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Ka¿da epoka ma swe w³asne cele
I zapomina o wczorajszych snach.
Adam Asnyk (1838 - 1897)
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Bêdê robi³ karierê w polityce. W ka¿dym
innym interesie du¿a konkurencja. A w polityce dureñ na ³apowniku i z³odziejem pogania.
£atwo siê wybiæ.
Andrzej Sapkowski

8 listopada 2005 r .

11 listopada

Pañstwo Polskie powstaje z woli ca³ego
narodu i opiera siê na podstawach demokratycznych. Rz¹d polski zast¹pi panowanie
przemocy, która przez sto czterdzieci lat ci¹¿y³a nad losami Polski, przez ustrój zbudowany na porz¹dku i sprawiedliwoci. (...) Jestem
przekonany, ¿e potê¿ne demokracje Zachodu udziel¹ swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej
i Niepodleg³ej
Józef Pi³sudski, z depeszy do czo³owych
pañstw wiata (poza Rosj¹)

Plan uroczystoci z okazji
Dnia Niepodleg³oci
9 listopada 2005r. - sala kina ROK
l000 -l 430  I Gminny Przegl¹d Pieni Patriotycznej;
10 listopada 2005r., godz.1200
 sala kina ROK
- wystêp uczniów Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I st. w Olecku,
- wyst¹pienie Burmistrza Olecka;
- wrêczenie Krzy¿y Zes³añców Sybiru;
- wystêp uczniów Szko³y Podstawowej
nr l oraz gimnazjalistów z Olecka;

GODZINY PRZYJMOWANIA
OG£OSZEÑ
Tygodnik Olecki,
ul. Zielona 37
tel./fax (0-87) 520 02 30
poniedzia³ek, roda
czwartek, pi¹tek
w godz. 12 00-17 00

Nr 45
(411)

Cena 1,40 z³

- koncert finalistów I Gminnego Przegl¹du
Pieni Patriotycznej.
11 listopada 2905r.
1100  Msza w. za Ojczyznê w Kociele
NMPKP w Olecku. Po Mszy w. z³o¿enie kwiatów i wieñców w kruchcie kocio³a przy Krzy¿u Misyjnym
i Pomniku Miejskim.
Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski

28 VI 1914 r. w Sarajewie serbski
zamachowiec zastrzeli³ austro-wêgierskiego
nastêpcê tronu, arcyksiêcia Franciszka
Ferdynanda. Zamach na arcyksiêcia sta³
siê bezporedni¹ przyczyn¹ wypowiedzenia
wojny Serbii przez Austro-Wêgry. Konflikt na Ba³kanach przerodzi³ siê w I wojnê wiatow¹. Jej wybuch stworzy³ korzystn¹
sytuacjê dla sprawy polskiej, poniewa¿
zaborcy weszli w konflikt zbrojny w przeciwnych obozach. Z jednej strony stanê³y tzw. pañstwa centralne: Niemcy i
Austro-Wêgry, z drugiej  pañstwa Ententy: Rosja, Francja, Wielka Brytania, a
tak¿e Serbia.
W wyniku czteroletnich zmagañ na
l¹dzie i morzu upad³y trzy potêgi, które
dokona³y rozbioru Polski. W padzierniku 1918 r. spo³eczeñstwo polskie przyst¹pi³o do rozbrajania wojsk austriackich
i niemieckich i tworzenia niezale¿nych
orodków w³adzy. Na czele pierwszego z
nich, w Krakowie, stan¹³ Wincenty Witos (30 padziernika). Rz¹dowi lubelskiemu przewodniczy³ Ignacy Daszyñski (7
listopada). Trzy dni póniej wróci³ z Magdeburga (gdzie by³ wiêziony) Józef Pi³sudsid. 11 listopada 1918 roku Niemcy podpisa³y zawieszenie broni na warunkach
kapitulacji. Tego samego dnia Józef Pi³sudski obj¹³ urz¹d Naczelnika Pañstwa.
Przed Polakami stanê³o zadanie tworzenia w³asnego pañstwa.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
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K R O N I K A
PO¯ARNICZA

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:
 Robert Betko
 Adam Borowy
 Leonarda Krupiñska
 Wincenta Ociepka
 Zenon Ró¿ycki
 Jaros³aw Sofiñski
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
√ 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

6 listopada oko³o 15.00 dosz³o do
miertelnego w skutkach wypadku w
okolicach skrzy¿owania dróg do Go³dapi, Suwa³ i Olecka w okolicach Sedrank.
Jad¹cy od strony Suwa³k motocyklem
Honda trzydziestodwuletni Dariusz M.
zjecha³ z drogi g³ównej i chc¹c zapewne
przejechaæ skrótem obok k¹pieliska i cie¿ki
rowerowej uderzy³ w ograniczaj¹cy przejazd t¹ tras¹ szlaban. W wyniku odniesionych ran kierowca zmar³ w szpitalu
w Olecku. Bezporednie przyczyny wypadku bada olecka policja.

zmiana siedziby
 dworzec PKP,
Aleja Wojska
Polskiego 16

(K65302)

Nieustaj¹cy konkurs

mieræ na motocyklu

KEY

Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

Witajcie
Jestem mieszkañcem Wieliczek.
Chcia³bym zg³osiæ pewien incydent,
który mia³ miejsce zesz³ej nocy.
Wraz z grupk¹ przyjació³ szlimy
na cmentarz. Podjecha³y dwa samochody
 marki Audi 100 i Peugot (mieszkañcy Cimoch i okolic ). Wysypa³o sie z
nich z omiu ch³opaków. Mieli jeden
cel. Po³o¿yæ nas na ziemiê. Uda³o siê.
Nie walczylimy, nie by³o szans, a tak
naprawdê to nigdy nie tolerowalimy
przemocy. Zostalimy pobici wszyscy.
Prze¿y³bym wszystko, moje st³uczenia
twarzy, zakrwiawiony nos kolegi, rozciête wargi... Jednej rzeczy nie mogê
zrozumieæ  dlaczego oni skopali tê bez-

POLICJA OSTRZEGA

 31 padziernika .13.45 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego przy ul. Kolejowej.
 1 listopada 12.52 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego
przy ul. Ludowej.
 1 listopada 14.00 jeden zastêp JRG PSP
oraz dwa zastêpy OSP wiêtajno gasi³y po¿ar torfowiska w okolicach
Wronek (gm. wiêtajno). Podpalenie.
 2 listopada 19.26 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego
przy ul. Nocznickiego.
 2 listopada 19.28 jeden zastêp JRG PSP
wydobywa³ samochód, który wpad³ do
rzeki w okolicach ul. Jeziornej.
 3 listopada 6.52 dwa zastêpy JRG PSP
oraz jeden OSP Wieliczki usuwa³y skutki
wypadku drogowego, do którego dosz³o na drodze Olecko - Wieliczki.
 3 listopada 12.24 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ pochylone niebezpiecznie drzewo
nad budynkiem produkcyjnym.
 5 listopada 12.08 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca przy
ul. Park.

Listy do redakcji

bronn¹ dziewczynê! Nawet sobie nie
wyobra¿acie, co wtedy myla³em. Ona
zakrwawiona na chodniku, a oni j¹ kopi¹.Ta moja niemoc...
Dosyæ mam wszystkiego. Na ³amach
waszego pisma ju¿ niejeden artyku³ by³
im powiecony. Dlaczego oni czuj¹ siê
tak bezkarni?! Gdzie s¹ wszyscy, do których zwracamy siê o pomoc?! Ju¿ na
nikogo nie mo¿na liczyæ.
Pewnie ten mail poleci do kosza ...
Przykro mi jest, naprawdê, pierwszy raz
przez to wszystko przechodzi³em  szpital,
policja. Wszyscy maj¹ to gdzie.
P.S.
W szpitalu zapyta³em, czy maj¹ mo¿e
lód na twarz. Odpowiedziano mi, ¿ebym
sobie miêso przy³o¿y³.
To jest Polska w³anie.

Przegl¹d Pieni
Patriotycznej

9 listopada (roda) o 10.00 rozpocznie siê I Przegl¹d Pieni Patriotycznej.
Zg³oszonych jest 65 utworów w czterech
kategoriach. Laureaci konkursu wyst¹pi¹ 10 listopada o 12.00 podczas obchodów wiêta Niepodleg³oci.

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

Przyczyna: Wymuszenie pierwszeñstwa przejazdu.

na stronie internetowej www.olecko.com (w pliku *.pdf)
Zapraszamy do udzia³u w konkursie Tygodnika
Oleckiego z okazji 400 wydania naszej gazety.

To s i ê z d a r z y ³ o
w³anie w Olecku!
Konkurs polega na zaprezentowaniu wa¿nego wydarzenia z Pañstwa ¿ycia, które zwi¹zane jest z
naszym miastem. Urodziny, mi³oæ,
przyjañ, prze¿ycie, które zawa¿y³o na Pañstwa ¿yciu...
Na pewno s¹ takie momenty,
które wi¹¿¹ siê z okrelonym miejscem w naszym miecie. Prosimy
o podzielenie siê tymi prze¿yciami.
Do konkursu zostan¹ dopuszczone
wszelkie formy wypowiedzi: zdjêcia, opowiadania, poezja, reporta¿e, obrazy, czy utwory muzyczne.

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
listopada. 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.

G¹ski  widry
 Dziêgiele

Jeszcze raz

Dobiegaj¹ prace projektowe na drogê G¹ski  widry  Dziêgiele. Zarz¹d
powiatu oleckiego do³¹czy³ siê równie¿
do finansowania taj inwestycji.

28 padziernika burmistrz ponownie
z³o¿y³ w Urzêdzie marsza³kowskim wnioski
o dofinansowanie remontu starego ratusza w parku oraz placu przed ROK
Mazury Garbate i budowê instalacji
sanitarnej Olecko  Mo¿ne.

Przebudowa kolejnej drogi
W dniu 24.10.2005r. Powiat Olecki
podpisa³ umowê z Wojewod¹ Warmiñsko-Mazurskim na finansowanie inwestycji drogowej ze rodków Bud¿etu Pañstwa w ramach Kontraktu Województwa.
Podpisana umowa dotyczy przebudowy drogi powiatowej Leny Zak¹tekCzerwony Dwór-Stacze-Sokó³ki o d³ugoci 11,9 km.

Wartoæ ca³ego zadania to 3.575.048z³,
z tego:
- Bud¿et Pañstwa  2.681.286 z³
- Nadlenictwo Czerwony Dwór  704.477z³
- Gmina Kowale Oleckie  94.642 z³
- Powiat Olecki  94.643 z³
Realizacja zadania rozpoczê³a siê 10
padziernika i bêdzie zakoñczona do 5
grudnia 2005r.
Przygotowa³ Sekretarz Powiatu

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

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

#

Iloæ publikacji:
px1
p x2
p x3
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Podpis: .................................................................................................................
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OLECKI TERMINARZ

8 listopada
10.00  Konkurs pieni patriotycznej 
sala widowiskowa ROK MG
12.00  uroczyste obchody rocznicy
Odzyskania Niepodleg³oci
13.00  Escale Detale. Piosenki bez granic  koncert, ROK Mazury
Garbate
9 listopada
12.00 - posiedzenie Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa, pokój nr 28
(biuro Rady) Starostwa Powiatowego
w Olecku
10 listopada
11.00 - posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki, pokój nr 28 (biuro
rady) Starostwa Powiatowego w Olecku.
11 listopada
17.00  Mr & Mrs Smith - film, kino
19.00  Klucz do koszmaru - film, kino
12 listopada
17.00  Mr & Mrs Smith - film, kino
19.00  Klucz do koszmaru - film, kino
13 listopada
17.00  Mr & Mrs Smith - film, kino
19.00  Klucz do koszmaru - film, kino
17 listopada
10.00  Prezentacje Artystyczne Widziad³o  sala widowiskowa ROK
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
18 listopada
17.00  Czas surferów - film, kino
19.00  Osaczony - film, kino
19 listopada
17.00  Czas surferów - film, kino
19.00  Osaczony - film, kino
20 listopada
17.00  Czas surferów - film, kino
19.00  Osaczony - film, kino
19:00 - koncert zespo³u Ocean (jako
support zespó³ Tlen), sala Teatru AGT
- Cena biletu - 10 z³
- zbiorowe polowanie ko³a ³owieckiego
Sarna na ³owisku M. Olecko-Zatyki
21 listopada
9:15 i 11:00, - spektakl teatru lalkowego z Olsztyna Historia Calineczki, sala
widowiskowa ROK MG
23 listopada
12:00 - spektakl dla m³odzie¿y licealnej
Zapiski oficera Armii Czerwonej (Teatr
Wêgierki) sala widowiskowa ROK MG
24 listopada
9.00 - III regionalny Turniej Gry w Warcaby Klasyczne Dzieci i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej Intelektualnie,
rodowiskowy Dom Samopomocy, ul. Armii Krajowej 26
25 listopada
17.00  Oliver Twist - film, kino
19.20  Komornik - film, kino

"
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Stypendia studenckie

Na Wszechnicy Mazurskiej zakoñczy³ siê okres
przyznawania stypendiów socjalnych. Termin sk³adania wniosków up³yn¹³ 15 padziernika. Pozytywnie rozpatrzono 582 wnioski. W wypadku 36 innych
wniosków jest mo¿liwe odwo³anie. Ponadto przyznano 15
stypendiów dla osób niepe³nosprawnych oraz oko³o 20 stypendiów mieszkaniowych. Pomoc materialna dla studentów WM w czasie jednego miesi¹ca zamyka siê kwot¹ oko³o 170 tysiêcy z³otych.
Minimalne stypendium to 100 z³otych, za maksymalne
to oko³o 400 z³otych.
Informacji udzieli³
kierownik dzia³u ds. dydaktyki Tomasz £askowski

Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski zosta³
zaproszony do Brukseli jako jeden z dwudziestu polskich ekspertów ds. samorz¹du terytorialnego.

Wyró¿nienie dla
oleckiego samorz¹du

Tzw. Komitet Regionów, w którego pracach bior¹ udzia³
przedstawiciele wszystkich krajów cz³onkowskich Unii zaprosi³ dwudziestu samorz¹dowców z Polski do udzia³u w swych
obradach. Wród nich a¿ dwóch przedstawicieli bêdzie mia³o
województwo warmiñsko-mazurskie. S¹ to marsza³ek Sejmiku
Ryñski oraz burmistrz Olecka W. Olszewski. Burmistrza wytypowa³a Unia Miasteczek Polskich. W pi¹tek, 4 listopada kandydatura zosta³a pozytywnie przyjêta.
Komitet Regionów jest cia³em wypracowuj¹cym pogl¹dy
oraz wydaj¹cym opinie. Opinie takie wydaje m.in. w sprawie
przydzia³u unijnych rodków, w sprawach rozwi¹zañ prawnych oraz dzia³añ strukturalnych w poszczególnych regionach
czy pañstwach.
Posiedzenia Komitetu odbywaj¹ siê w Brukseli oraz w razie potrzeb w innych krajach. Wi¹¿e siê to z wyjazdami Burmistrza. Kasa miejska oraz sam zainteresowany nie ponios¹ ¿adnych kosztów. Wszystkie wydatki zwróci Bruksela.
Opracowa³ M
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich
zaprasza na spotkanie autorskie po³¹czone z wernisa¿em
wystawy znanego oleckiego rysownika

Marka Pacyñskiego

Terminy posiedzeñ Komisji
w listopadzie 2005r.
 W dniu 09.11.2005r. (roda) o godz. 12.00 w pokoju nr 28
(biuro Rady) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie siê
posiedzenie Komisji Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa.
Tematy: 1) Informacja o funkcjonowaniu spó³ki Olmedica
oraz o przebiegu likwidacji SP ZOZ w Olecku w likwidacji za
9 m-cy 2005r., 2) Ocena funkcjonowania PZD w Olecku, stan
przygotowañ do sezonu zimowego, 3) Informacja o realizacji
prac remontowych na drogach powiatowych, 4) Analiza materia³ów na sesjê, 5) Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski, 6) Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji.
 W dniu 10.11.2005r. (czwartek) o godz. 11.00 w pokoju
nr 28 (biuro rady) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie siê posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki.
Tematy: 1. Analiza materia³ów na sesjê, 2. Sprawy bie¿¹ce i
wolne wnioski, 3. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji, 4. Przegl¹d wykonanych inwestycji na
terenie Powiatu.
Urszula Sawicka Biuro Rady Powiatu

Na sesji o rikszy i nie tylko

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Oleckiego, jaka mia³a miejsce
27 padziernika, radny LPR Józef Skrocki ponownie wyst¹pi³
w sprawie gara¿owania na zapleczu Starostwa Powiatowego
rikszy wyborczej, nale¿¹cej do kandydata na senatora Stefana Duka (startowa³ z listy PSL). Radny z Mazur nadal oczekuje na pisemn¹ odpowied od starosty. Radny J. Skrocki
pyta³ siê tak¿e o postêpowanie, jakie prowadzi wobec SP ZOZ
Olecko w likwidacji jeden z oko³o setki wierzycieli by³ego SP
ZOZ.
(jod)

Zaprosili nas:

 Stowarzyszenie Daæ Nadziejê przy DS w Olecku na Prezentacje Artystyczne Widziad³o pod has³em Nie wierz
swym oczom  sercem patrz. W prezentacjach wezm¹ udzia³
placówki kszta³c¹ce dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ z terenu
miasta i gminy Olecko  17 listopada, godz. 10:00 do sali
kina ROK MG
 Stowarzyszenie Daæ Nadziejê przy DS w Olecku na III
Regionalny Turniej Gry w Warcaby Klasyczne Dzieci i
M³odzie¿y Niepe³nosprawnej Intelektualnie  24 listopada
o godz. 9:00 w rodowiskowym Domu Samopomocy w Olecku,
Armii Krajowej 26.

10 listopada, godz. 13:00, Galeria Pod Skosem

KEY

znaczy taniey !

(V65312)

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

(V39802)

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

guracja roku szkolnego.

#
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Dary PZPN

Do sekcji pi³ki no¿nej Klubu Czarni trafi³y dary od
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Przywióz³ je w czwartek
z Warszawy dyrektor MOSiR Andrzej Kamiñski.
Dary to 18 kompletnych strojów pi³karskich, 5 pi³ek
marki Puma, komplety getrów oraz komplet koszulek, tzw.
znaczników. Ponadto trafi³y do Olecka dwa kompletne
stroje bramkarskie. £¹czna wartoæ przekazanych przedmiotów to ponad 5000 z³otych.
Fot. Marek Pacyñski
Na zdjêciu: Burmistrz Wac³aw Olszewski i dyrektor Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Olecku Andrzej Kamiñski prezentuj¹ dary Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.

Ukoñczone inwestycje

W ci¹gu listopada zostan¹ zakoñczone dwie inwestycje
miejskie. S¹ to odwodnienie terenów przylegaj¹cych do ulic
Parkowej a¿ do tzw. w¹skotorówki i wokó³ stadionu MOSiR.
Do oczyszczania wód sp³ywaj¹cych kana³ami zastosowano najnowsze typy separatorów. Ca³oæ inwestycji to ponad 900
tysiêcy z³otych.
W przeci¹gu tego tygodnia nast¹pi techniczny jej odbiór.
Dziêki zamontowaniu najnowszej generacji separatorów
staniemy siê jednym z nielicznych miast w Polsce, w których
do jeziora nie sp³ywa nawet deszczówka. Oczyszcz¹ j¹ zamontowane urz¹dzenia. Ta ekologiczna inwestycja pozwoli na dalsze oczyszczenie wody w jeziorze Olecko Wielkie. Podobne
rozwi¹zanie zastosowano w Miko³ajkach.
Druga inwestycja to zagospodarowanie terenu pomiêdzy
ulicami Go³dapsk¹ i Parkow¹.
Pomiêdzy blokami Go³dapska 16, a Parkowa 1 zosta³a oddana do u¿ytku droga dojazdowa. Odwodniono za jednym zamachem plac przylegaj¹cy i zbudowano na nim parkingi. Utwardzono teren, gdzie zlokalizowano mietniki. Przy drodze powiatowej wykonano na koszt miasta fragment chodnika. Modernizacji uleg³ te¿ wjazd na parking przy bloku Parkowa 1.
Koszt przedsiêwziêcia to oko³o 220 tysiêcy z³otych.
(M)

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

(V63804)

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

Ochrona przed ptasi¹ gryp¹

Ministerstwo rolnictwa wprowadzi³o zakaz organizowania
na terenie ca³ego kraju targów, wystaw, pokazów i konkursów z udzia³em ¿ywych kur, kaczek, gêsi, indyków, przepiórek, strusi oraz wszelkich ptaków. Zarz¹dzenie zakazuje równie¿ handlu ptakami na targowiskach oraz trzymania ptaków
na otwartej przestrzeni.
O powy¿szym zarz¹dzeniu zosta³y powiadomione s³u¿by
inspekcyjne weterynaryjne, stacje SANEPID-u oraz policja.
Zarz¹dzenie ma zapobiec bezporedniemu kontaktowi ptactwa domowego z sezonowo przemieszczaj¹cymi siê ptakami dzikimi.

Dodatkowe pieni¹dze na remonty

Jak poinformowa³ burmistrz pod koniec padziernika i na
pocz¹tku listopada Olecko otrzyma³o dodatkowe pieni¹dze na
remonty szkó³. Pochodz¹ one z 0,6% rezerwy owiatowej ministerstwa. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na remonty szkó³
w Judzikach i Babkach Oleckich. Na obie szko³y jest do podzia³u oko³o 130 tysiêcy.

Sala gimnastyczna w G¹skach

21 padziernika zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony
na wybór wykonawcy robót budowlanych. Termin realizacji
inwestycji to 30 sierpnia 2006 roku. Otwarcie ofert nast¹pi 12
grudnia.

Agencja
Nieruchomoci Rolnej...

przekaza³a dla Olecka 200 tysiêcy na zbudowanie kanalizacji i
wodoci¹gu do Imionek. Jest to refundacja wydatków jakie na
ten cel ponios³a olecka gmina. Pieni¹dze zostan¹ wykorzystane na potrzeby innych inwestycji.

Barszcz Sosnowskiego

Ta wielka gabarytowo rolina sprowadzona z Syberii mia³a byæ panaceum na brak zielonki stosowanej jako karma prze¿uwaczy hodowlanych. Sta³a siê jednak szybko rosn¹c¹ rolin¹ ekspansywn¹. Okaza³o siê, ¿e posiada w³aciwoci truj¹ce, a cilej parz¹ce o konsekwencjach o wiele bardziej gronych ni¿ poparzenie pokrzyw¹.
W gminie podjêto walkê z tym gronym chwastem. Do
tego celu u¿ywa siê bardzo mocnych rodków.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Olecka poprosi³ mieszkañców gminy o informacje o miejscach jej wystêpowania. Sporz¹dzona zostanie mapa wystêpowania barszczu i
w najbardziej dogodnym do tego terminie zostan¹ jego skupiska zniszczone.
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11 listopada  Dzieñ Niepodleg³oci
Aleksander Kakowski
Józef Ostrowski
Zdzis³aw Lubomirski
Józef Pi³sudski
Dziennik Praw Pañstwa Polskiego 1918, nr 17, poz. 38

1918 listopad 11, Warszawa - Dekret Rady Regencyjnej do narodu polskiego o przekazaniu w³adzy wojskowej Józefowi Pi³sudskiemu
Wobec gro¿¹cego niebezpieczeñstwa
zewnêtrznego i wewnêtrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarz¹dzeñ wojskowych i utrzymania porz¹dku w kraju, Rada
Regencyjna przekazuje w³adzê wojskow¹ i naczelne dowództwo wojsk polskich,
jej podleg³ych, Brygadierowi Józefowi
Pi³sudskiemu.
Po utworzeniu Rz¹du Narodowego,
w którego rêce Rada Regencyjna, zgodnie ze swymi poprzednimi owiadczeniami,
zwierzchni¹ w³adzê pañstwow¹ z³o¿y,
Brygadier Józef Pi³sudski w³adzê wojskow¹, bêd¹c¹ czêci¹ zwierzchniej w³adzy
pañstwowej, temu¿ Rz¹dowi Narodowemu zobowi¹zuje siê z³o¿yæ, co stwierdza
podpisaniem tej odezwy.
Dan w Warszawie,
dnia 11 listopada 1918 roku

Tê datê znaj¹ wszyscy, a przynajmniej
powinni znaæ j¹ ludzie mieszkaj¹cy w tym
kraju. Jednoczenie znany jest drugi
dokument  depesza skierowana do
wszystkich krajów w sprawie niepodleg³oci:
Pañstwo Polskie powstaje z woli
ca³ego narodu i opiera siê na podstawach demokratycznych. Rz¹d polski
zast¹pi panowanie przemocy, która przez
sto czterdzieci lat ci¹¿y³a nad losami
Polski, przez ustrój zbudowany na porz¹dku i sprawiedliwoci. (...) Jestem
przekonany, ¿e potê¿ne demokracje
Zachodu udziel¹ swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej
Odrodzonej i Niepodleg³ej
Jozef Pi³sudski
Depeszê tê otrzyma³y praktycznie
wszystkie kraje z wyj¹tkiem Rosji. Dla
wielu z nas pamiêtaj¹cych historiê jakiej
uczono nas w czasach PRLu mog³oby
wydawaæ siê czym dziwnym. Przecie¿
obchodz¹c co roku rocznicê rewolucji padziernikowej uczono nas, ¿e to w³anie
W³odzimierz Ilicz Lenin i jego rewolucja
da³a nam niepodleg³oæ... tak fatalnie
zmarnowan¹ przez 21 lat w³adzy kapitalistów, Pi³sudskiego i rz¹dy Sanacji. Tak
bylimy uczeni: Polska powsta³a dziêki uprzejmoci i wiat³ej
myli Wielkiego Wodza Rewolucji Padziernikowej. I takie by³o
przekonanie wiêkszej czêci spo³eczeñstwa. Dzieñ 11 listopada
by³ normalnym dniem. Najwa¿niejsza by³a data 7 listopada. W
szko³ach odbywa³y siê apele, w
radiu i telewizji by³o pe³no od
rewolucji padziernikowej. Dla
uczniów to by³ raj, bo najczêciej to by³ dzieñ wolny. Czasem sz³o siê do kina na bardzo
ciekawy film o rewolucji: dzielni
czekici, odwa¿ni kawalerzyci
Budionnego itd. I rozczarowanie gdy rozmawia³o siê z dziadkami. Oni nie cieszyli siê tym
wiêtem.
Czemu? Przecie¿ tyle zawdziêczalimy Wielkiemu Wodzowi i
Rewolucji Padziernikowej.
Historia dla Rewolucji Padziernikowej okaza³a siê okrut-

na jak sama rewolucja dla wiata.
Niepodleg³oæ naszej ojczyzny to
jednak nie Lenin! To Rz¹d Tymczasowy
utworzony w Rosji w wyniku udanej rewolucji lutowej (1917), kierowany pocz¹tkowo przez konstytucyjnego demokratê
ksiêcia Lwowa, a od 21 lipca przez socjalistê-rewolucjonistê Aleksandra Kiereñskiego. Ten rz¹dowi nie zdecydowa³
siê na wyst¹pienie z Ententy i jednostronne zakoñczenie wojny. Przyjête
decyzje: zniesienie cenzury, zniesienie kary
mierci, rozwi¹zanie policji politycznej
(ochrany). Atak bolszewików na Pa³ac

Powitanie Komendanta na dworcu
kolejowym w Warszawie dnia 11 listopada 1918 r. po Jego powrocie z wiêzienia w Magdeburgu.
Zimowy i aresztowania cz³onków Rz¹du
Tymczasowego w czasie rewolucji padziernikowej po³o¿y³o kres istnienia tego
rz¹du.
Jednym z najwa¿niejszych aktów tego
rz¹du by³o uznanie za niewa¿ne wszelkich traktatów dotycz¹cych zniewolenia
wielu narodów wchodz¹cych w tym czasie
w sk³ad Imperium rosyjskiego. Polska by³o
jednym z takich krajów. I w³anie ten akt
uznaj¹cy za niewa¿ne dokumenty dotycz¹ce rozbiorów Polski sta³ siê jedn¹ z
najwa¿niejszych podwalin naszej niepodleg³oci. Sam Lenin by³ bardzo niechêtny naszej niepodleg³oci i widzia³ w przysz³oci mo¿liwoæ anulowania tego aktu.
Dla rewolucji bolszewickiej wolne naro-

Pierwsza polska warta
przed ratuszem w Warszawie

%
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Rozbrajanie ¿o³nierzy niemieckich.
dy stanowi³y tylko przeszkodê. Póniejsze lata tylko potwierdzi³y tê tezê. Odebrano szybko niepodleg³oæ wielu krajów powsta³ych na gruzach Rosji carskiej: Gruzji, Ukrainie, Armenii i wielu
pañstwom azjatyckim i kaukaskim. Za
d¹¿enia do w³asnej niepodleg³oci zap³aci³y
krwaw¹ cenê. Tylko w pierwszych latach
wojny domowej wymordowano i skazano na zag³adê wielu najwybitniejszych
przedstawicieli tych narodów. Ich miejsce zajêli ludzie, co do których do dzi
przylgnê³a opinia katów i oprawców.
Polska, Finlandia, £otwa, Estonia,
Litwa mia³y szczêcie. Ominê³o je szczêcie powrotu i przynale¿noci do najlepszego i najszczêliwszego kraju na
wiecie.
Dla nas Polaków 11 listopada jest
symbolem. Bardzo wa¿nym symbolem
polskoci. Nie podarowano nam niepodleg³oci. Musielimy j¹ sami wywalczyæ.
Polacy w czasie I wojny wiatowej znaleli siê w szeregach prawie wszystkich
armii wiata, przede wszystkim pañstw
zaborczych. Tragedia ludzi tego samego narodu sta³a siê fundamentem odrodzenia ca³ego narodu. Rozumia³ to Pi³sudski i rozumieli to inni politycy d¹¿¹cy do niepodleg³oci. Wydarzenia w lutym 1917 roku w Rosji  obalenie w³adzy cara sta³y siê pierwszym elementem
efektu domina. By³ to sygna³, ¿e koñcz¹
siê rz¹dy zaborców. W 1917 roku walcz¹ce na frontach I wojny wiatowej
strony nie mia³y jeszcze pewnoci, kto
wygra tê wojnê i jak siê ona skoñczy.
Polacy wykorzystali tê szansê w 100%.
Po 123 latach niewoli odzyskalimy nie-

Samochód wojskowy polski
z karabinem maszynowym.

Mapa  1918 r.
podleg³oæ. Nie zawdziêczamy tego ani
Rosji, ani Leninowi, ani Rewolucji Padziernikowej, ani Niemcom ani innym...
Niepodleg³oæ zosta³a osi¹gniêta mimo
wielu nieprzychylnym nam opiniom. Jeszcze w czasie uk³adów wersalskich spotykalimy siê z nieprzyjazn¹ opini¹ Francji,
Wielkiej Brytanii, W³och itd. Sympatiê
Francji mielimy tylko dziêki temu, ¿e
moglimy byæ miejscem odci¹gania agresji
Niemiec. Dla Wielkiej Brytanii bylimy
zagro¿eniem ze wzglêdu na jej interesy
na Wschodzie (Rosji), co i tak nie uchroni³o tego kraju przed klêsk¹ w³asnej polityki w zetkniêciu z rz¹dami bolszewików. Dla W³ochów bylimy obojêtni, ale
moglimy byæ zagro¿eniem dla potencjalnych wp³ywów w krajach powsta³ych w
wyniku rozpadu Monarchii Austro-Wêgierskiej. Ostatecznie pretensje W³ochów
posz³y w kierunku z³oci na Francjê i Wielk¹
Brytaniê za fatalny, ich zadaniem, podzia³ posiad³oci niemieckich. Nie moglimy liczyæ na swoich nowych s¹siadów: Litwê, w której Rosjanom uda³o siê
wykszta³ciæ silny antypolski ruch nacjonalistyczny i Czechos³owacjê, która od
samego pocz¹tku uznawa³a Polskê za
najgorszego wroga (w ideologii wielu
polityków czechos³owackich, chêæ zniszczenia naszego kraju okaza³a siê silniejsza od instynktu samozachowawczego i
w³asnej niepodleg³oci). A mimo to nasz

kraj powsta³. Mielimy krótki okres walk
z Ukraiñcami, ale szybko uporano siê z
problemem bratobójczej jakby nie by³o
wojny. Pomoglimy w utrzymaniu niepodleg³oci £otwy nie ¿¹daj¹c nic w
zamian, prócz przyjani.
To by³ czas s³awy i chwa³y i dlatego
tej daty, 11 listopada, nie wolno nam
zapomnieæ i musimy znaæ co siê w tym
dniu wydarzy³o.

Student uniwersytetu zawiesza chor¹giew na pa³acu namiestnikowskim.

&

Tygodnik Olecki nr 45 (411)

ZGM do likwidacji
Do koñca czerwca 2006 r. Zak³ad
Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku bêdzie zlikwidowany. Jak argumentowa³ na
ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 27
padziernika br. burmistrz Wac³aw Olszewski stoj¹ za tym argumenty ustawowe.
- ZGM jako zak³ad bud¿etowy nie mo¿e
administrowaæ wspólnotami mieszkaniowymi, co potwierdza tak¿e nowelizacja
ustawy o finansach publicznych, nie mo¿e
prowadziæ takiej dzia³alnoci - mówi³ W.
Olszewski. Bêdzie to tak¿e zgodne z ustaw¹
o samorz¹dzie terytorialnym. Jak zwykle
przy takich dzia³aniach najbardziej szkoda ludzi, którzy trac¹ pracê. Zapewniam
jednak, ¿e wiêkszoæ za³ogi likwidowanego ZGM znajdzie pracê w innych firmach, które bêd¹ prowadziæ administracjê wspólnot mieszkaniowych.
Wg burmistrza ci¹gle rosn¹cy d³ug
ZGM obecnie wynosi 3 procent dochodów gminy.
- Dalsze utrzymywanie ZGM stanowi du¿e zagro¿enie dla kondycji finansowej PWiK sp. z o.o. i PEC sp. z o.o doda³ burmistrz Olszewski.
W obronie ZGM stanê³a jako jedyna przewodnicz¹ca Rady Osiedla Siejnik Krystyna Ko³odziejska.
- Wyra¿am swój sprzeciw wobec tej
decyzji, która oznacza atak na kolejnego radnego z listy Dobra Wspólnego apelowa³a (chodzi o radn¹ Gra¿ynê Obuchowsk¹, pracownika ZGM).
Wszystkie komisje Rady popar³y projekt likwidacji ZGM. Z g³osowania ze
wzglêdu na interes wy³¹czono radn¹ Obuchowsk¹. 17 radnych by³o za przyjêciem projektu, wstrzyma³ siê jedynie Marek
Kondracki i Franciszek Kowalewski.
Warto dodaæ, ¿e likwidatorem zak³aW dniach 31 padziernika i 2 listopada na naszym jeziorze przy d³ugim mocie pojawi³a siê dziwna maszyna przypominaj¹ca ¿niwiarkê doczepion¹ do metalowej ³odzi motorowej. Przy burtach mia³a
ko³a-³opaty, które nadawa³y jej ruch. Porodku siedzia³ operator obs³uguj¹cy urz¹dzenie.
Robi¹ce sporo ha³asu monstrum w szybkim tempie poch³ania³o (ciê³o) rosn¹ce przed
nim trzciny. W ci¹gu kilku godzin trzcina
zaczê³a sp³ywaæ do rzeki i na jezioro, a
czêæ utknê³a przy przystani Klubu Wodnego.
Postronni obserwatorzy, obywatele Olecka, mieli w¹tpliwoci co do zasadnoci i
sposobu ciêcia (nie uprz¹tania trzciny).
Miejmy nadziejê, ¿e pod wzglêdem ekologicznym jest to przemylana decyzja.
BOS

du bêdzie jego kierownik Dariusz Koz³owski.
W styczniu 2005 r. wszystkie wspólnoty mieszkaniowe dostan¹ od ZGM
wypowiedzenia umów z terminem do
koñca marca. Od kwietnia bêd¹ musia³y
sobie znaleæ nowych zarz¹dców, albo
robiæ to samodzielnie w ramach WM.
Pismo w sprawie likwidacji zak³adu
skierowa³ przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ Henryk
Kulik.
Wg informacji przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Leszka Ga³czyka, który
od dawna opowiada³ siê za zmianami,
nowa sytuacja pozwoli na pe³ne upodmiotowienie wspólnot mieszkaniowych.
- Teraz wspólnoty bêd¹ zupe³nie
samodzielne. Bêd¹ mog³y korzystaj¹c z
ró¿nych ofert zarz¹dców, wybraæ tê dla
siebie najw³aciwsz¹ - argumentuje przewodnicz¹cy RM Ga³czyk.
Z jego informacji wynika, ¿e w Olecku
licencjê zarz¹dcy wspólnot mieszkaniowych
maj¹ m.in. prezes TBS sp. z o.o. Jerzy Imierski,
Janusz ¯ero i Maria Domin.
(jod)
***

Propozycja dla burmistrza

Podczas posiedzenia komisji bud¿etu, gospodarki i finansów RM Olecko
we wrzeniu br. pojawi³a siê propozycja, aby w zwi¹zku z planowan¹ likwidacj¹ ZGM Olecko nie pozostawiæ wspólnot samym sobie i zorganizowaæ spotkanie dla ich liderów, na którym mo¿na
by ich przeszkoliæ w dziedzinie zarz¹dzania wspólnotami mieszkaniowymi.
Pomys³ jest bardzo cenny i wart szybkiej realizacji. Przecie¿ wg uchwa³y RM
Olecko z 27.10.05 r. od kwietnia 2006 r.
oleckie WM nie bêd¹ korzysta³y z us³ug
ZGM Olecko.

St¹d te¿ jako cz³onek WM przy ul.
Ludowej 1a proponujê burmistrzowi
Wac³awowi Olszewskiemu, Radzie Miejskiej oraz ZGM-owi zorganizowanie jak
najszybciej cyklu szkoleñ dla liderów WM
(z pomoc¹ prawników, ksiêgowych np. z
biur rachunkowych) oraz WM, które ju¿
dawno usamodzielni³y siê i nie korzystaj¹
z us³ug licencjonowanych Zarz¹dców.
Prowadz¹ to w ich imieniu m.in. Teresa
Szumska, Regina Kowalewska i Bogdan
Gniedziejko.
Na to szkolenie warto tak¿e zaprosiæ
osoby posiadaj¹ce licencje zarz¹dcy, które
bêd¹ mog³y przedstawiæ wspólnotom swoje
oferty odpowiednio wczeniej, aby w³aciciele mieszkañ, dot¹d administrowanych przez likwidowany ZGM mogli spokojnie wybraæ nowego zarz¹dcê lub podj¹æ
decyzjê o usamodzielnieniu siê.
Dariusz Josiewicz

Wypadek

Do miertelnego w skutkach wypadku dosz³o na trasie Olecko-Wieliczki. Trzydziestojednoletni Andrzej W. (mieszkaniec Raczek) kieruj¹c Nissanem zacz¹³ wyprzedzaæ VW Passata. Nagle samochód
wyprzedzany skrêci³ na lew¹ stronê jezdni.
Wyprzedzaj¹cy chc¹c unikn¹æ kolizji próbowa³ zrobiæ miejsce dla zaje¿d¿aj¹cego
mu drogê auta, zjecha³ na pobocze i trac¹c panowanie nad pojazdem uderzy³ w
przydro¿ne drzewo. Wyprzedzany samochód równie¿ wpad³ w polizg na liskiej jezdni. Prowadz¹cemu go kierowcy
dwudziestojednoletniemu Krzysztofowi N.
nie uda³o siê opanowaæ polizgu i uderzy³ czo³owo w drzewo po drugiej stronie jezdni i poniós³ mieræ na miejscu.
Kierowca i dwóch pasa¿erów Nissana z ogólnymi pot³uczeniami odwieziono do szpitala w Olecku. Po opatrzeniu
ran zwolnienie zostali do domu.

Koszenie trzciny
Fot. Boles³aw S³omkowski

'
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Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
Istniej¹ce od paru lat ko³o przyci¹ga w swoje krêgi osoby zainteresowane przesz³oci¹ dalsz¹ i bli¿sz¹ naszego miasta. Dziêki kilku pasjonatom jest coraz bli¿sza
idea powstania muzeum, którego g³ównym celem bêdzie przypomnienie i utrwalenie
historii naszego miasta i okolic. Na czwartkowym zebraniu mielimy okazjê poznaæ
i przyjrzeæ siê bli¿ej kolejnym zdobyczom powieconym naszemu miastu.
Przede wszystkim w posiadaniu przedstawicieli ko³a znajduje siê kserokopia
oryginalnego odpisu aktu za³o¿ycielskiego naszego miasta, który powsta³ na podstawie orygina³u w XIX wieku. Dokument ten jest w dwóch jêzykach: wg. oryginalnej pisowni aktu lokacyjnego, czyli w jêzyku polskim i t³umaczenie tego samego
aktu na jêzyk niemiecki. Wszystkie dokumenty s¹ potwierdzone pieczêciami urzêdów pruskich (niemieckich) jako zgodne z autentycznymi
dokumentami.
Innym ciekawym dokumentem jest kserokopia rozkazu
ewakuacji ludnoci cywilnej jesieni¹ 1944 przed nacieraj¹cymi wojskami sowieckimi.
Ko³o wzbogaci³o siê te¿ o przet³umaczone i wydane w
niewielkim nak³adzie biuletyny Treuburger Heimatbrief
wydawane w Niemczech przez dawnych mieszkañców Olecka. Jest to bardzo ciekawa i interesuj¹ca lektura, szczególnie jeli chodzi o rys historyczny. Fragmenty tego biuletynu mo¿na znaleæ w TO. Mo¿na m.in. dowiedzieæ siê ilu
doæ ciekawych ludzi urodzi³o siê w naszym miecie i to
niezale¿nie od narodowoci.
Ko³o ca³y czas gromadzi wokó³ siebie ciekawych ludzi.
Zapraszamy na nasze spotkania.
Marek Pacyñski
Fot. Marek Pacyñskii Boles³aw S³omkowski
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Hubertus 2005

Tradycyjnie ju¿ ko³o ³owieckie Sarna uczci³o dzieñ swego patrona wiêtego Huberta uroczyst¹ msz¹ wiêt¹ w
dniu 5.11.2005r. przy kapliczce powiêconej w. Hubertowi w Doliwach.
Mszê w. celebrowa³ ksi¹dz kanonik Leon Sztakowski  kapelan ko³a ³owieckiego Sarna wspólnie z ksiêdzem
myliwym, cz³onkiem ko³a ³owieckiego

z Prostek, a od 1 listopada  cz³onkiem niemacierzystym ko³a Sarna w
Olecku.
Po uroczystej mszy wiêtej odby³o
siê polowanie zbiorowe. W dwóch pêdzeniach pozyskano dwa dziki oraz dwa
lisy.
Jan Torebko

Harmonogram polowañ zbiorowych na bie¿¹cy sezon ko³a ³owieckiego Sarna
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Data
05.11.05.
20.11.05
04.12.05.
18.12.05.
24.12.05
01.01.06
08.01.06
14.01.06
15.01.06

Obwód
53
81
73
81
52-53
53-73

£owisko
Doliwy-Jurki
M.OIecko-Zatyki
Rosoch.-Gi¿e-Janowo
Imion ki-Wieliczki
Barany
Che³chy-Dunajek

Zwierzyna
J.Dz.S.L.Z.
Dz.S.L.Z.
Dz.S.L.Z.
Dz.S.L.Z.
J.Dz.S.L.Z.
J.Dz.S.L.Z.

Prowadz¹cy
Uwagi
Machnacz J
Hubertowskie
Zamojski W.
Wysocki M.
Warsiewicz R.
Buæwiñski J.
Wigilijne
Ramotowski St. Noworoczne
Term. rezerw.
Term. rezerw.
Term. rezerw.

Zbiórka o godz.700 poz.6 o godz.10-00.
Pozycje -1,5,6, dojazd
do Doliw we w³asnym
zakresie. Pozycje2,3.4.
 zbiórka przy stacji
paliw, transport ko³a.
Polowania bez nagonki
z zewn¹trz.
Oznaczenia:
J - jeleñ
Dz -dzik
S -sarna
L -lis
Z -zaj¹c

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprasza 20 listopada, godz. 19:00, sala Teatru AGT

koncert zespolu Ocean
(jako support zespól Tlen).

W³aciwie od momentu swoich narodzin wroc³awski Ocean jest
¿ywym zaprzeczeniem wszystkiego, co mo¿na w naszym kraju us³yszeæ i
powiedzieæ na temat m³odego zespo³u rockowego szukaj¹cego swego
miejsca na polskim rynku muzycznym. Ocean jest tak¿e zaprzeczeniem
wszystkich mitów i stereotypów mówi¹cych o tym, ¿e nagranie i wydanie w naszym kraju dobrej, a ju¿ zw³aszcza rockowej p³yty jest niemo¿liwe, ¿e to wina wielkich wytwórni i spadaj¹cego zainteresowania ciê¿ko
brzmi¹c¹ muzyk¹. Wroc³awska grupa przede wszystkim udowadnia, ¿e
okolice rocka wci¹¿ maj¹ siê bardzo dobrze.
Cena biletu  10 z³
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Publikujemy kolejny artyku³ w
To s i ê z d a r z y ³ o
konkursie Tygodnika Oleckiego z
w ³ a  n i e w O l e c k u ! okazji 400 wydania naszej gazety.
cz¹cego MRN w Olecku Wojciecha Pawniej jako kierownik WPHS w Olecku.
W latach 1954-57 uczêszcza³em do laka, który nie ukrywa³, ¿e ukoñczy³ kilka
Duch Olecka
oleckiego liceum (bardzo wysoki poziom klas szko³y podstawowej, ale zatrudnia³
Chocia¿ nie wierzê w duchy to uwa¿am, ¿e istnieje co takiego, co mo¿na
nazwaæ duchem szko³y, instytucji, czy
rzadziej miasta. Jest to zbiór zasad, sposób postêpowania, zwyczajów (czêsto niepisanych), które obowi¹zuj¹ w danej zbiorowoci. Jeli to s¹ dobre zasady, mo¿emy mówiæ o dobrym duchu tej zbiorowoci.
To tak jak w rodzinie. Jeli pradziadek by³ porz¹dnym cz³owiekiem, to jego
potomkom nie wypada byæ innymi.
Uwa¿am, ¿e istnieje dobry duch Olecka. Jest to pewien kult bezinteresownej
pracy dla dobra lokalnej spo³ecznoci,
kult rozumu potwierdzonego wykszta³ceniem, kult dobrej roboty, kultury i tolerancji.
Takie by³y moje spostrze¿enia w 1954
roku, gdy maj¹c 15 lat przenios³em siê z
Suwa³k do Olecka. Tu by³o mniej chamstwa na ulicach, bójek m³odzie¿y i kradzie¿y ni¿ w Suwa³kach. Mniej arogancji i zbrodni w³adzy, nawet w okresie
stalinowskim.
Tu¿ po wojnie, przenosz¹c siê z Suwa³k, Oleckie Liceum koñczy³a obca klasowo nowej w³adzy m³odzie¿. W Suwa³kach dyrektorem liceum by³ m. innymi
by³y kapo z Owiêcimia, wtedy czo³owy
dzia³aæ PZPR obnosz¹cy siê po miecie
z dzie³ami Stalina w rêku.
W Olecku zdawa³y maturê moje siostry cioteczne: Irena i Gabriela Kamiñska  córki ku³aka (32 ha ziemi) z Bocianowa ko³o Suwa³k i bratanice wujków: Ludwika (porucznik  szef wywiadu suwalskiej brygady AK) i Mieczys³awa (¿o³nierz AK ciêty przez hitlerowców na gilotynie w Królewcu).
Tutaj kszta³ci³ siê mój stryjeczny brat
Ryszard Majewski, syn Jana  kawalera
Orderu Virtuli Military za wojnê polsko-bolszewick¹ w 1920 roku, zamordowanego przez hitlerowców w Berznikach ko³o
Sejn za walkê w szeregach AK.
Nic dziwnego, ¿e w 1954 roku droga
mego ojca Antoniego Majewskiego, ¿o³nierza armii gen. Klenberga a póniej AK,
znalaz³a kres w Olecku. Przy ulicy S³owackiego 1 mieszka³y tam ju¿ moje ciotki, wtedy nauczycielki Szko³y Podstawowej
nr 1: Wanda Szuszkiewicz i Maria Bublej. W tym samym domu bliniaczym
przy ulicy S³owackiego 3 mieszka³ z rodzin¹ mój stryj Franciszek Majewski, pracuj¹cy w handlu: najpierw w PSS a pó-

nauczania) zdaj¹c maturê w 1957 roku.
Od 1956 roku gra³em w koszykówkê w
dru¿ynie A klasy Czarni Olecko. W latach
1957-59 pracowa³em jako inwentaryzator
w PSS Olecko. W 1959 roku podj¹³em
studia na kierunku fizyki Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu. Przejcie
ojca na rentê spowodowa³o, ¿e przenios³em siê na kierunek fizyki Studium
Nauczycielskiego w Toruniu, które ukoñczy³em w 1961 roku podejmuj¹c pracê w
Szkole Podstawowej nr 7 w Toruniu.
W tym czasie gra³em tak¿e w koszykówkê w dru¿ynie A klasowej AZS Toruñ. W 1962 roku przenios³em siê do
Myliborza  wtedy województwo szczeciñskie, obecnie zachodniopomorskie,
gdzie pracowa³em najpierw w Szko³ach
Podstawowych a po zrobieniu magisterium z fizyki w WSP w Zielonej Górze w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Myliborzu  do emerytury, na której
pozostajê od 1991 roku.
W 1990 roku by³em wspó³za³o¿ycielem istniej¹cego do dzi dwutygodnika
Myliborskie Wieci  Nasz rodowód
Solidarnoæ, w którym pisa³em do 2000
roku.
Pisa³em tak¿e o Olecku, publikuj¹c
fotografiê tego piêknego, nie tylko dla
mnie, miasteczka, które w latach 70-tych,
bêd¹c podobnie jak Mylibórz siedzib¹
powiatu, mia³o prawie identyczn¹ liczbê
ludnoci. Obecnie Olecko to prawie 18
tysiêczne centrum powiatowe z w³asn¹
wy¿sz¹ uczelni¹, a Mylibórz to umieraj¹ce (Miasteczka umieraj¹ powoli 
Newsweek Polska nr 8 z dnia 27 II 2005r.,
str. 24) miasteczko, którego ci¹gle ubywaj¹ca ludnoæ to niewiele ponad 10 tys.
osób.
W Myliborzu nie brakuje m¹drych
ludzi ale zabrak³o mechanizmów umo¿liwiaj¹cych objêcie przez nich w³adzy. Tu
zawsze rz¹dzi³y wywodz¹ce siê z lokalnych baterii w najlepszym razie nieroby, doprowadzaj¹c to 740 letnie miasteczko
(dawna stolica Marchii Brandenburskiej,
le¿¹ca 120 km od Berlina i 50 km od granicy z Niemcami na drodze do 5 przejæ
granicznych na piêknym Pojezierzu Myliborskim o wiêkszym zagêszczeniu jezior ni¿ na Mazurach), do agonii miêdzy
innymi dlatego, ¿e nie zbudowano w nim
¿adnej infrastrachtury turystycznej. Zabrak³o tu choæby m¹droci przewodni-

w miecie ludzi  najczêciej pochodz¹cych z Olecka  bêd¹cych absolwentami wy¿szych uczelni. Ludzie ci trafnie
losy miasta zwi¹zali z rozwojem turystyki.
Nic dziwnego, ¿e zawsze czu³em siê
Olecczaninem, chocia¿ urodzi³em siê na
Suwalszczy¿nie, a w Olecku mieszka³em
tylko piêæ lat. Bywa³em tu jednak corocznie w czasie wakacji do roku 2001,
gdy¿ do tego czasu mieszka³a tu moja
mama.
Nie uda³o mi siê przeszczepiæ ducha
Olecka na myliborski grunt. £udzê siê
jeszcze, ¿e jakie ziarno, zasiane miêdzy
innymi moj¹ pisanin¹ w Myliborskich
Wieciach, wreszcie wzejdzie, przerywaj¹c trwaj¹ce nadal perelowskie uk³ady w³adzy w tym miasteczku, umo¿liwiaj¹c
jego reanimacjê a póniej rozwój. Tych
problemów nie ma Olecko. Jestem dumny, ¿e czujê siê Olecczaninem z wyboru.
Nie jest to zdawkowy komplement.
Fizyk s¹dzi z dowiadczenia  twierdzi przys³owie. S¹dzê, ¿e w moim przypadku prawda ta znajdzie potwierdzenie
w oleckiej rzeczywistoci.
Na bramie starego cmentarza Zakopiañskiego widniej¹ s³owa: Ojczyzna to
ziemia i groby. Naród, który traci pamiêæ,
traci swoj¹ to¿samoæ. Dotyczy to równie¿ lokalnych spo³ecznoci. Dopóki istnieje Tygodnik Olecki i dopóki pisze
w nim miêdzy innymi Franciszek Pietro³aj, jestem spokojny zarówno o przysz³oæ
Olecka, jak i o pamiêæ o grobie Ignaca.
Marek Majewski
Regionalny
Orodek Kultury
w Oelcku
Mazury Garbate
zaprasza na
- koncert piosenki francuskiej
8 listopada, godz. 13:00,
sala widowiskowa
Koncert znanego zespo³u muzycznego z Bretanii Pola Huellou zatyt.
Escale Dedale. Piosenki bez granic"
(Chansons sans frontieres)  francuskich piosenek granych dawniej
i dzisiaj w kabaretach, kawiarniach
artystycznych, bistrach (chansons
de bistros).
Wystêpuj¹: Michele Kerhoas, Pol
Huellou, JC Normand.
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Skutki globalizacji zdaniem Europejczyków
Prawie czterech z dziesiêciu Europejczyków (38%) uwa¿a, ¿e najwa¿niejszym
nastêpstwem globalizacji jest relokacja
firm do krajów, w których jest tañsza si³a
robocza. Opinie mieszkañców poszczególnych pañstw UE o skutkach globalizacji s¹ jednak bardzo zró¿nicowane wynika z badania Eurobarometr przeprowadzonego dla Komisji Europejskiej przez
TNS Opinion & Social, bêd¹cym jednym
z sektorów miêdzynarodowej grupy badawczej TNS, do której nale¿y tak¿e polska
firma TNS OBOP.
Z badania Eurobarometr wynika, ¿e
co pi¹ty (18%) respondent z krajów UE
postrzega globalizacjê jako przyczynê
wzmo¿onej konkurencji pomiêdzy firmami na ich lokalnych rynkach. Niewiele
mniej (16%) Europejczyków uwa¿a, ¿e
globalizacja sprzyja pozyskiwaniu nowych
rynków zbytu. Co dziesi¹ty obywatel
Wspólnoty (12%) postrzega j¹ jako szansê
swojego lokalnego rynku na zagraniczne inwestycje.
Wyniki badania wskazuj¹ na wyran¹ ró¿nicê pogl¹dów na temat globalizacji pomiêdzy obywatelami nowych (w
tym Polski) i 15 starych krajów cz³onkowskich UE. W krajach piêtnastki a¿
40% jej cz³onków postrzega relokacjê firm
na tañsze rynki pracy jako efekt globalizacji. Wród nowych cz³onków Unii tylko co czwarty (26%) respondent podziela
ten pogl¹d. Podobna ró¿nica opinii wystêpuje w kwestii postrzegania inwestycji
zagranicznych jako pozytywnego efektu globalizacji. Wród nowych pañstw
Wspólnoty blisko co pi¹ty (18%) obywatel jest tego zdania, podczas gdy w
krajach starej Unii tylko co dziesi¹ty (10%).
Ocena globalizacji wród obywateli starych i nowych krajów cz³onkowskich UE jest zupe³nie inna. Zdecydowanie czêciej negatywne oceny o globalizacji deklarowali cz³onkowie spo³eczeñstw dobrze ugruntowanych w Unii.
W tych krajach proces ten jest uto¿samiany ze spadkiem produktywnoci i
utrat¹ miejsc pracy na lokalnych rynkach  wyjania Teresa Szczurowska z
TNS OBOP  koordynator polskiej czêci badañ. W Polsce  nowym kraju w
strukturach Unii  równie¿ dominuje
negatywna ocena nastêpstw globalizacji.
W najbli¿szym czasie, wraz z nasilaniem
siê tendencji do przenoszenia dzia³alnoci gospodarczej do pañstw, gdzie
praca jest tañsza, pogl¹d ten mo¿e siê
jeszcze umocniæ  dodaje Teresa Szczurowska.

Globalizacja handlu ma wiele konsekwencji. Kiedy s³yszy Pan(i) s³owo
"globalizacja", co najpierw przychodzi Panu(i) na myl?
Nowi
EU 25
EU 15
cz³onkowie
Polska
Unii
Przenoszenie siê
niektórych firm do
38%
40%
26%
krajów, gdzie si³a robocza
25%
jest tañsza
Wiêksza konkurencja dla
18%
17%
20%
21%
[krajowych] firm
Szanse dla [krajowych]
przedsiêbiorstw na nowe
rynki zbytu
Inwestycje zagraniczne w
[kraju]

16%

16%

15%

15%

12%

10%

18%

16%

Inne (spontanicznie)

2%

3%

2%

3%

Trudno powiedzieæ

14%

14%

19%

20%

K tó ry z nastê puj¹ cych pogl¹ dó w jest bli¿szy Pana(i) w ³asnej opinii? F ir my,
któ re przenosz¹ sw oj¹ dzia³aln oæ do innego kraju ogó lnie rzecz b ior¹ c...

N ie m aj¹ innego w yjcia,
je¿eli chc¹ unikn¹æ
upad³oci
Cz yni¹ tak, aby
zw iêkszyæ sw o je zyski
T rud no pow iedzieæ

EU 25

EU 15

N ow i
cz³onkow ie
U nii

Po lska

21%

21%

19%

18%

69%

68%

71%

72%

11%

11%

10%

10%

Relokacja firm jest efektem globalizacji zdaniem wiêkszoci: Francuzów
(59%), Belgów (56%) oraz Niemców (51%).
Zdecydowanie rzadziej twierdz¹ tak obywatele Holandii (13%), Litwy (14%) oraz
£otwy (14%). Znaczna czeæ obywateli
spoza UE uznaje inwestycje zagraniczne za skutek globalizacji. Twierdzi tak
co trzeci mieszkaniec Rumunii (32%) oraz
Turcji (30%). Z kolei Holendrzy (35%) a
tak¿e Skandynawowie (rednio ok. 25%)
dostrzegaj¹ w globalizacji ród³o nowych
mo¿liwoci rozwoju dla firm. Odsetek ten
jest zdecydowanie wy¿szy ni¿ wynosi
rednia w Europie (16%).
Z badania Eurobarometr wynika ponadto, ¿e oceny powodów przenoszenia dzia³alnoci gospodarczej za granice s¹ spójne zarówno wród starych, jak
i nowych cz³onków Wspólnoty. Zdecydowana wiêkszoæ Europejczyków uwa¿a,
¿e celem relokacji jest przede wszystkim
d¹¿enie firm do zwiêkszania zysków. Opinia
taka jest podzielana przez ponad dwie
trzecie cz³onków starej (68%) i blisko trzy

czwarte mieszkañców nowej (71%) Unii.
Podobnie myl¹ Polacy  72%. Zdaniem
co pi¹tego obywatela, tak starej (21%),
jak i nowej Unii (19%), a tak¿e Polski
(18%), firmy lokuj¹ swoj¹ dzia³alnoæ za
granic¹, by unikn¹æ upad³oci. Podobnie przedstawia siê ocena relokacji firm
ze wzglêdu na d¹¿enie do zwiêkszania
zysków.
ród³o:

Informacja prasowa
www.tns-global.pl
Badanie zosta³o przeprowadzone
metod¹ face-to-face w okresie od 9 maja
do 14 czerwca 2005 r. na próbie 30
348 osób z 25 krajów UE przez TNS
OBOP

!
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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (2)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946

Byæ mo¿e by³o wiêcej wypadków wreszcie dok³adnie umyæ siê po tej straszmiertelnych, ale w dalszych wagonach. nej podró¿y. W ³ani naladowalimy tamPrzeje¿d¿aj¹c przez miasta widzielimy tejsze kobiety, które trzepa³y swoje cialudzi objuczonych tobo³ami, uciekaj¹cych ³a brzozowymi miot³ami. Bra³ymy od nich
z p³on¹cych domów. A my jechalimy te miot³y i te¿ trzepa³ymy, ale to by³o
wci¹¿ dalej. Ucich³y bombardowania. Na bardzo bolesne. Dziwi³ymy siê bardzo,
horyzoncie nie by³o ju¿ widaæ samolo- dlaczego one nie odczuwaj¹ bólu, czy¿tów. Kiedy zatrzymywalimy siê na nie- by ich skóra by³a mniej wra¿liwa?
Po tej solidnej k¹pieli, nastêpnego
których stacjach  dokarmiano nas.
Pozwolono jednej osobie wyjæ z wago- dnia, dokonano spisu Polaków. Osoby
nu, wzi¹æ dwa wiadra i pod konwojem w wieku produkcyjnym, tzn. od 18 do
NKWD prowadzono do kranu, aby jed- 60 lat, skierowano do pracy w kopalniach
no z nich nape³niæ wod¹, a drugie zup¹. wêgla kamiennego. M³odszych i starszych,
I to by³ posi³ek na ca³¹ dobê dla 36 osób. mniej sprawnych fizycznie, przydzieloMija³y dni, tygodnie, a my wci¹¿ je- no do pracy w miejscowym sowchozie.
chalimy. Bylimy tak wyczerpani fizycz- Z mojej rodziny do kopalni skierowano
nie i psychicznie, ¿e pragnêlimy, aby wresz- brata i siostrê. Pracowali na trzy zmiany
cie skoñczy³a siê nasza podró¿ bez wzglê- po osiem godzin. Brat przy stawianiu
du na to, gdzie nas wyrzuc¹ z wagonów. stempli i wyci¹gu wêgla na powierzchniê,
Tak bardzo chcielimy odetchn¹æ pe³n¹ natomiast siostra pcha³a pe³ne wózki do
piersi¹ czystym powietrzem, wyprostowaæ wyci¹gu. Kopalnie wêgla by³y wyposasiê, przyj¹æ pozycjê pionow¹ i spróbowaæ ¿one w prymitywne urz¹dzenia, wypadporuszaæ siê na w³asnych nogach. Nie- ki zdarza³y siê prawie ka¿dego dnia.
stety, wci¹¿ jechalimy. Dwie lokomoty- Rodzeñstwo wychodz¹c do pracy ¿egna³o
wy sapa³y, ale ci¹gnê³y wci¹¿ dalej i dalej. siê z nami, jakby sz³o na front. Ka¿dy z
Zmienia³y siê krajobrazy, klimat, a warun- nas myla³ tak samo  wróc¹... lub nie.
Mamê i mnie skierowano do sowchozu.
ki podró¿y stawa³y siê coraz bardziej nie
do zniesienia.
Bylimy ju¿ na granicy ca³kowitego wyczerpania, a¿ tu
wiadomoæ: koniec podró¿y!
Cel, do którego dotarlimy
po prawie 30 dniach w tak koszmarnych warunkach, to Krasnojarski Kraj, Chakaskaja Awtonomia Ob³aæ, gorod Czernogorsk. Otwarte drzwi wagonów
i enkawudzista g³osem rozkazuj¹cym wyda³ polecenie:
 Wysiadaæ i wy³adowywaæ
baga¿e.
Na stacji kolejowej sta³y
wozy zaprzê¿one w wo³y i doæ
spora gromada tamtejszej ludnoci. Ci ludzie nie byli podobni
Od lewej: brat Ada, siostra Irena, mama,
do nas, a przynajmniej czêæ z
Czernogorsk 25.12.1941 r.
nich. Ciemna karnacja, skone
oczy, wystaj¹ce koci policzkowe, krê- Dziesiêciogodzinny dzieñ pracy spêdzapa budowa, niski wzrost. Jak siê póniej ³ymy na plewieniu i okopywaniu waokaza³o, byli to Chakasi i Kirgizi. Byli- rzyw, a w³aciwie przy uprawie cebuli
my zdziwieni ich wygl¹dem, a oni na- na szczypior.
szym. Ale nie by³o czasu na wzajemne
Wypadki przy pracy zdarza³y siê ju¿
przygl¹danie siê. Szybko za³adowalimy od pierwszych dni. W krótkim czasie brat
swoje rzeczy na wóz i zawieziono nas okaleczy³ nogê w kopalni. By³o to silne
poza miasto na tzw. posió³ek. By³ to st³uczenie z uszkodzeniem miênia. Otrzyhotel robotniczy  barak letni. Tam za- ma³ kilkudniowe zwolnienie z pracy. Siomieszka³y 22 rodziny w 22 pokojach. W stra zrani³a stopê, z³ama³a palec u nogi.
baraku by³y dwie p³yty kuchenne do przy- Zosta³a skierowana do szpitala. Ca³e
rz¹dzania posi³ków. Na drugi dzieñ po szczêcie, ¿e skutki tych zdarzeñ nie by³y
przyjedzie wszyscy zostali skierowani tak straszne, jak siê nam w pierwszej chwili
do ³ani i to by³o cudowne. Moglimy zdawa³o.

Janina Maciukiewicz
Czernogorsk to miasto typowo górnicze. Pok³ady wêgla kamiennego znajdowa³y siê tu¿ pod powierzchni¹ ziemi.
Wêgiel wysokokaloryczny. W³aciwie
trudno nazwaæ Czernogorsk miastem,
poniewa¿ domy by³y ma³e, drewniane,
ulice nie utwardzone, brak chodników,
a je¿eli ju¿ gdzie by³y, to sporz¹dzone
z desek. Dooko³a miasta, jak siêgn¹æ
wzrokiem, rozci¹ga³ siê step, który porasta³y suche, ostre trawy. Nie sposób
by³o w lecie wyjæ w step bez tzw. walonek, czyli d³ugich filcowych butów,
poniewa¿ ostre trawy przecina³y skórê i
kaleczy³y nogi. Klimat suchy, bez opadów, temperatura w lecie siêga³a 40°C,
zim¹ spada³a do minus 50°C. Przy tym
silne wiatry. W takich warunkach musielimy ¿yæ i pracowaæ.
W zamian za pracê górnik pracuj¹cy pod ziemi¹
otrzymywa³ lub móg³ kupiæ
kilogram chleba na dzieñ,
pracuj¹cy na powierzchni
kopalni  80 dekagramów,
robotnicy wykonuj¹cy inne
zawody  pó³ kilograma,
dzieci i starcy  tylko 30
dekagramów. To by³o podstawowe wy¿ywienie. Nie pamiêtam, ile mo¿na by³o razy
w miesi¹cu wykupiæ na kartki
zgni³ej ryby, nie nadaj¹cej siê zupe³nie do jedzenia.
autorka.
Nie pamiêtam te¿, czy jeszcze mo¿na by³o co kupiæ
na kartki. Sytuacja okropna. Jak prze¿yæ?
Zaczêlimy wymieniaæ na ¿ywnoæ
rzeczy mniej lub wiêcej kosztowne, bez
których mo¿na by³o siê obejæ. Tej transakcji dokonywalimy z Rosjankami, które
pracowa³y w sto³ówkach, barach i innych
zak³adach zbiorowego ¿ywienia. One po
prostu krad³y i wymienia³y artyku³y ¿ywnociowe na inne. Sklepy puste, nie by³o
nic w sprzeda¿y, a je¿eli od czasu do
czasu cokolwiek dowieziono, tworzy³y siê
ogromne kolejki.
C.d.n.
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

TREUBURGER HEIMATBRIEF
Spotkanie Treuburga
w Hanowerze

15 wrzenia 1984 roku, w ogródku
piwnym Wulfeler w Hanowerze, mia³o
miejsce nasze drugie spotkanie w tym
roku. Mo¿na z radoci¹ stwierdziæ, ¿e
wiernoæ wobec naszej ojczyzny jest nadal
wielka, co potwierdza pojawianie siê licznych ziomków z bliska i z daleka. Pan
Gunter Adomadt, drugi przedstawiciel
powiatu, wyg³osi³ mowê powitaln¹, przekaza³ pozdrowienia rzecznikowi naszego
ziomkostwa Panu Dr. Henning, MdB, i
Panu von Gehren, naszemu pierwszemu
przedstawicielowi powiatu, który z powodu wiêta rodzinnego nie móg³ wzi¹æ
udzia³u w tym spotkaniu.
Mieszkaj¹ca w Hanowerze pani Hannelore Fischer, która przygotowa³a i zorganizowa³a to spotkanie, wyg³osi³a potem ma³¥ zapowied. W tym miejscu
wyrazilimy nasz¹ g³êbok¹ wdziêcznoæ
za jej trud i wysi³ek, który przyczyni³ siê
do urzeczywistnienia takiego spotkania.
Bawiono siê przy ludowych tañcach
z ró¿nych czêci Prus Wschodnich.
Wieczorem po wspólnym obiedzie, Pan
Romoth wywietli³ przygotowane Z wielk¹
trosk¥ i zaanga¿owaniem filmy o Prusach Wschodnich.
By³o to  jak zawsze  bardzo radosne wiêto. Ponowne spotkanie z przyjació³mi, wymiana wspomnieñ i adresów
i ¿arty bez koñca.

Mieszkañcy Cimoch
w Dortmund-AsseIn

Czwarte spotkanie mieszkañców Cimoch w restauracji Zum Burgerkrug
w Dortmund-Assel by³o pe³nym sukcesem. Paul Lange i jego rodzina przygotowali to spotkanie wymienicie. Wszyscy zabrali ze sob¹ dobry nastrój, a pogoda dope³ni³a reszty.
Oko³o 100 osób zjecha³o siê z ró¿nych stron. Obok ziomków z RFN byli
te¿ ziomkowie z NRD i z Luxemburga.
By³o wielu mieszkañców Draheim i stanowilimy jedn¹ rodzinê. Naszym gociem
by³ ksi¹dz Marienfeid, czytano listy chorych mieszkañców Cimoch i Draheim oraz
dzisiejszych mieszkañców USA. Nasze
spotkanie zakoñczy³ pokaz slajdów o
Cimochach i Draheim.
Oczywicie w przysz³ym roku równie¿ odbêdzie siê spotkanie ziomków z
Cimoch i okolic.
A.Tutlies

Spotkanie
wsi Jürgen

Po czterdziestu latach na zaproszenie Ernsta Charkowskiego 9 czerwca 1984
roku spotka³o siê w Walmenroth 31 mieszkañców gminy Jürgen wraz z rodzinami.
Radoæ z ponownego spotkania by³a
wielkim prze¿yciem. Wspomnienia by³y
g³ównym tematem rozmów. Günther Rudziñski puci³ film, który nakrêci³ bêd¹c
w 1978 roku w Jürgen i okolicach. Wspominalimy równie¿ historiê i czasy za³o¿enia wsi. Rozmawialimy do pónej nocy.
Kto mia³ ochotê móg³ potañczyæ przy
dwiêkach cytry. Wszyscy uznali to za
dobry pomys³ i po¿egnali siê do nastêpnego dnia ¿ycz¹c sobie, ¿eby przy nastêpnym spotkaniu by³o nas jeszcze
wiêcej. Tak¿e m³odzie¿ powinna siê bardziej interesowaæ krajem ich rodziców.
Robert Podufal

Untersekunda 1937
Wy¿sza Szko³a dla dziewcz¹t
w Treuburgu

Od lewej: Gertraut Grumblat, Rita
Buguschewski, Goetel Harke, Margot
Butsch, Waltraut Sobottka, Anita Gleibs, Ursel Backschat, Edith Steinem, Gerda
Gericke, Ursel Parówka, Brigitte Lehnert,
Erna Korth; tylni rz¹d: Ilse Matthee,
Helene Lehmann, radca Gehrmann, Lotte Pichlau, Ursel Löschmann.
Przy Ilse Nötzel (Matthee) zanotowaæ Wilhelmstra&e 8, 8580 Bayreuth.

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

Gimnastyczny Zwi¹zek
Treuburga - 1865

Jak mówi Arno Holz: w ci¹gu po³owy ¿ycia przelecia³o ca³e pokolenie ludzi. Zamykam oczy. Nadal... ich widzê.
Od wielu lat poszukujê mojego rodzeñstwa z sali gimnastycznej, od wielu
lat pojawi siê kto to tu, to znowu kolega z sali gimnastycznej gdzie z zagranicy, z RFN, z NRD, i nadal jest nas oko³o
100. Nie jestemy dzieæmi smutku, cieszymy siê nasz¹ wspólnot¹, zadajemy
sobie wiele trudu, by móc uczestniczyæ
w spotkaniu, które odbywa siê co roku
od lat.
Podzielamy zdanie Hermana Hesse:
cierpienie wiata nie powinno nas niszczyæ, ale nie powinno równie¿ sprawiaæ,
¿e przywi¹¿my swoje si³y jakiej doskona³ej filozofii.
Tak wiêc spotkalimy siê znowu w
1984 roku, jak od dwóch lat w Mölln.
Mölln jest siedzib¹ grupy gimnastyków
Prusy Wschodnie-Gdañsk- Prusy Zachodnie. Ca³y czas jest oko³o 200 by³ych gimnastyków i gimnastyczek ze zwi¹zku Prus
Wschodnich i Zachodnich i Gdañska,
którzy przyjechali na spotkanie. Horst
Hennann, gdañski gimnastyk i Fritz Wischnewski z Olsztyna, przygotowali w
krótkich referatach, to co by³o kiedy,
ale przesz³oæ kierowa³a siê wyranie w
stronê teraniejszoci.
C.d.n.
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Kalendarz imion

8 listopada
Hadrianny, Klaudii, Seweryny, Wiktoryny
Dymitra, Godfryda, Hadriana, Klaudiusza,
Sewera, Seweryna, Sêdziwoja, Wiktora,
Wiktoriusza
9 listopada
Anatoli, Debory, Genowefy, Gracji, Joanny
Anatola, Bogdana, Bogurada, Nestora,
Oresta, Teodora, Ursyna, Waltera
10 listopada
Leny, Leony, Leonory, Luby, Ludmi³y,
Natalii, Nel, Neli, Nelly, Nimfy
Andrzeja, Leona, Lubomira, Ludomira,
Modesta, Stefana
11 listopada
Anastazji, Gertrudy, Miny, Trudy
Bart³omieja, Felicjana, Macieja, Marcina,
Piotra, Prota, Spycis³awa, Teodora

12 listopada
Chrysty, Emiliany, Konradyny, Krystyny,
Renaty
Benedykta, Czcibora, Emiliana, Izaaka,
Izadiusza, Jonasza, Józefata, Konrada,
Krystiana, Krystyna, Marcina, Mateusza,
Witolda
13 listopada
Arkadii, Krystyny, Stanis³awy, Walentyny
Arkadego, Arkadiusza, Benedykta, Jakuba, Jana, kryspiana, Krystyna, Miko³aja, Stanis³awa, Walentyna, Wiktora
14 listopada
Agaty, El¿biety, Judyty, Laury
Damiana, Emila, Emiliana, Filipa, Hipacego, Józefa, Lewina, Rogera, Serafina,
cibora, Wawrzyñca, W³odzimierza, Wszerada

Niespodziewane wyjcie

Jeli kto zaprosi nas niespodziewanie na eleganck¹ kolacjê, b¹d niewidziana
od 10 lat kole¿anka zrobi babskie przyjêcie, spróbujmy bez kosmetyczki i masa¿u
wygl¹daæ olniewaj¹co.
Nasza twarz b³yskawicznie odzyska wie¿oæ, jeli na³o¿ymy na ni¹ na pó³ godziny maseczkê z jednego startego na miazgê jab³ka wymieszanego z ³y¿eczkê m¹ki
ziemniaczanej.
Gdy suknia, któr¹ chcemy w³o¿yæ jest mocno wydekoltowana, zróbmy sobie
przed wyjciem k¹piel witaminow¹. Sok z 1 kg dowolnych cytrusów zmieszany z
wod¹ regeneruje p³aszcz kwasowy skóry. Zapewniamy, ¿e skóra wygl¹da po
takiej k¹pieli o 10 lat m³odziej.
Po takich przygotowaniach mo¿emy byæ pewne, ¿e bêdziemy wietnie wygl¹daæ, a co za tym idzie wietnie siê bawiæ.

Zaniedbane usta

 Wyschniête i popêkane usta mo¿na
wyleczyæ smaruj¹c je maci¹ z antybiotykiem, np. neosporyn¹ lub bacitracyn¹.
 Jeli czujesz charakterystyczne mrowienie
zapowiadaj¹ce pojawienie siê opryszczki,
mo¿esz zahamowaæ jej powstanie stosuj¹c maæ cynkow¹.

 Jedz ziemniaki, niskot³uszczowe produkty mleczne i dro¿d¿e. Zawieraj¹ one
lizynê  aminokwas przeciwdzia³aj¹cy powstawaniu opryszczki.
 Opryszczkê mo¿esz ukryæ, smaruj¹c
j¹ maci¹, a nastêpnie, po jej wyschniêciu, nak³adaj¹c podk³ad i pudruj¹c. Na
koniec po³ó¿ na usta szminkê.
 Zajady (wywo³ywane przez grzyby)
wyleczy maæ przeciwgrzybicza.

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 w. Teodora ci¹gaj krupy do cha³upy (9 listopada).
 Gdy listopad suchy, zima pe³na pluchy.
 Gdy licie przed Marcinem nie opadaj¹, to mron¹ zimê przepowiadaj¹. (11
listopada).
 Na w. Marcina (11 listopada) lód, na
Trzy Króle wody w bród.
 Gdy w. Marcina (11 listopada) po
wodzie  Bo¿e Narodzenie po lodzie.
 Dzieñ w. Marcina (11 listopada) du¿o
gêsi zarzyna. (Tradycyjnie by³ to termin bicia gêsi).
 Na Marcina (11 listopada) gê na stole, któr¹ nade wszystko wolê. (Z koloru koci ptaków prognozowano przebieg zimy  bia³a oznacza³a mróz i nieg).
 Wiatr od po³udnia na w. Marcina (11
listopada)  bêdzie lekka zima.
 Na Stanis³awa Kostkê (13 listopada)
ujrzysz niegu drobnostkê, a na Ofiarowanie (21 listopada) przydadz¹ siê
sanie..

Nasz przepis
Kurczak w potrawce

Kurczak redniej wielkoci (ok. 1,3
kg), porcja w³oszczyzny bez kapusty,
czubata ³y¿ka m¹ki, 1/4 szklanki mietany, 2 ³y¿ki posiekanego koperku, sól,
kilka ziarenek pieprzu.
Kurczaka oczyciæ, podzieliæ na
porcje, w³o¿yæ do garnka, zalaæ wrz¹tkiem tak, aby by³ przykryty, dodaæ
w³oszczyznê, sól, pieprz. Gotowaæ na
bardzo s³abym ogniu ok. 45 minut, po
czym sprawdziæ, czy miêso jest miêkkie. Jeli tak, podprawiæ wywar mietan¹ z m¹k¹. Po odstawieniu z ognia
dodaæ posiekany koperek. Podawaæ
z ry¿em na sypko.
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
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Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

cie
zê
c
o u
zp urs
o
R k

Codziennie w godz. 800-1800

14

listopada

tel. 520-23-36

2 godziny gratis!!!

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(V58909)

/ INNE
* Szukam wspó³lokatorki. Tel. 0-506-852-525.
(K39302)
* Zamieniê dom we Wroc³awiu na podobny w Olecku. Tel.
0-693-999-741.
/ KUPIÊ
* mieszkanie do 45m2 w Olecku. Tel. 0-500-025-087. (L1501)
/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(V58614)
* Zatrudniê ekspedientkê w sklepie spo¿ywczym. Tel. 0-504482-320.
(V67701)
* Zatrudniê krawcowe, krojczych, tapicerów (z mo¿liwoci¹
przyuczenia). Tel. (087) 562-52-65; 0-604-935-224.
(K40001)
/ SPRZEDAM
* czêci do Forda Escort, 1986. Tel. (087) 523-99-48. (K39602)
* dzia³ki budowlane. Tel. 0-601-210-819.
(V40201)
* gara¿ przy ul. Zielonej z kana³em. Tel. 0-504-065-457. (K40101)
* lub zamieniê na mniejsze mieszkanie 72m 2, centrum. Tel.
(087) 520-40-18.
(K39202)
* mieszkanie, Gordejki, 46,4m2. Tel. 0-508-097-660. (K38204)
* siano. Tel. 0-605-171-286.
(K38404)
* UAZ, 1982+gaz. Tel. 0-600-427-478.
(K39103)
* wysokokotne samice królika. Tel. 0-887-144-335. (K39502)
* ¯uk, gaz. Tel. (087) 520-41-00.
(K39901)
/ US£UGI
* Centrum Odnowy Biologicznej zaprasza do korzystania z
comiesiêcznych promocji. Aleje Lipowe 1A. Tel. (087) 52042-59, www.goliat-olecko.pl.
(k36403)
* Us³ugi przewozowe, przeprowadzki, Orzeszkowej 36. Tel.
0-504-146-460; 0-509-929-135.
(V63106)
* PROVIDENT, szybka gotówka. Tel. 0-503-439-543. (K37604)
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1403)
/ WYNAJEM
* wynajmê mieszkanie 50m2, centrum. Tel. 0-504-909-693.(K)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

(V64902)

OG£OSZENIA DROBNE

DOM WESELNY

12345678901234567890123456789012
(V6602)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Olecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe 12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

Promocja w listopadzie  wszystkie ceny s¹
do negocjacji

Tel. (087) 520-22-33.

OSP w Lenartach

Realizowana jest budowa remizy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Lenartach. Na pocz¹tku listopada zosta³a ukoñczona
w stanie surowym. Czêæ stra¿acka budynku zosta³a w ca³oci ukoñczona. Reszta zostanie ukoñczona w przysz³ym roku.

Podjazd i sanitariaty dla niepe³nosprawnych...

ukoñczono w przedszkolu przy ul. Zielonej. Inwestycja ta zosta³a
dofinansowania z programu PEFRON i stanowi³o to 50% kosztów
robót budowlanych. By³o to 8500 z³otych.

Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374
OLEJ OPA£OWY

(V590013)

Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, Aleja Wojska Polskiego 16

(V65307)

EDEN

KONKURENCYJNE CENY !!!

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

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

(201)

Rok 1992/93  c.d.

9 stycznia je¿d¿¹ podczas lekcji tylko dziewczêta do godz. 12. Po po³udniu
odwil¿ unieruchamia wszystkie lodowiska. 10 stycznia nadal s¹ zamkniête.
Wieczorem grupa ch³opców, którzy usuwali
wodê z tafli przez pó³ godziny jedzi wraz
z kilkoma dziewczêtami tylko na jednej
trzeciej lodowiska.
Dzi nast¹pi³a powtórna awaria w
kot³owni lodowiskowej. Kran doprowadzaj¹cy wodê do bojlera pêk³ i woda
zaczê³a nap³ywaæ do pêkniêtego bojlera. Natychmiast zamkn¹³em dop³yw wody
do licznika i zawiadomi³em pani¹ dyrektor Ga³aszewsk¹, która telefonicznie
wezwa³a hydraulika z Wieliczek i ten
zakorkowa³ dop³yw wody do bojlera.
Na zakup nowego pieca do ogrze-

Królowa Zima  druga nagroda w konkursie.
nosi ¿adnych rezultatów. Czekamy na dobry
mróz.
18 stycznia ma³y przymrozek spowodowa³, ¿e zdo³a³em polaæ du¿e lodowisko cztery razy i lód by³ dosyæ dobry,
wiêc klasy dziewcz¹t mog³y korzystaæ z
lodowiska przez piêæ godzin. Od 9 do 18
stycznia nie ma ¿adnych wp³ywów z lodowiska, gdy¿ jest ono zamkniête do jazdy
po lekcjach. Lód na Zuchu znik³ prawie ca³kowicie.
19 stycznia, pomimo plusowej temperatury, dziewczêta i ch³opcy z SKS
trenowali przez kilka godzin. Nazajutrz,
po dwukrotnym polaniu, lód nadawa³ siê
do treningu, wiêc ch³opcy ze sztafety
hokejowej trenowali od 17:30 do 19:30.
Póniej rozpocz¹³em sprz¹tanie, lecz po-

laæ lodowiska nie uda³o siê, poniewa¿
zacz¹³ padaæ nieg. Po usuniêciu niegu, oko³o godz. 21. nast¹pi³a ca³kowita
odwil¿. Na poprawê pogody czeka³em do
rana. Nad ranem jednak zacz¹³ padaæ
deszcz.
Odwil¿ trwa³a przesz³o 2 tygodnie. Lód
na Zuchu i Lilipucie roztopi³ siê ca³kowicie, na du¿ym pozosta³ tylko tam,
gdzie warstwa jego by³a najgrubsza.
30 stycznia zostaje uruchomione du¿e
lodowisko. Nastêpnego dnia ze sprzeda¿y biletów uzyskujemy 100 tys. z³.
Ch³opcy i dziewczêta trenuj¹ dwa razy
dziennie i dlatego te¿ na jazdê dowoln¹
pozostaj¹ tylko dwie godziny i w zwi¹zku z tym wp³ywy za bilety wstêpu s¹
bardzo ma³e.
C.d.n.

Ogl¹dam pieska ulepionego
przez wnuczkê Asiê.
wania pomieszczeñ przy lodowisku potrzeba 6 milionów z³otych. Po³owê tej sumy
mia³ przekazaæ szkole burmistrz, a drug¹
po³owê mielimy pokryæ z dochodów
lodowiska. Nale¿a³o jednak te 6 milionów wrêczyæ natychmiast hydraulikowi,
który mia³ zamówiæ piec w Gi¿ycku. Zdecydowa³em siê po¿yczyæ tê sumê szkole, jednak nikt nie chcia³ daæ pokwitowania na 6 mln z³. Uczyni³ to dopiero
hydraulik, który zobowi¹za³ siê zwróciæ
pieni¹dze po otrzymaniu ich ze szko³y
za reperacjê pieca c.o. przy lodowisku.
Odwil¿ z ulewnym deszczem i przymrozkami trwa³a ju¿ ca³y tydzieñ. Praca,
któr¹ kontynuujemy nocami, nie przy-

I mieræ zjawi³a siê na naszym lodowisku.
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BLISKO 16 LAT DZIA£ALNOCI NA RYNKU VIDEO
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (blisko 7000 zgromadzonych tytu³ów),
 ponad 700 tytu³ów DVD  ci¹gle powiêkszaj¹ca siê oferta (5 tytu³ów tygodniowo)
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów
(V39402)

OLECKO, Armii Krajowej 8, tel. (087) 520-37-20

HITY WYPO¯YCZALNI  PADZIERNIK 2005
Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

1

705

Sahara

przyg.

16

686

Na tropie z³a

akcja

2

708

Cz³owiek pies

akcja

17

696

Mechanik

thriller

3

678

Hitch

kom.

18

707

Zupe³nie jak mi³oæ

kom.

4

698

El Alamein

wojenny

19

710

Si³a strachu

thriller

5

666

Pi³a

thriller

20

664

P³on¹ca pu³apka

akcja

6

684

Consantine

akcja s-f

21

679

Kontrolerzy

kom.

7

703

Zebra z klas¹

familijny

22

681

T³umaczka

thriller

8

691

Roboty

anim.

23

662

Kubu i Hefalumpy

anim.

9

682

7 sekund

akcja

24

711

Grunt to rodzinka

kom.

10

692

Pacyfikator

kom.

25

633

Soul Plane

kom.

11

659

13 dzielnica

akcja

26

689

Lot Feniksa

akcja

12

690

The Ring 2

horror

27

704

Trzeci

obycz.

13

687

Trudne s³ówka

kom.

28

694

Aviator

obycz.

14

702

Sin City. Miasto grzechu

thriller

29

653

Blade. Mroczna Trójca

akcja s-f

15

532

Kroniki Riddicka

akcja s-f

30

714

Kung Fu Sza³

kom/akcja

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

718

Królestwo niebieskie

hist.

4

724

Dom lataj¹cych sztyletów

akcja

2

722

Miss Agent 2

kom.

5

725

Amityville

horror

3

723

Becool

kom.

6

726

Batman. Pocz¹tek

akcja

NIEKTÓRE PREMIERY LISTOPADA
7

Kasjerzy czy kasiarze

Trzêsienie ziemi

Szeregowiec Dolot

10

Stuart Malutki 3

Ob³êd

Jaskinie serce

14

Sposób na teciow¹

Dom woskowych cia³

Wojna wiatów

17

Czas surferów

Piêkny Boxer

Jedwabna opowieæ

21

Krwawy tyran  Henryk VIII

Charlie i fabryka czekolady

Appleseed

24

Madagaskar

Przetrwaæ wiêta

Wyspa

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900, niedziela  1200-1700

'
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TENIS STO£OWY
Spójnia wygrywa derby

Mecz kolejki odby³ siê w Wiêckach,
gdzie II zespó³ Viktorii przegra³ z silnym
zespo³em  I Stref¹ Go³dap 8:3. Lider Spójnia bez trudu wygra³a derby Olecka.
Wprawdzie tenisici sto³owi rozegrali dopiero trzeci¹ kolejkê spotkañ, ale powoli
zaczyna siê kszta³towaæ czo³ówka tabeli. Do nich powinna do³¹czyæ Viktoria I
Wiêcki, która ma zaleg³e dwa spotkania.
Wyniki III kolejki:
Spójnia Olecko - Arion Olecko 8:1
I Strefa Go³dap - Pogoñ Banie Maz. 8:2
Viktoria II Wiêcki  I Strefa Go³dap 3:8
ABC Gi¿ycko - Geodezja Olecko 8:4
Tabela
1. Spójnia Olecko
2. I Strefa Go³dap
3. ABC Gi¿ycko

3
2
3

6
4
4

24:10
16:5
20:12

LA - BIEGI
Bardzo dobry wystêp oleckich biegaczy na zakoñczenie sezonu

Pomimo zakoñczonego ju¿ sezonu La
2005, nasi m³odzi biegacze wystartowali
w ogólnopolskich biegach z okazji wiêta
Niepodleg³oci.
W zawodach, które odby³y siê w
Soko³ach, wystartowa³o ponad 700 uczestników, a wród nich medalici mistrzostw
Polski w biegach rednich i prze³ajowych.
Wielk¹ niewiadom¹ by³ wystêp naszych Milerów, zwa¿ywszy na fakt, ¿e
wiêkszoæ z nich wystartowa³a w wy¿szych (starszych) kategoriach wiekowych,
a poziom w tych kategoriach jest niepo-

Uwaga

Ukaza³ siê kalendarz na 2006 rok
wydany z okazji 60. rocznicy powstania
sportu oleckiego. Kalendarz ten w sposób syntetyczny przedstawia historiê sportowców i sportu oleckiego. Opisane s¹
w nim kluby jakie dzia³a³y na przestrzeni
60 lat w Olecku, historia pierwszego powojennego meczu pi³karskiego, który to
Gwardia Olecko rozegra³a w dniu 16 czerwca 1946 roku. Znajdzie w nim ka¿dy datê
urodzenia i mierci znanych sportowców.
Kalendarz przedstawia wiele zdjêæ spor-

4. Pogoñ Banie M
2 2
10:9
5. Geodezja Olecko
3 2
15:18
6. Viktoria II Wiêcki
2 1
11:10
7.Viktoria I Wiêcki
1 1
7:7
8.Viktoria III Wiêcki
1 0
1:8
9. Arion Olecko
3 0
3:22
(spotkañ, punkty, ma³e punkty)
ABC Gi¿ycko  Geodezja Olecko 8:4
Pewne zwyciêstwo odniós³ ABC Gi¿ycko z Geodezj¹ Olecko 8:4. W zespole
Geodezji wyst¹pi³ nieuprawniony zawodnik
do gry.
Punkty dla ABC zdobyli: Jacek Fejer, Janusz Jurczyk po 2.5, Leszek Król,
Bogus³aw Szczepanik po 1.5 pkt. Dla
Geodezji: Mariusz Niewiarowski 3 p, Józef Polakowski 1p.

ba zaliczyæ zwyciêstwo G. Kokocha nad
Grzegorzem Weso³owskim 3:0, oraz zwyciêstwo 14 letniej Martyny Kuziak nad
dowiadczonym B. Rabij 3:2.
Punkty dla Viktorii zdobyli: Grzegorz
Kokocha 2, Jaros³aw Deneka 1 pkt. Dla
Go³dapi: Bogdan Wikarski 3.5, p Maciej Kuziak, Grzegorz Weso³owski po 1.5

Viktoria II Wiêcki - I Strefa Go³dap 3:8
Niespodziewanej pora¿ki na swoich
sto³ach dozna³a Viktoria II Wiêcki z Go³dapi¹ 3:8. Do niespodzianek meczu trze-

I Strefa Go³dap
 Pogoñ Banie Mazurskie 8:2
Podopieczni Mieczys³awa Górniaka
przegrali z v-ce liderem I Stref¹ Go³dap
8:2. Do niespodzianek meczu trzeba odnotowaæ zwyciêstwa 14-letniej Martyny Kuziak, która nie dozna³a ¿adnej pora¿ki w
tym meczu.
Punkty zdobyli dla Go³dapi: Martyna Kuziak 2,5; Maciej Kuziak 2,5; Bogdan Wikarski, Grzegorz Weso³owski po
1,5 p. Dla Pogoni: Bartosz Górko, Dariusz Rokosz po 1 pkt.
Franciszek Pietro³aj

równywalnie wy¿szy ni¿ np. w kategorii
m³odzika.
Podczas walki na trasie okaza³o siê,
¿e zawodnicy z Olecka potrafi¹ ju¿ nawi¹zaæ walkê ze starszymi rywalami, z
którymi bêd¹ rywalizowaæ w roku 2006.
Tak by³o w biegu juniorek m³odszych
na dyst. 1100 m, w którym Paulina Powiata, po bardzo wyrównanej walce,
nieznacznie przegra³a z zawodniczk¹ z
warszawskiej Polonii, zajmuj¹c medalow¹, drug¹ pozycjê. Utwierdzi³a nas tym
samym w przekonaniu, ¿e w sezonie 2006
nie bêdzie le.
Znakomitych rywali mieli Maciej Zalewski i Piotr Grzêda,. którzy wystartowali na 2000 m te¿ w kategorii starszej 
juniora m³odszego. W tym biegu nie by³o
¿artów, a nasi m³odzicy musieli jeszcze

ogl¹daæ plecy rywali. Maciej Zalewski
przybieg³ na 4. miejscu, Piotr Grzêda zaj¹³ 9., a Arek Zackiewicz przyby³ na metê
na pozycji 10.
Bardzo dobre miejsca wywalczyli
m³odzicy. 2. na dyst. 800 m klas V-VI
by³ Pawe³ Witkowski. Identyczn¹ pozycjê i srebrny medal wywalczy³ jego brat
Piotr Witkowski w biegu m³odzików na
1200 m. 4. miejsce zajê³a m³odziczka Marta
Grzêda, która biega³a w kategorii m³odziczek na 800 m.
W biegach g³ównych walkê z doskona³ymi rywalami nawi¹zali: Justyna Zieliñska, która by³a 7. na dyst. 1500 m oraz
Dominik Szczodruch 12. lokata i Adrian
Moroz 20. miejsce. Nasi juniorzy rywalizowali z seniorami w biegu g³ównym
na 3000 m.

towców naszego miasta. Jest to pierwszy taki kalendarz
w dziejach Olecka powiêcony sportowcom.
Pomys³odawca kalendarza dziêkuje ludziom dobrej woli,
a zw³aszcza firmie Delphia Yachts
S.A., Wszechnicy Mazurskiej, p.
Janowi Staniszewskiemu, p. Jerzemu Miliszewskiemu, p. Januszowi
Sosnowskiemu, Przedsiêbiorstwu
Wodoci¹gów i Kanalizacji oraz sportowcom oleckim za pomoc w realizacji przedsiêwziêcia.
Kalendarz mo¿na nabyæ w kiosku lub u pomys³odawcy  Franciszka Pietro³aja.

Uwaga
kibice

W dniu 11 listopada
o godz. 11:00 na stadionie miejskim w Olecku rozegrany zostanie turniej
pi³ki no¿nej z okazji ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGLOCI
Zagraj¹: OLDBOY Go³dap, SETON E³k, WETERAN Olecko.
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 180

... A u was to bij¹ Murzynów...
Dlaczego o tym piszê? Bo dalej trwa festiwal
argumentacji Panów Obra¿onych w wymylaj¹cych coraz to nowe argumenty z
przyd³ugiego ju¿ cyklu pt: dlaczego nie
ma koalicji POPiS?. Na ka¿d¹ propozycjê PiS od razu wysuwany jest koronny
argument: porzuæcie koalicjê z Samoobron¹! Wszystkiego co by nie zrobi³
PiS i rz¹d RP jest tylko i wy³¹cznie wynikiem dzia³añ Samoobrony. Dobre! Doskonale zdajê sobie sprawê, ¿e przewodnicz¹cy Andrzej Lepper nie jest autorytetem dla polityków Panów Obra¿onych
(na spo³eczeñstwo). Jednak to dzia³ania
tych¿e polityków wpychaj¹ nielubianego przez nich polityka na salony. Wiêc
najlepszym sprzymierzeñcem Samoobrony
sta³a siê PO! To rzeczywicie paradoks,
ale swoj¹ obecn¹ si³ê partia Leppera
zawdziêcza w³anie posuniêciom panów
Komorowskiego, Rokity, Tuska, Stechyny,
Niesio³owskiego i pani Gronkiewicz-Waltz.
To bardzo dziwne, ¿e po prostu Pañstwo
Obra¿eni nie potrafi¹ przyznaæ siê do tego,
¿e nie potrafi¹ przegrywaæ. Obrazili siê
na spo³eczeñstwo, które postanowiono
ukaraæ tym, ¿e nie bêd¹ udzielaæ wotum
zaufania dla nowego rz¹du. Oczywicie
to, ¿e bêd¹ dzia³aæ wspólnie z parti¹, z
któr¹ do tej pory walczono. Ale sojusznik w postaci SLD nie jest przecie¿ ujmowaniem honoru dla ludzi z PO. Dlatego ³atwiej im przyj¹æ swoj¹ wizjê rzeczywistoci i stworzyæ dla niedosz³ego koalicjanta fikcyjnego sojusznika w postaci Samoobrony. Wiêc jak najbardziej do
dzisiejszych dzia³añ PO pasuje stwierdzenie z pocz¹tku mojej wypowiedzi.
Festiwal trwa nadal. Ale zyska na tym
tylko Samoobrona i LPR, które niewielkimi wyrzeczeniami uzyskaj¹ praktycznie
to co obiecywali swoim wyborcom. Jak
na najbardziej inteligentn¹ partiê w polskim parlamencie, jak sami o sobie mówi¹ cz³onkowie PO, postêpowanie tej partii
przypomina raczej miotanie siê w kaftanie bezpieczeñstwa. Do paranoi dotycz¹cej
tej partii dochodzi jeszcze lepe przekonanie, ¿e jak oni bêd¹ dalej tak postêpowaæ, to karta siê odwróci: rz¹d Marcinikiewicza upadnie, a Prezydent Kaczyñski chc¹c niechc¹c bêdzie musia³ powo³aæ rz¹d marzeñ inteligentnych Polaków
stworzony przez PO, która ³askawie podzieli siê w³adz¹ z PiS! Objêcie najwa¿niejszych stanowisk i ministerstw przez
ludzi z PO bêdzie objawem dziejowej
sprawiedliwoci... Ha ha ha ha ha! Oczywicie w³adzê obejm¹ ludzie, którzy w

¿aden sposób nie myl¹ o w³adzy i wcale im na tym nie zale¿y. To jest jeszcze
lepsze w wypowiedziach ludzi z PO. Partia
Kaczyñskich chce w³adzy! Jestem ciekaw czego chce partia zwana PO?... Przepraszam, ale tak naprawdê nie wiem kto
rz¹dzi Pañstwem Obra¿onych, bo co goæ
z wy¿yn tej partii, to mówi o czym innym i w inny sposób. Na razie PO chce
odegraæ jak najbardziej destrukcyjn¹ rolê
w tym parlamencie, co raczej postawi j¹
w ocenie czêci spo³eczeñstwa ni¿ej od
Samoobrony czy LPR. Partia chora na
w³adzê, która twierdzi, ¿e nie chce w³adzy... Partia Ob³udników.
Ale mo¿e zostawmy nasz¹ politykê i
obra¿onych na naród polityków. Ciekawe rzeczy dziej¹ siê na wschodzie. Na
wschodzie, czyli w Rosji. Otó¿ ten kraj
ma nowe wiêto pañstwowe. Bardzo piêkne
wiêto: wygnania Polaków z Kremla.
Minê³o w³anie 393 lat od tego wydarzenia, ale jak widaæ pamiêæ o tamtym
czasie jeszcze jest obecna w wiadomoci... kilku ludzi. Co prawda w Rosji ju¿
nie ¿yj¹ wiadkowie tych czasów, ale co
i raz w cudowny sposób znajdowane
s¹ nowe dowody cudów i bohaterów
z tamtych czasów. Znaj¹c nadgorliwoæ
i wielkie pieni¹dze wk³adane przez rz¹d
Putina w prace naukowe zwi¹zane z tym
wiêtem nie zdziwiê siê jak znajd¹ siê
¿yj¹cy wiadkowie i niesamowite dokumenty. To ju¿ jest taka specyfika Rosji,

¿e jak co trzeba udowodniæ, to siê udowodni i ju¿. Nie ma pieniêdzy na badania i opracowania naukowe dotycz¹ce
czasów i zbrodni Stalina, ale na to, by
udowodniæ nawet najg³upsze legendy,
znajd¹ siê rodki i ludzi. Przypomina to
podobn¹ sytuacjê w Niemczech czasów
Hitlera, gdy w naukowy sposób udowadniano nadprzyrodzone i nadludzie
pochodzenie nordyckiej rasy panów
wywodz¹cej siê od legendarnej rasy
Atlantów. Tak siê przypadkowo z³o¿y³o, ¿e przypadkowo niedobitki z wyspy
Atlantyda znalaz³y swoje miejsce miêdzy Renem a Odr¹. Powa¿ne autorytety
nauki niemieckiej zaanga¿owa³y siê w
udowodnienie tej tezy i co najwa¿niejsze... udowodniono to. No có¿, pieni¹dze i potrzeba czyni¹ cuda. S³aba znajomoæ historii przez ludzi tworz¹cych to
wiêto jak widaæ w Rosji nie przeszkadza. Kto zapomnia³ tylko dodaæ, ¿e
wycofanie siê przeg³odzonej i wychud³ej
gromadki Polaków (wiêcej tam by³o Rusinów i Litwinów) z Kremla by³o tylko
epizodem tej wojny sromotnie przegranej przez Rosjan i zakoñczonej warunkami korzystnymi dla Rzeczypospolitej.
Jeli Rosja chce wiêtowaæ to jako triumf...
to proszê bardzo! Ja bym bardzo w³adcom na Kremlu zaleci³ wreszcie zakup jaki
dobrych map historycznych i kilku ksi¹¿ek do historii.
PAC
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MA£E impresje

Warszawa wieczór

Skonoocy weselnicy rodem ze Stadionu stoj¹ przed podrzêdn¹ restauracj¹
u³o¿eni na tradycjê polsk¹. Udekorowane kiczem samochody. Wst¹¿ki i balony. Z
lokalu dochodzi gwar podchmielonej zabawy. Przeje¿d¿aj¹ce tramwaje t³umi¹ co
pewien czas ca³y ten obraz. Bia³e wst¹¿eczki przy klapach jednakowych, w kolorze
granatowym garniturów s¹ tak przyczepione, jakby siê tego przedstawienia wstydzi³y.
Ewa Koz³owska

