmowy koalicyjne PiS i PO. Platforma obawia siê losu Unii Wolnoci z wczeniejszego maria¿u
z AWS i powtórki stylu rz¹dów AWS  nie chce wiêc ¿yrowaæ wszystkich socjalnych pomys³ów braci Kaczyñskich.
Pamiêtacie Pañstwo to s³ynne zawo³anie Kaczyñskiego z
1997 r.: Teraz kurwa My?
Istna kwadratura ko³a! No bo jak jednoczenie ograniczyæ deficyt bud¿etowy, zmniejszyæ podatki i zwiêkszyæ wydatki
socjalne? Kto i na jakich zasadach ma sfinansowaæ budowê
3 milionów mieszkañ i kogo bêdzie na to staæ? Jak u³o¿yæ
dobre stosunki z Rosj¹, Niemcami i Uni¹ Europejsk¹ po tylu
wczeniejszych wypowiedziach polityków PiS, dobrych na
polski zacianek, ale nie przypominaj¹cych jêzyka dyplomacji. Nie jestemy Wielk¹ Brytani¹ z jej ekonomi¹, gospodark¹ i partnerstwem z USA. Nie mo¿emy wiêc dystansowaæ
siê od spraw europejskich, unijnych, bo na tym najwiêcej

U NAS TANIO I BEZPIECZNIE
PUNKT FINANSOWY
OLECKO

Pl. Wolnoci 22/2U

ENERGIA  BEZ PROWIZJI
tel. stacji gaz.  0,90
PWiK Olecko
tel. kom. PZU ¯ycie  1,90
czynsze
tel. kablowa  1,50
Inne wpaty  tylko 2,20

SPRAWD NAS

PRZELEWY REALIZOWANE
S¥ W CI¥GU 4 DNI
ROBOCZYCH SYSTEMEM
ELEKTRONICZNYM

MIESZKO

(V63803)

JESTEMY ZRZESZENI W IZBIE GOSPODARCZEJ
PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWYCH
OP£ATY DOKONANE W PF MIESZKO
ZABEZPIECZA FUNDUSZ GWARANCYJNY
www.igpf.org.pl
tel. (022) 578-11-64

ZAPRASZAMY

stracimy sami. A potrzebujemy unijnych funduszy na rozwój
i m¹drego ich wykorzystania.
Czy nast¹pi zapowiadana w kampanii wyborczej moralna
odnowa i nowa, lepsza jakoæ rz¹dzenia? Mam wiele w¹tpliwoci po tym, co ogl¹dalimy w przedwyborczej bitwie o
prezydenturê. To nie by³a walka d¿entelmenów z zasadami
ani te¿ wartociami chrzecijañskimi. To by³a ordynarna bijatyka na pomówienia, prowokacje, zwyk³e k³amstwa i preparowane pó³prawdy. Po prostu zabrak³o ch³opakom wygodnego przeciwnika, jakim by³ Cimoszewicz i zaczêli laæ
siê miêdzy sob¹.
Czy zwiêkszy siê wra¿liwoæ rz¹dz¹cych na rozszerzaj¹ce siê ubóstwo i biedê zwyk³ych ludzi? Te¿ mam obawy.
Pamiêtam swego czasu dziwny eksperyment dwóch pos³ów prawicy  nazwisk ich i ich partyjnej przynale¿noci
ju¿ nie pomnê, ale nie o to wszak chodzi, a o demonstracjê
ich Wra¿liwoci spo³ecznej. Otó¿ ci dwaj badacze o zaciêciu naukowym Miczurina postanowili sprawdziæ czy mo¿na
prze¿yæ jeden miesi¹c za 600 z³. Podobno prze¿yli, co podawa³a szeroko prasa, ale zwyk³ych ludzi albo mieszy³o, albo
te¿ wkurza³o, ¿eby nie u¿yæ bardziej dosadnego okrelenia.
Bo nie sztuka prze¿yæ jeden miesi¹c za 600 z³, wydaj¹c
tylko na brzuch. Zwykli ludzie musz¹ jeszcze op³acaæ rachunki za mieszkanie, gaz, pr¹d i wodê, kupiæ buty i odzienie, czasem naprawiæ to i owo w domu.
Czasem zastanawiam siê, czy wielu naszych polityków
st¹pa jeszcze po ziemi czy ju¿ buja w ob³okach, bo jak widaæ sprawy ziemskie, zwyk³ego, normalnego ¿ycia szarego
cz³owieka i obywatela tego kraju s¹ im najzupe³niej obce.
Z pu³apu kilkunastu tysiêcy poselskiej pensji, kilku tysiêcy nieopodatkowanej diety, kilkunastu tysiêcy na prowadzenie biur poselskich w terenie (jakie¿ mo¿liwoci nadu¿yæ!),
praktyki pokrywania kosztów wielu zagranicznych i egzotycznych woja¿y, kosztów specjalnego leczenia i wypoczynku z bud¿etu pañstwa oraz wielu innych przywilejów, trudno
dostrzec zwyk³¹ biedê zwyk³ych ludzi. I nie chodzi mi o tani
lepperowski populizm, ale maj¹c nawet przekonania liberalne uwa¿am, ¿e pañstwo polskie staæ na pomoc dla ludzi
starych, niepe³nosprawnych i tych, którzy nie z w³asnej winy
trac¹ rodki do ¿ycia.
Wracaj¹c do trudu tworzenia koalicji PiS z PO, to nie s¹
to spostrze¿enia buduj¹ce. Znowu wy³azi prywata, ambicje i
interes partyjny. Zapowiedzi o naprawie Rzeczypospolitej
by³y tylko przedwyborcz¹ retoryk¹. Teraz liczy siê g³ównie
interes w³asny, walka o sto³ki, o najobfitsze koryta (czytaj:
ministerstwa), gdzie mo¿na dzieliæ i rozdawaæ  oczywicie
swoim ludziom.
Drugie ju¿ posiedzenie nowego Sejmu przesuniêto o 1,5
godz. Nie mog¹ porozumieæ siê w sprawie marsza³ka, a co
bêdzie dalej? Oby nie skoñczy³o siê koalicj¹ twardych populistów PiS, samoobrony, LPR i PSL  dopiero urz¹dz¹ nam
kraj i gospodarkê! Ale mo¿e trzeba przejæ przez narodowy
kathalasis i pozbyæ siê z³udzeñ. Byæ mo¿e ostatnie rz¹dy
Millera i Belki za jaki czas bêdziemy wspominaæ jako okres
wzglêdnego spokoju, stabilizacji i niez³ej prosperity gospodarki.
Grzegorz Kudrzycki
P.S.
Ma racjê Pan Bereniewicz, ¿e w moim komentarzu powyborczym w pierwszym zdaniu zabrak³o s³owa nie, ale
to wina (zreszt¹ nie pierwsza) Redakcji, a nie autora. Ludzie, którzy myl¹ i tak wiedz¹ o co chodzi. Zazdroszczê
jednak Panu Bereniewiczowi powyborczego optymizmu, bo
ja go nie mam.

$
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Informacja do uchwa³y w sprawie likwidacji ZGM

I. Aspekty prawno - finansowe
1. Obecnie Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje siê administrowaniem
zasobów komunalnych, jak te¿ pe³ni rolê
administratora wspólnot mieszkaniowych.
Dzia³alnoæ polegaj¹ca na odp³atnym
wiadczeniu, podmiotom innym ni¿ gmina,
us³ug dotycz¹cych zarz¹dzania nieruchomociami, na podstawie odrêbnych ustaw,
nie wchodzi w zakres zadañ w³asnych
gminy wymienionych w art. 7 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym. Dzia³alnoæ ma charakter
komercyjny i wykracza poza zadania o
charakterze u¿ytecznoci publicznej.
2. Likwidacja zak³adu spowoduje, ¿e
dzia³alnoæ gminy bêdzie zgodna z art.
4 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, które wskazuj¹, ¿e
dochodami gminy s¹ dochody z maj¹tku gminy, a do przychodów w³asnych
zak³adu bud¿etowego nie zalicza siê
dochodów z najmu i dzier¿awy oraz innych
umów o podobnym charakterze dotycz¹cych sk³adników maj¹tkowych jednostki samorz¹du terytorialnego. Wówczas rodki za czynsze i najem wp³ywaj¹ do bud¿etu gminy i s¹ dochodem
w³asnym (obecnie s¹ przychodem ZGM).
W dniu 8 listopada 2005r. Trybuna³
Konstytucyjny ma rozpatrzyæ wnioski
skierowane przez Prezydenta RP dotycz¹ce nowej ustawy o finansach publicznych w sprawie niezgodnoci z konstytucj¹ niektórych artyku³ów ustawy (dotycz¹ audytu wewnêtrznego). Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, ustawa wchodzi w ¿ycie od l stycznia 2006r.
3. Zobowi¹zania wymagalne wystêpuj¹ce w zak³adzie bud¿etowym wchodz¹ w sk³ad d³ugu publicznego i w stosunku do dochodów gminy ogó³em na
koniec 2001 roku stanowi³y 2,5%, 2002r.
- 3,8%, 2003r. - 2,9%, 2004r. - 2,9%.
Reasumuj¹c niekorzystnie wp³ywaj¹ na
zdolnoæ kredytow¹ gminy. Przy nie
wyodrêbnionych zobowi¹zaniach wspólnot
z ogólnego bud¿etu ZGM, zobowi¹zania te powiêkszaj¹ d³ug publiczny gminy.
4. Zobowi¹zania powoduj¹ zachwianie
p³ynnoci finansowej gminnych spó³ek,
takich jak PEC, PGK i PWiK. Po zawarciu umów bezporednio miêdzy
wspólnotami a dostawcami wody, ciep³a, us³ug komunalnych Gmina nie bêdzie odpowiedzialna za opónienia w
p³atnociach przez ZGM, a spó³ki same
bêd¹ staraæ siê o egzekucjê nale¿nych

im rodków.
5. Administrowanie wspólnot mieszkaniowych powinno byæ finansowo
wyodrêbnione.
6. W strukturze funkcjonowania ZGM,
w tym zatrudnienie, nie s¹ wyodrêbnione koszty administrowania zasobami
komunalnymi a w lad za tym nie ma
rozgraniczenia zobowi¹zañ na zobowi¹zania od zasobów komunalnych i pozosta³e. Wykazywanie w sprawozdawczoci
zobowi¹zañ i nale¿noci nie tycz¹cych
gminy jest niepoprawne a wrêcz szkodliwe.

II. Informacja o zasobach
Gmina Olecko posiada lokale mieszkalne i u¿ytkowe o ogólnej powierzchni 33.765 m2 w tym:
- 25.601 m2 powierzchna lokali mieszkalnych,
- 8164 m 2 powierzchnia lokali u¿ytkowych.
Zasoby komunalne mieszcz¹ siê w
198 budynkach z czego:
- 145  22.308 m2 budynków stanowi
wspó³w³asnoæ gminy i innych podmiotów (za³. nr l), 53 -11.457m2 budynków w ca³oci stanowi w³asnoæ
gminy (za³. nr 2).
Gmina wynajmuj¹c zasoby komunalne
uzyskuje dochody:
- 1.020.852 z³ /rok z najmu lokali mieszkalnych,
- 479.500 z³/rok z najmu lokali u¿ytkowych, pomieszczeñ gospodarczych
Roczny dochód z tytu³u najmu wynosi ok.1.500.352,- z³ (za³. nr 3) .
W zwi¹zku z sukcesywn¹ sprzeda¿¹
mieszkañ i lokali u¿ytkowych zasoby
komunalne malej¹.
III Skutki likwidacji ZGM
1. Likwidacja wi¹¿e siê z rozwi¹zaniem umów z 39 pracownikami zak³adu .Mo¿liwoæ odejcia na wczeniejsz¹ emeryturê ma jeden pracownik, na
czas okrelony do koñca 2006r. na 3/4
etatu zatrudniony jest równie¿ jeden pracownik. rodki na odprawy w zwi¹zku
z likwidacj¹ Zak³adu - 210.739,94 z³
(za³. nr 4).
2. Zostan¹ rozwi¹zane umowy na
administrowanie zasobów wspólnot mieszkaniowych. W zwi¹zku z tym PEC Spó³ka
z o.o. i PW i K Spó³ka z o.o. przejm¹
rozliczanie wspólnot mieszkaniowych za
zaopatrzenie w ciep³o i dostawê wody.
Z informacji przedsiêbiorstw wynika, ¿e
przejêcie tych czynnoci nie bêdzie wi¹za³o
siê z dodatkowymi kosztami.
3. Op³aty czynszowe bêd¹ wp³ywa-

³y do gminy. Gmina pokrywaæ bêdzie
koszty zwi¹zane z utrzymaniem zasobów komunalnych.
Na roczne koszty zwi¹zane z utrzymaniem zasobów komunalnych poczynaj¹c od 2007 roku sk³adaj¹ siê i wynosz¹:
- 222.849 z³  koszty zwi¹zane z administracj¹ przy zak³adanej stawce 0,55
z³/m2,
- 130.000 z³  koszty bie¿¹cej eksploatacji (obowi¹zkowe przegl¹dy, ekspertyzy, czyszczenie przewodów kom.),
- 250.000 z³  koszty konserwacji i napraw bie¿¹cych,
- 400.000 z³  nak³ady na remonty i
modernizacjê (szacunek na podstawie
ponoszonych nak³adów w latach poprzednich).
- 77.000 z³  koszty administracji w Urzêdzie Miejskim (zak³ada siê zatrudnienie
3-4 pracowników.)
Ogó³em: 1.079.849z³.
Uzyskiwane wp³ywy z czynszów
pokrywaj¹ powy¿sze koszty.
Skutki finansowe likwidacji Zak³adu niezbêdne do poniesienia w roku 2006:
- 210.739,94 z³  odprawy zwi¹zanie
ze zwolnieniami,
- 90.000 z³  rodki na odtworzenie brakuj¹cych dokumentacji technicznych
na przekazywane budynki wspólnot,
-700.000 z³  rodki na pokrycie zobowi¹zañ ZGM wobec wierzycieli.
Ogó³em: 1.000.739,94 z³.
IV. Proces likwidacji Zak³adu:
1. Pierwszy etap obejmuje rozwi¹zanie umów ze wspólnotami (trzymiesiêczny okres wypowiedzenia). Rozwi¹zanie umów i rozliczenie siê ze wspólnotami powinno zakoñczyæ siê do koñca marca 2006r.
2. W tym czasie powinna nastêpowaæ sukcesywna redukcja zatrudnienia
w zwi¹zku z rozwi¹zywaniem umów z
poszczególnymi wspólnotami.
3. Gmina przygotuje procedurê wy³onienia zarz¹dcy zasobów komunalnych
. Wy³onienie zarz¹dcy nastêpuje w trybie prawa zamówieñ publicznych. Zarz¹dcê wy³ania siê na okres 3 lat.
4. Drugi etap obejmuje dokonanie
inwentaryzacji administrowanego mienia komunalnego, sporz¹dzenie bilansu
zamkniêcia , archiwizacji dokumentów.
5. Dokumentacje techniczne budynków, umowy najmu, pozosta³e dokumenty
zwi¹zane z administrowaniem budynku
przejmie nowy administrator.
Burmistrz Wac³aw Olszewski
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Witaj

Ca³y jestem przera¿ony, nie wiem co
dalej... Najpierw pomyla³em, ¿e to niemo¿liwe. To jaki total. Jasne, ¿e mam
teraz wybór, ale przecie¿ wczeniej te¿
mia³em. By³em os³em, bo uwa¿a³em, ¿e
zawsze mam racjê, a zreszt¹ jaki facet
przyzna siê do b³êdu? Znasz takiego?
Wiem, ¿e wci¹¿ nie masz pewnoci,
o czym piszê. Ja te¿ nie mam pewnoci. Bojê siê tam pójæ i odebraæ kopertê. Mo¿e lepiej, ¿eby zginê³a. Wystarczy³oby te¿, gdyby Jolka pos³a³a tam
swojego fotografa. Mog³aby te¿ oszczêdziæ
sobie telefonu do mnie. Z drugiej jednak strony, dobrze, ¿e zadzwoni³a. Postawi³a mnie na nogi i nagle ca³e ¿ycie
przewinê³o mi siê przed oczami jak film
 te wszystkie kluby, numery i momenty odlotu, kiedy nic nie mo¿esz sobie
przypomnieæ i ten tatua¿ na przedramieniu zrobiony dla wyg³upu: Bêdê ¿y³
wiecznie.
Zapytam Ciê wprost: kto w klubie
myli o prezerwatywie? Nie wiem, mo¿e
jaki intelektualista w okularkach... albo
facet, który pracuje w banku. Taki przeciêtniak jak ja jest szczêliwy, ¿e dziew-

czyna na niego spojrza³a. A je¿eli jest
jeszcze co wiêcej, to dotyka nieba. A
mo¿e to w³anie samo ryzyko podkrêca?
Naprawdê zawsze mylisz o konsekwencjach?
Chyba dojrza³em. Uwierzysz? Zastanawiam siê, co dalej. Ju¿ wiem. Jak
najszybciej odbiorê kopertê.
Wiesz, nigdy jeszcze tak bardzo nie
chcia³em byæ negatywny. Nigdy te¿
nie myla³em, ¿e tak bardzo lubiê ¿yæ.
Chcê uprawiaæ ekstremalne sporty,
kupiæ Patrycji dom na wsi, graæ z synem w pi³kê... Wiêcej nic nie chcê.
Piszê do Ciebie, bo muszê siê z kim
tym podzieliæ. Patrycja jeszcze nic nie
wie. Pogadam z ni¹, jak odbiorê wynik.
Nawet je¿eli oka¿e siê ujemny, postaram siê otworzyæ jej oczy. Bo czy ktokolwiek mo¿e byæ pewny? Czy myla³e kiedy, ¿e sypiaj¹c z jedn¹ osob¹
sypiasz z wszystkimi jej wczeniejszymi partnerami?
Pomyl o tym. Koñczê, bo jak tam
zaraz nie pojadê, to zwariujê.
Pozdrawiam

Codziennie 2 osoby w Polsce dowiaduj¹ siê o swoim zaka¿eniu HIV !!!
Zarówno w Polsce jak i na wiecie,
najczêciej do zaka¿enia wirusem HIV
dochodzi podczas kontaktów seksualnych. Jednak¿e osoby uprawiaj¹ce seks,
zw³aszcza heteroseksualne, nie maj¹
zwykle poczucia wiêkszego zagro¿enia.
Niepokój budzi tylko nieplanowana ci¹¿a.
Tabletki antykoncepcyjne s¹ wówczas
czêsto jedynym u¿ywanym rodkiem,
maj¹cym rozwi¹zaæ ten problem.

a kto nie jest zaka¿ony HIV. Zaka¿enie
HIV nie daje ¿adnych objawów przez
10-12 lat!!! Znacznie ³atwiej przenosi
siê z mê¿czyzny na kobietê, ni¿ z kobiety na mê¿czyznê (jest to spowodowane budow¹ anatomiczn¹, a tak¿e tym,
i¿ zwykle wiêcej wirusa wystêpuje w
nasieniu mêskim, ni¿ w wydzielinach
narz¹dów p³ciowych kobiety).
Jeli z jakich powodów zrobienie
testu na HIV nie jest mo¿liwe, wówczas jedynym sposobem chroni¹cym przed
HIV jest zabezpieczanie siê prezerwatyw¹. Dobrej jakoci, w³aciwie u¿yta
prezerwatywa chroni przed zaka¿eniem
HIV i innymi chorobami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹. Ryzyko pojawia siê
tylko wtedy, gdy prezerwatywa pêknie
lub zsunie siê, dlatego tak wa¿ne jest
w³aciwe jej za³o¿enie. Nie jest to trudne, wymaga tylko zastosowania siê do
zaleceñ instrukcji u¿ytkowania, która
zawsze znajduje siê na opakowaniu.
Warto pamiêtaæ, ¿e ka¿dy cz³owiek
rozpoczynaj¹cy ¿ycie seksualne mo¿e
byæ nara¿ony na zaka¿enie HIV. W dobie
AIDS nie ma ju¿ bezpiecznego seksu,
jest tylko bezpieczniejszy.
Ka¿dy z partnerów powinien dbaæ o
swoje bezpieczeñstwo!!! Nie mo¿na liczyæ na to, ¿e partner powie o swoim
zaka¿eniu, dziêki temu mo¿na bêdzie
stosowaæ zabezpieczenia. Wiêkszoæ osób
¿yj¹cych z HIV nie wie o swoim zaka¿eniu!!! Nie wie, bo nie s¹dzi, by to
ryzyko mog³o ich dotyczyæ. HIV przez
wiele lat nie daje ¿adnych objawów, co

powoduje, ¿e chorzy trafiaj¹ do lekarza
ju¿ w stadium AIDS. Wtedy czêsto jest
ju¿ za póno na rozpoczêcie leczenia
antyretrowirusowego.
A przecie¿ HIV jest ju¿ teraz mo¿liwy do kontrolowania i leczenia. Nie
daje siê go wprawdzie wyeliminowaæ z
organizmu, ale mo¿na zapobiegaæ niszczeniu przez wirus uk³adu immunologicznego i wyst¹pieniu AIDS, mo¿na z
HIV ¿yæ wiele dziesi¹tków lat, ale tylko pod warunkiem, ¿e wie siê o swoim
zaka¿eniu i kontroluje jego przebieg,
rozpoczynaj¹c we w³aciwym momencie leczenie antyretrowirusowe.
wiadomoæ zaka¿enia HIV pozwala
chroniæ siebie, a tak¿e partnerów seksualnych!!!
Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1; 02-829 Warszawa
Tel./Fax.: (0-22) 331-77-77
Fax.: (0-22) 331-77-76
E-mail: aids@aids.gov.pl
www.aids.gov.pl

Dziwisz siê pewnie, ¿e do Ciebie piszê.
Dawno siê nie widzielimy, co? Zastanawia³em siê, jak mam Ci to wszystko
powiedzieæ. Nie jest to ³atwe.
Pamiêtasz Jolkê? Bylimy razem kilka
lat. Myla³em, ¿e bêdziesz wiadkiem
na naszym lubie. Czad, co? Sorry, nie
bêdziesz, bo Jolka zrobi³a mi niez³y numer.
Oszczêdzê Ci szczegó³ów. Odesz³a do
jakiego fotografa. No to ma teraz dobre zdjêcia.
Patrycja  moja nowa dziewczyna
te¿, bo jest modelk¹. Jest piêkna i jestem z ni¹ bardzo szczêliwy. Poznalimy siê, kiedy chcia³em temu fotografowi przy³o¿yæ, ale nie pojawi³ siê, za
to pojawi³a siê Patrycja i zaproponowa³a kawê. Od tej chwili codziennie rano
j¹ pijemy. Pewnie wszystko u³o¿y³oby
siê jak w serialu, gdyby nie telefon od
Jolki. Zadzwoni³a pónym wieczorem i
powiedzia³a: No to siê narobi³o. Zrobi³am test... wynik jest pozytywny.
Nie, nie bêdê ojcem. Nie zgadniesz!

Ale tabletki antykoncepcyjne
nie chroni¹ przed HIV !!!
W dobie AIDS warto pamiêtaæ, ¿e
bezpieczna jest abstynencja seksualna,
lecz nie jest to opcja mo¿liwa do zaakceptowania przez wszystkich. Bezpiecznie
jest równie¿ wówczas, kiedy spotykaj¹
siê dwie osoby, które s¹ dla siebie pierwszymi partnerami seksualnymi, a póniej s¹ sobie wzajemnie wierne (i nie
dokonuj¹ innych ryzykownych zachowañ  na przyk³ad eksperymentyów z
narkotykami czy te¿ robienie tatua¿u niesterylnym sprzêtem etc.). Wielu ludzi
marzy o takim scenariuszu na ¿ycie, ale
 z ró¿nych powodów  nie zawsze siê
on sprawdza.
Jeli spotykaj¹ siê dwie osoby, które nie s¹ dla siebie pierwszymi w ¿yciu
partnerami seksualnymi, warto by zrobi³y test na HIV1 , zanim zdecyduj¹ siê
na wspólne ¿ycie seksualne.
Nie da siê poznaæ na oko kto jest,

1

test najlepiej zrobiæ w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym (lista tych Punktów znajduje siê na stronie www.aids.gov.pl),
w których mo¿na uzyskaæ wiele istotnych
informacji na temat HIV/AIDS, badanie
wykonywane jest bezp³atnie, nie jest potrzebne skierowanie, a co najwa¿niejsze
 jest anonimowe, dziêki czemu informacja o tym, ¿e robiono takie badanie, a
tym bardziej o jego wyniku, nie mo¿e
wydostaæ siê poza mury placówki.

&
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Otrzêsiny uczniów klas pierwszych w naszym liceum - 2005
Dnia 22 padziernika w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Jana Kochanowskiego w Olecku odby³y siê otrzêsiny klas
pierwszych. Starsi uczniowie wraz z prof. Kamiñskim przygotowali pierwszakom szereg konkurencji. W pierwszej z
nich uczniowie musieli wykazaæ siê pomys³owoci¹ i inwencj¹ twórcz¹. Przygotowali prezentacje swoich klas wykorzystuj¹c wierszyki, przedstawienia i piosenki. Kolejnymi dyscyplinami by³y: prezentacja wczeniej ustalonego tañca wyginam
mia³o cia³o, czyli taniec z miot³¹ w rytm muzyki oraz konkurs wiedzy o patronie szko³y. Nie oby³o siê bez konkurencji sportowych. W tym roku pierwszaki musia³y pokonywaæ
Prezentacja klasy 1A (profil ogólny)
przebranych za dzieci.

Klasa 1B (humanistyczna) przebranych za skateów

Humorystyczne przedstawienie klasy,
czyli 1C (lingwistyczna) w strojach dresiarzy.

1D (matematyczno-informatyczna)
w przebraniu na Afrykanów.

Piosenka w wykonaniu klasy 1E (biologiczno-chemiczna) w kostiumach kotów.

Zas³u¿ona wygrana.

tor przeszkód w pampersach. Ostatni¹  najmieszniejsz¹ 
konkurencj¹ by³o rysowanie karykatury swojego wychowawcy.
Wszyscy pierwszoklasici w napiêciu oczekiwali na wybór
jury, które zdecydowa³o przyznaæ nagrodê klasie 1B (humanistyczna). Wygran¹ by³ pyszny tort w kszta³cie kota oraz
tydzieñ wolny od kartkówek i odpytywania.
Autor tekstu:
Paulina Sawicka klasa Ib

'
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Dzieñ Edukacji Narodowej
w czwórce

Dnia 13 padziernika 2005 r. w Zespole Szkó³ nr 4 w
Olecku odby³ siê uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
Uczniowie kó³ka teatralnego przedstawili humorystyczn¹
scenkê z ¿ycia szko³y. Uczniowie klasy Ib zatañczyli taniec
Szalone ¿aby, a uczennice klas Va i Vc zapiewa³y piosenkê o jesieni.
Pan dyrektor Stanis³aw Kopycki z³o¿y³ ¿yczenia wszystkim pracownikom szko³y z okazji ich wiêta, nastêpnie odczyta³ nazwiska i pogratulowa³ pracownikom nagrodzonym
nagrod¹ dyrektora. Byli to: Anna Sitko  nauczyciel-katecheta, Alicja Czerniecka  nauczyciel nauczania zintegrowanego, Joanna Cichanowicz  pedagog wspomagaj¹cy, Izabela S¹browska  pedagog wspomagaj¹cy, Tomasz Winiewski  nauczyciel matematyki i Danuta Zagórska  pracownik
obs³ugi.
Apel przygotowa³y: Izabela D¹browska, Katarzyna Fieæko, Joanna Cichanowicz, Alicja Czerniecka i Anetta Borawska.
Izabela D¹browska
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lubowanie
klas pierwszych

Dnia 21 padziernika o godz. 16:30 odby³o siê uroczyste
lubowanie klas pierwszych w Zespole Szkó³ na Osiedlu Siejnik
w Olecku.
Naszych pierwszoklasistów przywita³ pan dyrektor i zapowiedzia³, ¿e pilnie bêdzie obserwowa³ poczynania naszych
maluchów i oceni, czy s¹ ju¿ gotowi zostaæ uczniami naszej
szko³y.

Pierwszaki swoj¹ czêæ artystyczn¹ zaczê³y od spotkania
z Pani¹ Jesieni¹, która uwiadomi³a wszystkim, jaka to dzisiaj odbêdzie siê uroczystoæ.
Dzieci odwiêtnie ubrane, z bardzo powa¿nymi i skupionymi minami, czeka³y na swoje piêæ minut w tej donios³ej

uroczystoci. Ka¿dy uczeñ mówi³ o tym, czego siê nauczy³,
co bêdzie robi³ w szkole, jak pomaga innym, jak bêdzie dba³
o rodowisko, o tym, ¿e nauczyciele s¹ wspaniali, a dyrektorzy umiechaj¹ siê szczerze, ¿e w szkole bêdzie spoko 
teraz ju¿ w to wierzê.
Uczniowie z pe³n¹ wiar¹ piewali, ¿e w szkole czeka ich
pe³no przygód w krainie cyfr i liter, ¿e s¹ jeszcze mali, ale
daj¹ sobie radê w szkole, która sta³a siê ich drugim domem.

Zaskakuj¹cym akcentem by³ nowoczesny taniec uczniów
klasy Ib, w którym wykazali pe³n¹ ekspresjê i energiê, jaka
w nich drzemie. Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e w tej
klasie s¹ dzieci niepe³nosprawne, które w pe³ni uczestniczy³y w uroczystoci.
Po czêci artystycznej wszyscy wys³uchali hymnu narodowego, a nastêpnie przedstawiciele klasy Ia: Agnieszka £azarska,
Aneta Barszczewska, Filip Bobowicz i klasy Ib: Piotr Bajster, Dorota Kondratowicz i Piotr kopycki lubowali na sztandar
przy udziale wszystkich pierwszoklasistów. Po z³o¿eniu lubowania na flagê ka¿dy uczeñ podchodzi³ do pana dyrektora
Stanis³awa Kopyckiego i by³ pasowany ogromnym piórem
na ucznia klasy pierwszej. Pani dyrektor Ma³gorzata Micha³owska wrêcza³a dyplomy, a wychowawcy koronowali naszych przyjêtych w poczet uczniów maluchów czapkami uczniowskimi.
Po czêci oficjalnej dyrektor Stanis³aw Kopycki pogratulowa³ wszystkim uczniom i podzieli³ ogromny tort, ufundowany przez Radê Rodziców z okazji lubowania.
Mimo niewielkich potkniêæ artystycznych bêdzie to niezapomniane prze¿ycie dla dzieci, nauczycieli i rodziców.
Czêæ artystyczna zaprezentowana przez dzieci przygotowana zosta³a pod kierunkiem wychowawcy klasy Ia El¿biety
Szyper, wychowawcy klasy Ib Katarzyny Fieæko i pedagoga
wspomagaj¹cego Izabeli D¹browskiej.
Izabela D¹browska
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SZEROKIE OTWARCIA
I CICHE PRZYMKNIÊCIA
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego od 1999 roku
w czwarty poniedzia³ek padziernika organizuje pod coraz to innym has³em
osobliwe wiêto  Miêdzynarodowy Dzieñ
Bibliotek Szkolnych. Inicjatywa ta spotka³a siê z niespotykanym odezwem nie
tylko bibliotekarzy, ale równie¿ uczniów,
nauczycieli, rodziców, dyrekcji szkó³.
Posz³y za tym atrakcyjne programy i
imprezy promuj¹ce ksi¹¿kê oraz czytelnictwo w polskich szko³ach wszystkich typów, w oleckich te¿. W Zespole
Szkó³ Licealnych i Zawodowych narodzi³a siê idea biblioteki otwartej, eksponuj¹cej dorobek literatury regionu ma³ej i wiêkszej ojczyzny. Przystosowano czytelniê i bibliotekê do sta³ego
eksponowania wystaw okolicznociowych
i realizacji cie¿ek miêdzyprzedmiotowych (nagrody literackie, wybitne postacie jak choæby polski Larouse 
W³adys³aw Kopaliñski, prezentacje uni-

Od lewej: inicjatorka spotkania Sabina Musia³, Romualda Mucha-Marciniak, Barbara Brodowska, Dorota W³odarska.
Na rozumnie budowanym przez 60 lat
ksiêgozbiorze i funkcjonalnych zbiorach
multimedialnych mo¿na wiele wyczarowaæ. Trzeba serca i trzeba, aby nie
przeszkadzali mniej znaj¹cy siê na rzeczy.
Dowiadczeni i wiadomi nowych
zadañ bibliotekarze oleckich i e³ckich

Autor miêdzy niewiastami.
kalnych archiwaliów, np. legendarnej
grupy Legary). Przestrzeñ trzeba by³o
odpowiednio zaaran¿owaæ, by funkcjonalnie s³u¿y³a pracy integracyjnej
i popularyzatorskiej oraz wymaganiom
uczniów przygotowuj¹cych siê do prezentacji Nowej Matury, ³¹cz¹cych kompleksowo literaturê, malarstwo, film,
konstruowanie bibliografii tematycznych itp.
Biblioteka to nie tylko ciasny magazyn zakurzonych ksi¹¿ek, to przestrzeñ,
w której oddycha siê kultur¹ inn¹ ni¿
papierosowo  piwny zaduch internetowych kawiarenek z dyskretnym akcentem marihuany.
Dobra biblioteka to nieustaj¹ca forma promocji szko³y, jej ¿ywotnoci,
operatywnoci, oryginalnych inicjatyw.

szkó³ z inicjatywy konsultanta Warmiñsko
 Mazurskiego Orodka Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie Filia w E³ku,
Sabiny Musia³, spotkali siê i odwiêtnie i roboczo 24 padziernika w pubie

Herezja w E³ku. Nie opowiadano tam
herezji na temat lekcewa¿enia bibliotekarzy, bo wiadomoæ wiod¹cej roli tej
placówki w szko³ach upowszechnia siê
dziêki publikacjom prasowym, serwisom
internetowym i kulturotwórczym dzia³aniom biblioteki otwartej.
Kolejna wymiana dowiadczeñ ma
mieæ miejsce 23.11.2005 roku. Jest nadzieja, ¿e wymieniaj¹c dowiadczenia i
integruj¹c rodowiska w znacznym stopniu
przez dobre biblioteki szko³y otworz¹
siê twórczo na okolicê, region, kraj,
Europê . Aby tylko nikt nie spostrzeg³ siê, ¿e jest a¿ tak dobrze. Przy polskiej bezinteresownej zawici i g³upocie najefektowniejsze otwarcia mog¹
koñczyæ siê zamkniêciem w Ciemnogrodzie. A Ciemnogrodu i komputery bladym wiat³em rozwietliæ nie zdo³aj¹.
B¹dmy dobrej i wiat³ej myli. Ikar
jeszcze leci
Marian Marciniak
nauczyciel Zespó³u Szkó³ nr 2
w E³ku

I pod Tyskim mo¿na trzewo myleæ.
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

35 lat - pismo gminy Wieliczki(c.d.)
(Pozdrawiam Was wszystkich, mieszkañcy Treuburga
w szczególnoci mieszkañcy Wieliczek  Wasz Werner Marienfeid, ostatni
ewangelicki ksi¹dz z Wieliczek/Wallenrode)
Równie¿ opinie na temat publikacji
naszego ewangelickiego kocio³a, szczególnie kiedy dotycz¹ one nas jako wypêdzonych, jak na przyk³ad: Memoria³
Wschodni z jesieni 1965 roku, wyjanienia
do traktatów z Moskwy i Warszawy itd.
W ten sposób nasza wspólnota by³a
zachowywana. Jak mog³o by siê to inaczej dokonywaæ ni¿ dziêki listom, zw³aszcza
¿e bylimy tak rozsypani. Listy dochodzi³y równie¿ do cz³onków gminy mieszkaj¹cych dzi na terytorium DDR lub w
naszej ojczynie. Zbieralimy siê dwa razy
w roku, na pocz¹tku w mojej gminie w
Dortmund-Marten, gminie kocielnej
Stephanus, a od kiedy w roku 1973 roku
przeszed³em na emeryturê w BochumLangendreer, gdzie od 1959 roku Kad
Sch³od (z Wieliczek) i jego ¿ona Helene z rodziny Romoth (z Barengrund) by³
kocielnym. Na pewno od kilku lat oni
równie¿ s¹ ju¿ na emeryturze, ale nadal
tam mieszkaj¹  dlatego tam siê spotykamy, zawsze w pierwsz¹ niedzielê po
Wielkanocy i w pierwsz¹ niedzielê po
do¿ynkach. Przed po³udniem odprawiam
tam zawsze nabo¿eñstwo gminne, a potem siedzimy razem do 17-stej w domu
gminnym gawêdz¹c beztrosko i racz¹c
siê kawa³ami. Przy nastêpnym spotkaniu
mamy znowu mnóstwo do opowiedzenia. Oko³o 50 z nas jest zawsze blisko
siebie, wiêkszoæ z Zag³êbia Ruhry, niestety ubywa nas. Nie ma siê co dziwiæ.
Teraz Pismo Gminne Wieliczek otrzymuje oko³o 500 adresatów. Precyzuj¹c,
ostatni numer z Wielkanocy otrzyma³a
nastêpuj¹ca liczba adresatów:
a) w Republice Federalnej Niemiec i w
Berlinie zachodnim  408
b) w Niemieckiej Republice Demokratycznej  86
c) w Prusach Wschodnich  6
d) w krajach zachodnich  5
Zak³adaj¹c, ¿e do ka¿dego z adresatów dodamy 3 cz³onków ich rodziny, jest
nas równe 2000 ze wszystkich 3512 cz³onków gminy 31 lipca 1944 roku, czyli trochê
wiêcej ni¿ 50% i to po czterdziestu latach! Jest to chyba zrozumia³e, ¿e taki
jestem z tego powodu szczêliwy i wdziêczny, ¿e my, mieszkañcy Wieliczek, trzymamy siê razem. Oczywicie s¹ te¿ niektóre rodziny, o których nic nie wiem, i
prawdopodobnie ju¿ nigdy niczego siê
nie dowiem, jest te¿ kilka rodzin, ale

bardzo ma³o, które zerwa³y z nami kontakty, szczególnie dzieci, które nie wiedz¹ nic o ojczynie. Ale co pocz¹æ? Szczególnie cieszy mnie fakt, ¿e utrzymujemy
kontakty równie¿ z tymi, którzy dzisiaj
jeszcze mieszkaj¹ w NRD. To, ¿e s¹ tam
trudnoci, wie ka¿dy, ale nie powinnimy tutaj o tym opowiadaæ. Tych ponad
80 osób otrzymuje nie tylko pismo, ale
równie¿ paczki, tak samo jak para z Prus
Wschodnich. W roku 1983 wydalimy
tylko na same paczki 3300 marek, to znaczy
40-45 marek na ka¿d¹ paczkê, których
80 wysy³alimy z ¿on¹ co roku na tamte
tereny.
Ale to przecie¿ kosztuje  pieni¹dze?
Oczywicie! Co innego? Ale sk¹d masz
te pieni¹dze? Niejeden spyta³by pewnie.
No wiêc nie mam kury znosz¹cej z³ote
jaja, nie wzi¹³em równie¿ pieniêdzy z
w³asnej kasy, po prostu powiêci³em trochê
mojego czasu i energii. Pieni¹dze dali
mi starzy cz³onkowie gminy, mieszkaj¹cy w RFN lub Zachodnim Berlinie jako
datek na Pismo, ca³kiem dobrowolnie i
bez szemrania! Potem jeszcze poszed³em
dodatkowo ¿ebraæ, na przyk³ad w moim
kociele parafialnym, Ewangelickim
Kociele Westfalii, który ju¿ od lat przekazuje mi kwotê 1000 marek na paczki.
W ten sposób starzy mieszkañcy Wieliczek zebrali w roku 1983 ponad 5500
marek, w zwi¹zku z czym moglimy wydaæ
3300 marek na paczki i na oba wydania
Pisma Gminnego jeszcze 1600 marek!
Oczywicie niektórzy zapomnieli o zbieraniu datków. Nie przejmowalimy siê
tym. Niektórzy za to wysy³ali wielokrotnie w ci¹gu roku datki innym, niektórzy
nawet dosyæ wysokie sumy. Dotychczas
jeszcze nigdy nie mielimy do³ka finansowego, czy nie powinienem siê z tego
cieszyæ?
Jednak muszê o czym wspomnieæ:
w 1959 roku by³a kronika Wieliczek z
121 stronami. Nie opisywa³a ona jedynie historii naszej gminy Wieliczki pocz¹wszy od 1552 roku, w szczególnoci
ostatnich lat od roku 1934 na 27 stronach. Od strony 28 do strony 108 zawiera³a zestawienie wszystkich rodzin (z
cz³onkami rodzin, szczególnie z dzieæmi), mieszkaj¹cych 31 lipca 1944 roku
w 19 wsiach i miejscowociach naszej
gminy oraz szkice po³o¿enia wszystkich
dworów w tych miejscowociach. Kronika ta nie zosta³a z³o¿ona w archiwum

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
„Przypisani Pó³nocy” dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.
tylko wydana do dyspozycji mieszkañców gminy. Kronikê t¹ maj¹ z niektórymi wyj¹tkami wszyscy mieszkañcy Wieliczek. Na stronach 109-121 znajdowa³a siê lista wszystkich zabitych, nie¿yj¹cych i zaginionych cz³onków naszej gminy,
posegregowane wed³ug nazw wiosek. By³a
te¿ lista tych, którzy w 1959 roku nadal
mieszkali w Prusach wschodnich i wiele
innych informacji.
Po 1959 roku zrobiono wiele kopii
kroniki. Jest jednak co, co bardzo chcia³bym zrobiæ, a chyba nie da³bym rady:
stworzyæ kronikê odzwierciedlaj¹c¹ dzisiejszy stan rzeczy. Za du¿o z nas ju¿
umar³o, a poza tym nie mam ju¿ w sobie
tyle energii.
W nag³ówku naszego Pisma od wielu lat znajduje siê wizerunek naszego kocio³a, jednego z niewielu drewnianych
kocio³ów w naszej ojczynie. Teraz jest
to koció³ katolicki i przy wszystkich
czarnych mylach jest to dla mnie kolejna troska, ¿e koció³ jeszcze stoi i jako
taki funkcjonuje. Ale równie¿ w tym
doszukujemy siê z cz³onkami naszej gminy
jakiego sensu.
Ale jak d³ugo jeszcze bêdzie istnia³o
Pismo Gminne Wieliczek i jak d³ugo
jeszcze bêdzie siê spotykaæ? To pytanie
coraz czêciej nas nurtuje, w³aciwie nie
tylko nas, ale wszystkich wypêdzonych.
Jest jednak pasuj¹ce do tego, moim
zdaniem bardzo pocieszaj¹ce, zdanie w
Pimie wiêtym, które chcia³bym na koñcu
umieciæ. Jest to zdanie Jezusa z kazania Mateusza, rozdzia³ 6, wers 34: Dlatego nie martwcie siê o nastêpny ranek;
poniewa¿ jutrzejszy dzieñ stanie siê w
ten sposób Jego trosk¹. Wystarczy, ¿e
obecny dzieñ niesie ze sob¹ swoje plagi.
To zdanie Jezusa nie ma nic wspólnego z lekkomylnoci¹, ale za to bardzo wiele z wiar¹ w Boga, który objawia nam swoj¹ mi³oæ do nas poprzez
swojego syna Jezusa Chrystusa, a w Nim
¿yjemy, w nim jestemy. On wskaza³ drogê
naszym stopom na ca³e ¿ycie, na ka¿dy
dzieñ now¹  i czemu mia³by nagle przestaæ
to robiæ?!
Pozdrawiam Was wszystkich, mieszkañcy Treuburga, w szczególnoci mieszkañcy Wieliczek.
Wasz Werner Marienfeid
Ostatni ewangelicki ksi¹dz
z Wieliczek/Wallenrode

!
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Janina Maciukiewicz, z domu Waszkiewicz, urodzi³a siê w 1923 roku we wsi Reszki niedaleko
Augustowa. Szko³ê podstawow¹ i dwie klasy gimnazjum ukoñczy³a w Augustowie. We wrzeniu 1939
roku w³adze sowieckie usunê³y rodzinê Waszkiewic¿ów z ich gospodarstwa. Zamieszkali u zamê¿nej
siostry autorki  Romualdy Cielukowskiej w Pomianach, w gminie Barg³ów. 20 czerwca 1941 roku
wraz z mam¹, siostr¹ Iren¹ i bratem zosta³a aresztowana przez NKWD. Zostali wywiezieni na Syberiê.
Do Polski wróci³a w kwietniu 1946 roku.
Ukoñczy³a trzeci¹ i czwart¹ klasê gimnazjum oraz szeciomiesiêczny kurs pedagogiczny. Nauczanie
w szkole rozpoczê³a l lutego 1948 roku we wsi Wojnasy w powiecie oleckim. Ju¿ pracuj¹c ukoñczy³a
zaoczne liceum i studium nauczycielskie. W roku 1951 wysz³a za m¹¿ i przeprowadzi³a siê do Wilkas
w gminie Wieliczki. Wraz z mê¿em nauczali w tamtejszej szkole a¿ do emerytury, tzn. do roku 1978.
Potem oboje zamieszkali w Olecku, gdzie Janina Maciukiewicz przebywa do dzisiaj. Od 1990 roku
pracuje spo³ecznie w Kole Terenowym Zwi¹zku Sybiraków w Olecku. Jest jego prezesem.

Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (1)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946

O Bo¿e Wszechmog¹cy,
Co nam pozwoli³ prze¿yæ
Mimo g³odu i ch³odu
Sybiru ziemskie piek³o,
Serc modlitw¹ bij¹cych
Przyjmij podziêkowanie.
Sybiracy

S³owo od autorki

D³ugo zastanawia³am siê czy utrwaliæ swoje wspomnienia z zes³ania na Sybir.
Wreszcie na probê rodziny, przyjació³,
znajomych, bêd¹c ju¿ u schy³ku ¿ycia,
zdecydowa³am siê.
Pisz¹c Okruchy wspomnieñ kierowa³am siê wewnêtrzn¹ potrzeb¹ i nadziej¹, ze byæ mo¿e bêd¹ one wa¿ne
dla innych. Szczególnie myla³am o
m³odzie¿y, o nastêpnych pokoleniach.
Chcia³am przekazaæ im chocia¿ cz¹stkê prawdy o tamtych czasach, chcia³am, ¿eby czytelnik sta³ siê wiadkiem i
uczestnikiem moich doznañ i dowiadczeñ.
Trudno by³o opisywaæ zdarzenia
sprzed szeædziesiêciu lat. Pamiêæ ludzka
jest ulotna. Przekaza³am ze swoich dowiadczeñ to, co by³o najsilniej doznanym prze¿yciem. Opisa³am te, które sama
prze¿y³am, które pozosta³y w moim sercu
i w mojej pamiêci na zawsze. Ja zrozumia³am wartoæ cz³owieczeñstwa, odkry³am tajemnicê wspó³¿ycia i wzajemnej pomocy oraz pozna³am, co to znaczy skarb wolnoci. Nie pamiêtam dok³adnie imion i nazwisk wszystkich osób,
z którymi dzieli³am gehennê zsy³ki.
Opisa³am wiêc ich anonimowo.
Po powrocie do Polski stwierdzi³am,
¿e w moich baga¿ach brak jest pamiêtnika, który prowadzi³am bardzo starannie z myl¹ o swoich najbli¿szych, rodzinie oraz o sobie. By³y to gorzkie
wspomnienia, ilustrowane piêknymi rysunkami mojej kole¿anki Reni, która mia³a
niezwyk³y talent plastyczny. Przy pakowaniu przed powrotem do kraju pomaga³y nam Rosjanki. Byæ mo¿e zatrzyma³y mój pamiêtnik, albo celowo

go nie w³o¿y³y... nie wiem. Bardzo mi
¿al tych zapisków. Dzisiaj mog³abym
przekazaæ je swoim dzieciom i wnukom
jako fragment historii mojego ¿ycia.
Odtwarzaæ i przelewaæ na papier tamte
zdarzenia by³o bardzo trudno. To tak
jakby rozdrapywaæ rany dawno ju¿ zagojone. W³o¿y³am w to pisanie ogromne emocje, wci¹¿ we mnie ¿ywe, wci¹¿
obecne tak¿e w snach. Prawda gorzka i
smutna, wzbogacona o ca³y arsena³ dowiadczeñ ¿yciowych, stanowi treæ tych
wspomnieñ, opartych przecie¿ na aktach
gwa³tu, przemocy i niesprawiedliwoci.
Szczêliwi s¹ ci, którzy wrócili do
Ojczyzny. Niestety, nie wszystkim siê
uda³o, bowiem oko³o trzydzieci procent zes³anych swoje koci z³o¿y³o na
nieludzkiej ziemi. Kator¿nicza praca,
choroby, g³ód i zimno dziesi¹tkowa³y
polskich robotników.
Bóg po to pozwoli³ niektórym ludziom ogl¹daæ piek³o za ¿ycia i wróciæ, by daæ wiadectwo prawdzie.
Zofia Kossak

Droga w nieznane

Wczesnym rankiem, 21 czerwca 1941
roku do naszego mieszkania weszli enkawudzici. Wydali polecenie:
Szybko ubierajcie siê, pakujcie niezbêdne rzeczy i wsiadajcie na wóz.
Pytalimy ich: Dok¹d pojedziemy? Dlaczego? By³ p³acz, by³y proby. Nic nie
pomog³o. Nasze pytania pozosta³y bez
odpowiedzi.
Prawie dwa lata wczeniej, kiedy
wojska sowieckie wesz³y do Polski, tzn.
17 wrzenia 1939 roku, wypêdzono nas
z w³asnego domu. Rodzice mieli du¿e,
jak na tamte czasy, 33 hektarowe gospodarstwo nastawione na hodowlê byd³a mlecznego i uprawê tytoniu. Zatrudniali
na sta³e dwie osoby oraz pracowników
dochodz¹cych. Po wypêdzeniu zamieszkalimy tymczasowo u mojej zamê¿nej
siostry Romualdy w innej miejscowo-

Janina Maciukiewicz

ci. Zdawa³o siê nam, i¿ doznalimy tak
wielkiej niezas³u¿onej kary, ¿e nic z³ego nam ju¿ nie grozi. Tymczasem w
ci¹gu pó³ godziny mama i ja oraz moje
starsze rodzeñstwo  siostra Irena i brat
Adam  bylimy spakowani i siedzielimy na furmance konwojowanej przez
NKWD. Mojego ojca z nami nie by³o.
Po wejciu Sowietów ukrywa³ siê, poniewa¿ chcieli go aresztowaæ. Po kilku
miesi¹cach ukrywania siê wst¹pi³ do
partyzantki na Czerwonym Bagnie. Nigdy nie powiedziano nam za co i dlaczego mia³ byæ aresztowany.
Jechalimy w stronê Augustowa. Po
drodze do³¹czy³y inne furmanki i w koñcu
zawieziono nas na dworzec kolejowy w
Augustowie. Tam sta³y wagony towarowe. Jedne by³y ju¿ pe³ne ludzi, inne
za³adowywano. Wt³oczono nas do wagonu  36 osób w ró¿nym wieku. By³y
tu dwupiêtrowe prycze, okna zabite
deskami, za wyj¹tkiem jednego, przez
które wpada³ promieñ s³oñca i wie¿e
powietrze. Drzwi zaplombowano. Poruszanie siê wewn¹trz ogranicza³y walizki, paczki, kufry itp. Trzeba by³o wiêc
le¿eæ albo siedzieæ na pryczy. Toaletê
stanowi³a dziura w k¹cie wagonu.
O wicie 22 czerwca 1941 roku nasz
transport wyruszy³ z Augustowa. By³ to
pierwszy dzieñ wojny niemiecko-sowieckiej. Rozpoczê³y siê naloty samolotów,
bombardowania. Z pocz¹tku mielimy
nadziejê, ¿e zostanie zerwany most na
Niemnie i skoñczy siê nasza podró¿.
Niestety, tak siê nie sta³o. Niemcy bombardowali miasta prawie a¿ po Smoleñsk,
bombardowali te¿ i nasz poci¹g, pomimo ¿e przez okienko wywieszalimy bia³e
przecierad³o na znak, ¿e w transporcie
jedzie ludnoæ cywilna. Gdy przeje¿d¿alimy przez bombardowany Miñsk, w
s¹siednim wagonie zosta³a zabita mama
mojej kole¿anki z Augustowa. Podobny los spotka³ drug¹ kobietê z okolic
Barg³owa.
C.d.n.

"
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By³ luty 1944 r. Ziemia kielecka skuta mrozem a zadymki
nie¿ne spowodowa³y, ¿e wioski kieleckie zapada³y w sen
zimowy.

Akcja na Posterunek Policji
w Miedzierzy
W terenie, w lenych wioskach, z
dala od traktów, pozosta³y tylko szkieletowe oddzia³y partyzanckie. Urlopowano wszystkich, którzy mogli wróciæ
w rodzinne pielesze a chorych i rannych skierowano na tzw. meliny. Ja
tak¿e  jako jeden z wielu  by³em
tym urlopowiczem od listopada 1943r.
Przebywa³em w swojej rodzinnej wsi
Bedino, cile wspó³pracuj¹c z miejscow¹ grup¹ dywersji Podobwodu San.
Okupant, po podbiciu Polski, ca³¹
kielecczyznê pokry³ posterunkami ¯andarmerii, Sonderdinstu, Forstschutzu,
w³asowcami i tzw. Granatow¹ Policj¹. W Granatowej Policji s³u¿yli
byli polscy policjanci zmuszeni przez
okupanta grob¹ zes³ania do obozu, ale
i obietnicami dobrobytu, do s³u¿by Rzeszy Niemieckiej. Wiêkszoæ z tych ludzi okaza³a siê lojalnymi Polakami wspó³pracuj¹c, przewa¿nie na odcinku wywiadowczym, z w³adzami Polskiego Pañstwa Podziemnego. Trafiali siê jednak
i zdrajcy, jak np. Celniaszek, czy Sutarzewicz, którzy okazali siê agentami
gestapo w Koñskich, czy Urbanek i Doniecki z posterunku w Rudzie Malenieckiej, którzy zhañbili siê strzelaniem
do ukrywaj¹cych siê ¯ydów.
W powiecie Koneckim niemieckie
formacje ¿andarmerii rozlokowane by³y
nastêpuj¹co: Koñskie  zmotoryzowany pluton ¿andarmerii maj¹cy na uzbrojeniu 2 ckmy, 2 L-kaemy, pistolety maszynowe, 2 granatniki, granaty (Handgranatten) i karabiny typu Mauser.
W terenie rozlokowano trzy tzw. zamiejscowe posterunki ¿andarmerii: w
Chlewiskach, Radoszycach i Przedborzu. Za³ogi tych posterunków stanowi³o 5-6 ¿andarmów a uzbrojenie l rkaem, pistolety maszynowe i karabiny
Mauser, granaty oczywicie te¿. Posterunki Granatowej Policji powo³a³
okupant we wszystkich miejscowociach,
gdzie w okresie miêdzywojennym istnia³y posterunki Polskiej Policji Pañstwowej. Za³oga tych posterunków liczy³a 4-6 osób. Uzbrojeni byli w stare
francuskie karabiny z I wojny wiatowej, granaty zaczepne (Handgranatten).
Komendant mia³ pistolet.

Taki w³anie posterunek by³ w Miedzierzy, wiosce po³o¿onej w odleg³oci 12-13 km od Koñskich, na trasie
Koñskie-Kielce. Za³oga liczy³a 5 ludzi
skoszarowanych w budynku posterunku, uzbrojonych jak wy¿ej. Trzeba stwierdziæ, ¿e okupant u¿ywa³ Granatowej
Policji bardzo wszechstronnie, a mianowicie w ³apankach do robót przymusowych, zwalczaniu nielegalnego handlu, zwalczaniu przestêpstw kryminalnych a tak¿e w pocz¹tkowym okresie
do walki z Polskim Podziemiem.
W zimie owego 1944 r. w mojej
wsi ukrywali siê m.in.: Zenek Gierczak
 Jurand, który w³anie pochodzi³ z
Miedzierzy, gdzie jego ojciec by³ organist¹ w miejscowym kociele i Felek Kumierczyk  Wrona, podoficer W.P. jeden z najdzielniejszych partyzantów w wiêtokrzyskich Zgrupowaniach AK. Ten w³anie Zenek Gierczak  Jurand skar¿y³ siê nam, ¿e
policjanci z posterunku w Miedzierzy,
bez przerwy nêkaj¹ Jego rodziców,
nachodz¹c ich czêsto w nocy, przeprowadzaj¹c rewizjê, grobami usi³uj¹c dowiedzieæ siê, gdzie ukrywa siê ich syn.
Dzia³o siê to ju¿ w 1944 r., kiedy Niemcy
szybko maszerowali do ostatecznej klêski
i wiadczy³o o s³u¿alczoci tych policjantów, którzy przecie¿ byli Polakami.
Ja i Wrona postanowilimy zadzia³aæ. Uzyskalimy zgodê naszych dowódców na uderzenie na posterunek,
opanowanie i danie nauczki niemieckim s³ugusom. W sk³ad patrolu wykonawczego weszli: jako dowódca kapral
Wrona - Feliks Kumierczyk Jako zastêpca kapral Tatar - Tadeusz Barañski, kapral Jurand - Zenon Gierczak, strzelec Kret - Marian Król,
celowniczy r-kaemu.
Rozpoznanie przeprowadzi³ Jurand,
poniewa¿ by³a to jego rodzinna wie i
chodzi³o o spokój jego rodziców. Na
nasze uzbrojenie sk³ada³y siê: l r-km, l
p.m. (sten) 2 kb., l pistolet krótki i 3
granaty obronne (siekañce).
Wczesnym lutowym wieczorem wymaszerowalimy do wsi Bedlenko, gdzie
wziêlimy podwodê, sanie zaprzê¿one

w dwa konie. Powozi³ pan Stanis³aw
Stachoñ  wiat³y Polak i dobry gospodarz. Pomimo, ¿e rozpozna³ mnie
od pocz¹tku, ani mrugniêciem oka nie
da³ tego do zrozumienia moim kolegom. A przecie¿ niedawno jeszcze smoli³em cholewki do jego piêknej córki
Zosi  mojej m³odszej kole¿anki ze
szko³y. Skuleni w sankach sunêlimy
po bezdro¿ach przez Budy Kazanowskie - Dzioba³tów - Wincentów do Miedzierzy  celu naszej wyprawy.
Na miejscu bylimy o godzinie 22.
.Jurand poszed³ na rozpoznanie, wróci³
mówi¹c, ¿e na posterunku cisza, drzwi
i okna zabarykadowane, w rodku wieci
siê wiat³o. Zajêlimy pozycje. Kret
z r-kaemem od frontu. Ja poszed³em
do drzwi i zacz¹³em ³omotaæ jednoczenie p³aczliwie prosz¹c o pomoc,
gdy¿ mój dom napadli bandyci i rabuj¹ wszystko. Us³ysza³em zaspany g³os,
abym przyszed³ rano, bo teraz pi¹.
Jeszcze nie skoñczy³, a ju¿ Kret wywali³
d³ug¹ seriê po oknach posterunku a Wrona zawo³a³ poddajcie siê sk-ny, bo
mamy tu ³adunek wybuchowy i bañkê
benzyny, zaraz wylecicie w powietrze.
Krótka narada. Nie mo¿na u¿yæ granatów, bo s¹ zabarykadowani. Wrona
krzyczy: Tatar dawaj ³adunek, Jurand polewaj drzwi i okna benzyn¹!
Zaraz was usma¿ymy!
Po chwili s³ychaæ g³os: Poddajemy siê! Otwieraj¹ siê drzwi. Wpadamy z broni¹ w pogotowiu, a w pomieszczeniu 5 przestraszonych Szwejków
boso stoi pod cian¹ z rêkami w górze. Pytamy o komendanta. Wystêpuje
jeden starszy. Rewidujemy ich i pomieszczenia. S¹ 4 stare graty  karabiny z pierwszej wojny wiatowej, komendant ma pistolet (Walter), jest kilka tzw. handgranatów (t³uczki), rakietnica,
koce i ... skrzynka wódki (zwanej przez
nas naft¹), któr¹ widocznie Niemcy
chcieli dodaæ im odwagi.
Zabieramy pistolet, rakietnicê, granaty, kilka koców i wódkê... Z litoci
pozostawiamy im buty, a to ze wzglêdu na siarczysty mróz. Wrona przemawia do nich przypominaj¹c o obowi¹zku lojalnoci wobec Ojczyzny. Komendant co mruczy pod nosem i z
miejsca dostaje w pysk. Policjanci prosz¹
nas abymy ich zabrali ze sob¹, bo
Niemcy ich rozstrzelaj¹. Wtedy ja mówiê
im, ¿e o tym powinni byli pomyleæ
wczeniej. Na ich oczach rozbijamy i
niszczymy ich archaiczne karabiny i
aparat telefoniczny.
£adujemy siê w sanki i hajda z powrotem. Znów powoli suniemy po bez-
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dro¿ach i wertepach. Zimno! Mróz straszliwy. Jedziemy weseli bo wiemy, ¿e w
tak¹ pogodê nic nam nie grozi. Wonica oszczêdza konie. Po prostu wleczemy siê. Chyba zamarzniemy na amen.
Ponaglamy wonicê, ale on mówi, ¿e
boi siê, bo konie m³ode mog¹ po³amaæ nogi. I wtedy Wrona przypomina, ¿e na ten mróz przecie¿ mamy
wódkê. Otwiera jedna butelkê i z
gwinta pijemy, czuj¹c b³ogie ciep³o
rozchodz¹ce siê po kociach. Wonica poci¹gn¹³ doæ du¿o ognistego
p³ynu, nabra³ wigoru i popêdzilimy
na z³amanie karku. Gnalimy jak opêtani. Wonica ca³kowicie zapomnia³ o
bezpieczeñstwie koni. Pêdzilimy tak,
¿e ja modli³em siê ¿ebymy siê nie
zabili. Dopadlimy do Bedlenka. Po¿egnalimy siê z p. Stachoniem daj¹c
mu koce i kilka butelek wódki.
Pieszo, zmêczeni, ale rozgrzani wódk¹ dotarlimy do rodzinnej wsi. Zbli¿a³ siê zimowy póny ranek. Nazajutrz
broñ (pistolet), rakietnicê, granaty i resztê
koców przekazalimy kwatermistrzowi Podobwodu. Wódkê podzielilimy
miedzy siebie nic nie mówi¹c prze³o¿onym. Ja swój przydzia³ wódki (3 pó³litrówki) schowa³em w siano w stodole Ojca i zapomnia³em o tym.
Po kilku dniach nasz wywiad doniós³, ¿e Niemcy zlikwidowali posterunek w Miedzierzy a latem 1944 r. w
czasie Akcji Burza spotka³em w jednym z oddzia³ów by³ego policjanta z
Miedzierzy. Pozna³ mnie i przywitalimy siê serdecznie.
A wracaj¹c do tej nieszczêsnej zdobycznej wódki. Po kilku dniach od chwili
zamelinowania jej w sianie, przywo³a³
mnie mój Ojciec i patrz¹c surowo w
oczy zapyta³: Co to za wódka w sianie?. Odpowiedzia³em zgodnie z prawd¹
jak i co. Wtedy Ojciec popatrzy³ na
mnie powa¿nie i powiedzia³ To Wy
³adnie o Polskê walczycie  i nic wiêcej.
Tych s³ów Ojca nie zapomnê nigdy! Pamiêtam je do dzi, choæ mój
Ojciec od lat ju¿ nie ¿yje. Zawsze widzê to jego surowe oblicze i pamiêtam...
Z bior¹cych udzia³ w tej akcji, pierwszy na wieczn¹ wartê odszed³ Wrona
Felek Kumierczyk  wspania³y ¿o³nierz
i kolega. Nastêpny by³ Kret, Marian
Król  mój kolega z ³awki szkolnej.
Im  Wronie i Kretowi  dedykujê te wspomnienia.
Tadeusz Barañski Tatar
wiêtokrzyskie Zgrupowanie AK
Ponury-Nurt
£ód, grudzieñ 2004 r.

CHOROBY PASO¯YTNICZE
U DZIECI
Schorzenia wywo³ane przez paso¿yty
przewodu pokarmowego wystêpuj¹ bardzo
czêsto u dzieci. Objawiaæ siê mog¹ miêdzy
innymi brakiem apetytu, bólem brzucha, nudnociami, bólem g³owy, rozdra¿nieniem, alergi¹, biegunkami lub zaparciami, z³ym, anemicznym wygl¹dem.
Na naszym terenie do najczêciej
wystêpuj¹cych paso¿ytów przewodu pokarmowego u dzieci zalicza siê owsiki,
lamblie oraz glisty.
W celu rozpoznania sytuacji epidemiologicznej inwazji paso¿ytów jelitowych w Polsce i rozmiaru zagro¿eñ
zdrowotnych, stwarzanych aktualnie przez
wspomniane inwazje, co piêæ lat podejmowane s¹ badania przegl¹dowe u
dzieci klas pierwszych szkó³ podstawowych. W roku szkolnym 2002/2003 s³u¿by
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
objê³y badaniami 10% populacji siedmiolatków mieszkaj¹cych w województwie warmiñsko-mazurskiem  ³¹cznie
1997 osób. Zara¿enie wykryto u 658
osób, a zatem u co trzeciego dziecka.
Wród stwierdzonych parazytoz zdecydowanie dominowa³a owsica  93%
przypadków zara¿eñ. Jedynie w przypadku 3% zaka¿onych paso¿ytami dzieci,
ich rodowisko higieniczne okrelono
jako zaniedbane. W Polsce odsetek dzieci
siedmioletnich zara¿onych owsic¹ wynosi rednio 16,45 %. W województwie warmiñsko-mazurskim (w wietle
badañ przegl¹dowych) odsetek ten wyniós³ 31%. Na terenie powiatu oleckiego badaniami przegl¹dowymi objêto 65 siedmiolatków. Zara¿enie paso¿ytami stwierdzono u 33% osób, tak
jak w przypadku ca³ego województwa
dominowa³a zdecydowanie owsica. Odsetek dzieci zaka¿onych móg³ byæ wy¿szy, gdy¿ czêæ rodziców z ró¿nych
wzglêdów nie dostarczy³a pe³nych prób
do badañ.
Nale¿y podkreliæ, ¿e bardzo wa¿n¹ rzecz¹ w przypadku badañ w kierunku zara¿eñ paso¿ytniczych jest sposób pobrania prób. Próbki ka³u przeznaczonego do badañ ³¹cznie z wymazem oko³oodbytowym powinny byæ
pobrane i dostarczone trzykrotnie (negatywny wynik pojedynczego badania nie jest miarodajny!) w nierównych odstêpach czasu w ci¹gu 7  10
dni. Ka³ najlepiej pobraæ z trzech ró¿nych miejsc wydalonego stolca, wybieraj¹c ka³ luny (luzowaty, krwawy). Ka³
mo¿e byæ pobrany w przeddzieñ bada-

nia i przechowywany w ch³odnym miejscu. Wymaz oko³oodbytowy zawsze
powinien byæ pobierany rano tu¿ po
obudzeniu siê, przed podmyciem.
W roku 2004 na terenie naszego
województwa przeprowadzono badania w kierunku paso¿ytów jelitowych
u wychowanków Domów Dziecka. W
Domu Dziecka w Olecku badaniami
objêto 30 wychowanków, u 53% z
nich stwierdzono obecnoæ paso¿ytów,
wród których dominowa³y owsiki.
Aby zapobiec zara¿eniom ró¿nymi paso¿ytami przewodu pokarmowego,
nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
 dok³adnie myæ rêce po wyjciu z ubikacji, przed jedzeniem, przed przygotowywaniem posi³ków, po zabawie z psem lub kotem, po pracy w
ogrodzie oraz po zabawie w piaskownicy,
 czyciæ i obcinaæ krótko paznokcie,
 nie u¿ywaæ tego samego rêcznika
wspólnie z innymi osobami; stosowaæ 2 osobne rêczniki  jeden do
r¹k, drugi do reszty cia³a,
 czêsto zmieniaæ i prasowaæ bieliznê
osobist¹ i pocielow¹,
 utrzymywaæ w nienagannej czystoci ³azienki, ubikacje, pomieszczenia kuchenne zwi¹zane z przygotowywaniem posi³ków,
 dok³adnie myæ warzywa i owoce, szczególnie spo¿ywane w stanie surowym,
 têpiæ owady i gryzonie przenosz¹ce
jaja i cysty paso¿ytów,
 p³ukaæ owoce lene i grzyby,
 nie jeæ surowego lub niedogotowanego miêsa,
 psy i koty okresowo odrobaczaæ,
 okresowo zmieniaæ piasek w piaskownicach, w których bawi¹ siê dzieci
 nawet silne mrozy nie niszcz¹ jaj
paso¿ytów!
 zabezpieczaæ piaskownice siatk¹, aby
uniemo¿liwiæ zanieczyszczenie ich
odchodami psów i kotów.
 dok³adnie odkurzaæ pomieszczenia,
myæ zabawki.
Wiêcej informacji na temat najczêciej wystêpuj¹cych chorób paso¿ytniczych przewodu pokarmowego mo¿na
uzyskaæ na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 bip.visacom.pl/psse-olecko/promocja
zdrowia i owiata zdrowotna.
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Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

14

listopada

tel. 520-23-36

2 godziny gratis!!!

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

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

OLEJ OPA£OWY

KONKURENCYJNE CENY !!!

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

DOM WESELNY

12345678901234567890123456789012
(V39801)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Olecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe 12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

EDEN

Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, Aleja Wojska Polskiego 16
Promocja w listopadzie
 wszystkie ceny do negocjacji.

Tel. (087) 520-22-33.

(V65306)

(V64901)

(K36304)

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

L

(V58908)

/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(V58613)
* P.W. Goliat (Krupin) zatrudni dwóch pracowników obróbki
drewna (mog¹ byæ bez kwalifikacji) oraz kierowcê na
Sakniê (drewnowóz do papierówki). Satysfakcjonuj¹ce zarobki.Tel. (087) 523-41-09.
(K36403)
/ SPRZEDAM
* czêci do Forda Escort, 1986. Tel. (087) 523-99-48.(K30601)
* lub zamieniê na mniejsze mieszkanie 72m2, centrum.
Tel. (087) 520-40-18.
(K39201)
* mieszkanie, Gordejki, 46,40m 2. Tel. 0-508-097-660. (K38203)
* mieszkanie 37m2, rodkowa, I piêtro, umeblowane. Cena
55.000z³ Tel. 0-696-452-326 (po 1500).
* piêkn¹ dzia³kê rekreacyjn¹ na Ruczaju z altan¹ murowan¹, podpiwniczon¹, ogrodzon¹. Tel. 0-502-264-901. (K37803)
* siano. Tel. 0-605-171-286.
(K38403)
* tanio sprzedam sadzonki wierzby energetycznej. Tel.
0-887-144-335.
(K38702)
* UAZ, 1982 + gaz. Tel. 0-600-427-479.
(K39102)
* wysokokotne samice królika. Tel. 0-887-144-335. (K39501)
/ US£UGI
* Prowident, szybka gotówka. Tel. 0-503-439-5430. (K37603)
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562.(L1402)
* Us³ugi przewozowe, przeprowadzki. Orzeszkowej 36.
Tel. 0-504-146-460; 0-509-929-135.
(V63105)
/ WYNAJEM
* Do wynajêcia powierzchnia warsztatowo-magazynowa,
800m 2, Olecko. Tel. 0-510-546-227.
(K39002)
* M³ode ma³¿eñstwo z dzieckiem poszukuje stancji. Tel.
0-691-536-119; 0-663-641-699.
(K38502) .
/ INNE
* Poszukujê wspó³lokatorki. Tel. 0-506-852-525. (K39301)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

(V590012)

OG£OSZENIA DROBNE

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1992/93 (c.d.)

Grota Pod fili¿ank¹ widoczna z lodowiska Zuch. Na spód rozbitej fili¿anki mo¿na wejæ po schodach, tylko nie na ³y¿wach!
Tego dnia spad³o sporo niegu, tote¿ w pierwszym dniu, po udeptaniu go
przez dzieci, mog³em rozpocz¹æ polewanie, gdy¿ temperatura spad³a poni¿ej
00C. Lód by³ bardzo nierówny, wiêc musielimy go wyrównywaæ zdzierakiem
trzykrotnie.
Jeszcze tego samego dnia trzech moich
pomocników jedzi³o na du¿ym lodowisku przez 15 minut. 23 grudnia du¿e
lodowisko by³o otwarte przez 5 godzin.
Od 23 grudnia do 27 wszystkie lodowiska by³y czynne, lecz ju¿ 29 jednodniowa
odwil¿ unieruchomi³a je.
23 grudnia nast¹pi³a awaria pieca
centralnego ogrzewania i nie ma nadziei
na rych³e uruchomienie c.o., poniewa¿
naprawa starego pieca przekracza wartoæ nowego, a na ten szko³a nie posiada odpowiednich funduszy. Staram siê

Grota Pod fili¿ank¹ jeszcze w czasie budowy. Brakowa³o materia³u na jej ostateczne wykoñczenie. Czekamy na wiêksze opady niegu.

(200)

jak mogê znaleæ sponsora, który chcia³by
pokryæ koszty zakupu nowego pieca. Po
feriach wi¹tecznych wybieram siê do
Burmistrza Olecka z pismem od dyrektora Szko³y Podstawowej nr 2 z prob¹
o pokrycie przynajmniej po³owy wartoci pieca c.o. Nie zastawszy burmistrza
rozmawiam w tej sprawie z zastêpc¹,
który obiecuje przekazaæ burmistrzowi
moj¹ probê dotycz¹c¹ c.o. w budynku
przy lodowisku.
Po jednodniowej przerwie spowodowanej odwil¿¹ lodowiska znowu zostaj¹ uruchomione. Frekwencja jest du¿a i
nawet prawie codziennie byli uczniowie SP 2 graj¹ po zakoñczeniu jazdy
dowolnej w hokeja, a potem sprz¹taj¹
du¿¹ taflê do polewania.

Rekin - pierwsza nagroda w konkursie rzebiarskim.

Poniewa¿ mróz utrzymuje siê przez
ca³y czas na poziomie -100C, zniszczona tafla z potê¿nymi szparami a¿ do
asfaltu zostaje codziennie odnowiona,
czasami nawet dwukrotnie w ci¹gu jednego dnia i Pan Wojnowski ma do dyspozycji doskona³¹ taflê do treningu Z³otego Kr¹¿ka, a Pani Gocik do B³êkitnej Sztafety.
Pomimo dotkliwego zimna udaje siê
nam uruchomiæ kawiarniê, z której korzystaj¹ wszyscy je¿d¿¹cy na lodowiskach. 8 stycznia, na moje 79-te urodziny wszystkie lodowiska, pomimo
niezbyt sprzyjaj¹cej pogody, s¹ czynne. Du¿e jest oszczêdzane na trening
B³êkitnej Sztafety i Z³otego Kr¹¿ka.
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.
(K39401)

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

'
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Kalendarz imion
1 listopada
Konradyny, Seweryny, Wiktoryny, Wracis³awy
Andrzeja, Konrada, Konradyna, Seweryna, Wiktoryna, Warcis³awa
2 listopada
Bohdany, Eudoksji, Ma³gorzaty, Wiktoryny
Ambro¿ego, Bogdana, Bohdana, Bo¿ydara, Henryka, Jerzego, Stoimerza, Tobiasza, Wiktora, Wiktoryna
3 listopada
Bogumi³y, Huberty, Mi³y, Sylwii
Bogumi³a, Cezarego, Chwalis³awa, Huberta, Marcina, Mariusza, Teofila, Wita
4 listopada
Albertyny, Amaty, Gerardy, Heleny, Joanny, Modesty

Alberta, Emeryka, Gerarda, Karola, Modesta, Mciwoja, Olgierda, Witalisa
5 listopada
Balladyny, Benity, Bertiny, Betiny, Blandyny, El¿biety, Modesty
Erazma, Eugeniusza, Floriana, Geralda,
Modesta, S³awomira, Zachariasza
6 listopada
Arletty, Arlety, Beaty, Krystyny, Leny,
Leonardy
Adolfa, Feliksa, Gustawa, Jacka, Leonarda,
Melaniusza, Trzebowita, Ziemowita
7 listopada
Antoniny, Florentyny, Flory, Floryny,
Kaliny, Kariny, Przemi³y
Achillesa, Antoniego, Engelberta, Ernesta,
Florencjusza, Florentego, Florentyna,
Melchiora, Przemi³a, Rudolfa, Wincentego, ¯ytomira

Rozgrzewajmy siê!

mineralnej. Zapewni Ci ona ciep³o na
kilka godzin. Nie pij natomiast zimnych napojów.
* Jedz du¿o witaminy C. Znajduje siê
ona w owocach cytrusowych, kiwi, natce
pietruszki, kiszonej kapucie. Wzmacnia
odpornoæ organizmu, dodaje energii,
której brak odczuwamy w d³ugie, szare,
zimowe dni. Cieplika dodaj¹ te¿
witaminy A i E, których jest du¿o w
rybach. Eskimosi wiedz¹, co robi¹, kiedy
zajadaj¹ de rybami.

Jak przygotowaæ siê na nadchodz¹c¹ zimê? Przede wszystkim nie dopuciæ do przemarzniêcia.
* Pij zio³owe herbatki i napary. Odpowiednio dobrane rozgrzewaj¹, dzia³aj¹ aseptycznie, wzmacniaj¹ odpornoæ na przeziêbienie, u³atwiaj¹ zaniecie.
* Uwa¿aj na podgrzany alkohol, piwo,
wino, herbatê z rumem, grog. Wprawdzie natychmiast rozgrzewaj¹, ale bardzo
szybko dostaje siê po nich dreszczy.
* Rano wypij szklankê podgrzanej wody

* £ap stonce, nawet zza szyby. S³oñce
rozgrzewa, poprawia nastrój, u³atwia
przyswajanie magnezu i wapnia.

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
 Na Wszystkich wiêtych, jeli ziemia
skrzep³a, ca³a zima bêdzie ciep³a.
 Na Zaduszki nie ma w ogrodzie ani
pietruszki.
 Gdy w listopadzie liæ na szczytach
drzew trzyma, to w maju na nowe
licie spadnie jeszcze zima.
 Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.

Warzywa d³u¿ej zachowaj¹ wie¿oæ...
jeli s¹ przechowywane w wilgotnym
papierze bibu³kowym.

Stary chleb i bu³ki

mo¿na odwie¿yæ na parze. Do tego
celu potrzebne s¹ dwa garnki. Do dolnego nalewa siê wodê, a do górnego
wk³ada pieczywo i przykrywa szczelnie
pokryw¹. Garnek stawiamy na niewielkim ogniu, by woda zawrza³a. Po kilku
minutach wydobywaj¹ca siê z dolnego
garnka para odwie¿y pieczywo.

Szpinak...

trudny do wyp³ukania w zwyk³ej wodzie, nale¿y zanurzyæ na kilka minut w
wodzie dobrze osolonej, a potem przep³ukaæ czyst¹ zimn¹. Bêdzie czysty i w
gotowaniu uzyska ³adn¹ barwê.
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.

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. 1200-1700.
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 179

Wiecie Pañstwo co... JAJA JAK
BERETY! Tak brzmi tytu³ sztuki teatralnej
Stanis³awa Tyma. Od roku s³yszê: KOALICJA, PRZYJAÑ, MI£OÆ,
WSPÓLNY RZ¥D itd. To znaczy s³ysza³em. Wszyscy s³yszeli. Mia³o byæ tak
piêknie. Nowa Polska, nowy rz¹d, nowa
rzeczywistoæ... Normalnie mia³o byæ piêknie. A tam piêknie: LICZNIE. Wszelkie partie lewicowe mia³y stanowiæ
margines i odejæ w zapomnienie. Dwie
partie: Platforma Obywatelska i Prawo
i Sprawiedliwoæ mia³y daæ taki POPiS, ¿e nie mog³o byæ w tym kraju lepiej. To mia³ byæ kraj mlekiem i miodem p³yn¹cy, sprawiedliwy i przyjemny dla ludzi... Proszê zwróciæ uwagê na
kolejnoæ zapisu: najpierw PO, a potem PiS. Ju¿ PO namaci³o swojego
premiera w osobie Jana Marii Rokity.
Lubiê go, bo to sympatyczny cz³owiek
i gada z sensem. To mia³ byæ SZEF
nowego rz¹du RP. Taki dziarski, elokwentny, sympatyczny itd. I prasa, i inne
media ju¿ okrzyknê³y go Panem Premierem. Pierwsz¹ osob¹ w naszym Pañstwie mia³ byæ NOWY i M£ODY prezydent: Donald Tusk... pewnie liczy³ na
uzyskanie szlachectwa z tego powodu z
r¹k królowej brytyjskiej, by móg³ pos³ugiwaæ siê szlachetnym dodatkiem do
imienia i nazwiska oraz nazywaæ siê
MacDonald Tusk!... A sonda¿e przedwyborcze! PIÊKNE! Same sukcesy i
zwyciêstwo w takim stylu, ¿e skok i gest
Kozakiewicza w 1980 roku na olimpiadzie w Moskwie to pryszcz. Jak dobra
para ma³¿eñska PO z PiSem wszêdzie
razem i wspólnie, wspólni wrogowie i
wspólne cele... Co do tych celi to jeszcze zdaje siê, ¿e to otwarty temat.
Ludzie z Platformy Obywatelskiej tak
byli przyzwyczajeni do myli o zwyciêstwie, ¿e nic innego nie wchodzi³o
w rachubê. Pani Nelly Rokita podczas
rozmowy z dziennikarzami powiedzia³a, ¿e ani jej m¹¿ ani jego partia nie
liczy siê z przegran¹ i jakby co siê
sta³o nie po myli tej partii to pokarz¹,
¿e nie potrafi¹ przegrywaæ... Jakie to
by³y prorocze s³owa. Zosta³y poddane
ostrej krytyce i odesz³y w zapomnienie.
Mia³o byæ tak piêknie i ju¿. Dzieñ wyborów do sejmu i senatu sta³ siê pierwszym krokiem i wiadrem zimnej wody
na rozpalone ³by premiera i ministrów
z PO... Jak siê okaza³o niedosz³ych. Jak
to siê sta³o, ¿e naród nie wybra³ tych
najlepszych i najbardziej przygotowanych do rz¹dzenia? Wydawa³o siê, ¿e

ta gorzka pigu³ka bêdzie prze³kniêta. Ale
ju¿ w PO pojawili siê ludzie, którzy
stwierdzili, ¿e bez sensu jest zawi¹zywaæ koalicjê z PiSem. Teraz pozosta³
im tylko wybór prezydenta. Tak, prezydent mia³ byæ z PO! Pierwsza tura wyborów poprawi³a humory dla PO-wiaków. Ale na koalicjê to zaczekamy do
drugiej tury wyborów! Tylko po co ta
gra? Jeli bêdziemy mieli swojego Prezydenta to bêdziemy bardziej hardzi w
rozmowach z PiSem... bo chyba taka
myl przewodnia towarzyszy³a PO. A
jakie numery. Jak Kurski znalaz³ informacjê, ¿e dziadek przysz³ego Pana Prezydenta by³ w Wehrmachcie  TO LE!
Jak Pani by³a prezes banku itd. podczas wizyty w hospicjum naopowiada³a
umieraj¹cym na straszn¹ chorobê ludziom,
¿e wydaj¹c broszury reklamowe o Warszawie, prezydent Warszawy L. Kaczyñski
odbiera ludziom prawo do godnej mierci,
bo zabiera im pieni¹dze  TO DOBRZE!
Ale jak jej kolega z partii parê lat temu
odbiera³ te pieni¹dze hospicjom to ju¿
nie wspomnia³a. Post¹pi³a podle! Równie dobrze mog³a pójæ do przedszkola
i powiedzieæ, ¿e Kaczyñski odbiera pieni¹dze na obiady dzieciom. Efekt taki
sam.
Ale PO ci¹gle krzyczy jacy to oni
s¹ kompromisowi wobec PiS. PiS wygra³ wybory, a oni pozwol¹ im zachowaæ mniejsz¹ czêæ mniej wa¿nych ministerstw. Bo tak bêdzie sprawiedliwie.

Bo jak wygl¹da sprawiedliwoæ wg.
PO? Gdyby PO wygra³a wybory, to oczywicie uzna³aby za sprawiedliwe, ¿e jeli
wygra³a to przejmuje wiêkszoæ ministerstw i przy pomocy PiS realizuje swój
program. W przypadku gdy wygra³o PiS,
PO uznaje za sprawiedliwe, ¿e w rz¹dzie przejmie wiêkszoæ ministerstw i
bêdzie pomagaæ PiS w realizacji programu PO... Piêkny numer PO z wyznaczaniem na kandydatów marsza³ków
sejmu i senatu ludzi, którzy s¹ przeciwni jakimkolwiek uk³adom z PiS. Niestety, wyznaczenie tych ludzi na marsza³ków to by³ gest na zerwanie rozmów i PO z wyrachowaniem do tego
d¹¿y³a! Bo przecie¿ to ONI s¹ inteligentni i przygotowani do w³adzy... Tymczasem ju¿ wiadomo, ¿e marsza³kowie
byli tylko czêci¹ szanta¿u PO w stosunku do PiS. PiS nie wystawi³o osób
niechêtnych tej koalicji do rozmów. PO
dzia³a³o z wyrachowaniem i bezwzglêdnoci¹: kompromis to przyjêcie wszystkiego co chcemy!
Propozycja PO: dajcie nam wszystko co chcemy - to rozmawiamy z wami!
Albo uparte powtarzanie: przecie¿ jest
koalicja PiS z Samoobron¹, LPRem i
PSLem. W tym wypadku to nawet Andrzej Lepper wydaje siê uczciwszy od
Rokity, bo wprost odpowiada, ¿e taka
koalicja z PiS jest niemo¿liwa.
Bêdzie rz¹d, ale bez PO. I bardzo
dobrze.
PAC

MA£E impresje
Emigrant

Spotykamy go po pó³nocy przed lHôtel de Ville. Wymêczona walizka stoi
obok. Blade wiat³a i pusty plac, tylko nieliczni ludzie nasyceni pón¹ kolacj¹
przemykaj¹ jakby chy³kiem. Móg³by byæ zagubionym turyst¹ gdyby nie jego samotnoæ i obawa odmalowana w ka¿dym gecie. Zupe³nie nie wie jak, gdzie i co
dalej.
Ewa Koz³owska

