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Piêkno jest prawd¹, prawda piêknem  oto co wiesz na ziemi i co
wiedzieæ trzeba.
John Keats (1795 - 1821)
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Badania w dziedzinie medycyny dokona³y tak olbrzymiego postêpu, ¿e dzi  praktycznie bior¹c  nikt ju¿ nie jest zdrowy.
Bertrand Russell

15 listopada 2005 r .

Obchody wiêta Odrodzenia

Cena 1,40 z³

Nowa karetka pogotowia  dar Gminy Olecko i PZU
¯ycie S.A.  bêdzie s³u¿yæ naszym mieszkañcom.

Nowa erka

10 listopada br. o godzinie piêtnastej w Urzêdzie Miejskim
w Olecku nast¹pi³o oficjalne przekazanie ambulansu sanitarnego typu Renault Master dla spó³ki Olmedica w Olecku. Karetka
warta niemal 130 000 z³ bêdzie s³u¿yæ mieszkañcom naszej
gminy i powiatu.
(Szczegó³y na s. 2.)

Fotoreporta¿ Józefa Kunickiego i Marka
Pacyñskiego zamieszczamy na s. 7.

I Gminny Przegl¹d Pieni Patriotycznej
Szczegó³y
i fotoreporta¿ na s. 6.

ò
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
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UWAGA: Film z oleckiego koncertu laureatów konkursu Pieni Patriotycznej bêdzie emitowanyw telewizji kablowej MARINEX-AMPOL 2.
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K R O N I K A
PO¯ARNICZA

 5 listopada 14.19 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ pochylone gniazdo bocianie na stodole drewnianej w Dudkach (gm. wiêtajno).
 5 listopada 15.45 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego
przy ul. Nocznickiego.
 5 listopada 20.35 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar drzewa na cmentarzu komunalnym przy ul. Go³dapskiej.
 6 listopada 14.50 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci na dzikim wysypisku w okolicach Babek Oleckich.
 6 listopada 20.09 dwa zastêpy JRG PSP
oraz jeden OSP Wieliczki gasi³y po¿ar
na miejskim wysypisku mieci.

Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

Nieznany sprawca

skrad³ w jednej z kawiarñ od przebywaj¹cego tam gocia lokalu dokumenty i
kluczyki samochodu, nastêpnie skrad³
pojazd i porzuci³ go po powa¿nym uszkodzeniu. Straty wyceniono na oko³o 16
tysiêcy z³otych. Do kradzie¿y dosz³o oko³o
godz. 22.00.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony i
wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Anna Cwalina
 Marcin Dawidowicz
 Jerzy Makal
 Agnieszka Olszewska
 Joanna Romañska
 Maria W¹sowska
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

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

mieræ
w p³omieniach

12 listopada, zaraz po pó³nocy, w
Dudkach (gmina wiêtajno) wybuch³
grony po¿ar. W p³omieniach zgin¹³ osiemdziesiêcioletni mê¿czyzna. Przyczyny bada
policja.
W chwili obecnej (wieczór 14 listopada) uda³o siê ustaliæ, ¿e po¿ar wybuch³ w pomieszczeniu, w którym spa³ ów
mê¿czyzna. W mieszkaniu tym znalaz³ siê
jako opiekun przebywaj¹cych w innym
pokoju dzieci (wiek 3, 7, 13 lat).
Stra¿ po¿arn¹ zawiadomi³ najstarszy
z trójki, którego obudzi³ gryz¹cy dym.
Obudzi³ rodzeñstwo i gdy wyszli na korytarz zauwa¿yli, ¿e wydobywa siê on z
pokoju pilnuj¹cego ich mê¿czyzny. Otworzyli wiêc drzwi by ratowaæ staruszka.
Okaza³o siê jednak, ¿e by³o ju¿ za póno. Ca³y pokój p³on¹³. Wtedy powiadomili stra¿ po¿arn¹.
Prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru
by³o zwarcie instalacji elektrycznej. Straty
- ok. 20 tys. z³.

Wypadek

7 listopada oko³o 15.30 w Norkach
na trasie Wieliczki - Kleszczewo dwudziestoszecioletni Robert J. jad¹cy Fiatem
126p zjecha³ na prostym odcinku drogi
na prawe pobocze i uderzy³ w drzewo.
Ze z³amaniem obu nóg zosta³ umieszczony w szpitalu.

Nowe parkingi

Na pocz¹tku listopada zostan¹ rozpoczête prace nad utwardzeniem terenu
przed budynkiem Sk³adowa 5a. na ten
cel przeznaczonych jest nieca³e 6000 euro.

Sk³adowa 5b

Dobiegaj¹ koñca prace przy budowie dojazdu do budynku Sk³adowa 5b.
Kwota inwestycji to 23.237 z³otych.

Nowa erka

50 % kosztów sfinansowa³o PZU ¯ycie
S.A. drugie tyle do³o¿y³o miasto. Jest
to nie pierwsza rzecz, jak¹ sponsoruje
PZU ¯ycie S.A. Wystarczy tylko wspomnieæ, ¿e firma by³a sponsorem Przystanku Olecko.
W chwili obecnej Burmistrz z³o¿y³ do
PZU ¯ycie S.A. wniosek o sponsorowanie tej ogólnopolskiej imprezy w 2006
roku. Prezes tej firmy z³o¿y³ ju¿ deklaracjê, ¿e wspomo¿e bud¿et imprezy oraz
¿e dofinansuje zakup nowoczesnego
samochodu bojowego dla oleckiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Samochód taki kosztuje w granicach
600 tysiêcy z³otych. Po³owê tej kwoty
wy³o¿y w³anie PZU ¯ycie S.A., drug¹
komenda wojewódzka PSP, Wydzia³
Ochrony rodowiska UW i inne zainteresowane bezpieczeñstwem obywateli
podmioty. PSP w Olecku obieca³a natomiast, ¿e jeden z wozów bojowych przeka¿e wtedy do OSP w Lenartach.

Pani

Marii
£angowskiej
wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

BRATA

sk³adaj¹ pracownicy
Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku
Mazury Garbate

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

(V65202)

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

OLECKI TERMINARZ

Za³ataæ dziury przed zim¹
Mieszkaniec ul. Zyndrama 5, bloku
nale¿¹cego do Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku, jest zaniepokojony brakiem interwencji SM w sprawie za³atania licznych dziur, które znajduj¹ siê przy
wjedzie na osiedle od placu Wolnoci.
- Kiedy wreszcie w³adze spó³dzielni
zajm¹ siê tym problemem, który dotyczy nie tylko naszego bloku, ale tak¿e
s¹siednich - pyta siê redakcji Z. Polakowski.
Jak informuje TO prezes SM Olecko Wac³aw Matejko, spraw¹ zajmuje siê
ju¿ od sierpnia br.
- Problem rozpocz¹³ siê wtedy, gdy

trzeba by³o poci¹gn¹æ kabel energetyczny
do budynku pana Radzewicza, co wykona³ olecki posterunek Zak³adu Energetycznego w E³ku. Dot¹d jednak nie uda³o
siê wykonaæ nawierzchni na tym odcinku przez Oleckie Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe. Wielokrotnie rozmawia³em o tym z dyrektorem tej firmy, panem
Aszurkiewiczem, który w tej chwili nie
dysponuje ekip¹ dla wykonania tych prac.
Jego firma obecnie prowadzi szereg robót w terenie. Obieca³ mi jednak, ¿e jeszcze
w listopadzie, w najbli¿szym czasie, w
ci¹gu jednego dnia powinno to zostaæ
wykonane.
(jod)

14.956 z³otych
na zakup ksi¹¿ek

Kredyt

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót rozbudowy budynku rodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Armii Krajowej. 21 padziernika otwarto oferty przetargowe.

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

Realizacja
bud¿etu gminy

W przeci¹gu trzech kwarta³ów up³ywaj¹cego roku bud¿et gminy zrealizowano
w nastêpuj¹cy sposób: dochody gminy
w 76%, a wydatki w 68%. Takie sprawozdanie z³o¿ono w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.

zmiana siedziby
 dworzec PKP,
Aleja Wojska
Polskiego 16

(K65303)

Rozbudowa
budynku DP

inwestycyjny

Gmina zaci¹gnê³a kredyt inwestycyjny.
Jest to 2 miliony 907 tysiêcy. Og³oszono przetarg nieograniczony dla banków
finansuj¹cych. 25 padziernika nast¹pi³o otwarcie ofert. By³o ich siedem. Na
wstêpie odrzucono cztery z powodu niespe³niania wymogów przetargu. Wybrano
ofertê banku gdyñskiego. Umowa zostanie
zawarta w po³owie listopada.

KEY

W ramach programu operacyjnego
Promocja Czytelnictwa gmina otrzyma³a
14.956 z³otych na zakup nowoci wydawniczych dla bibliotek publicznych. rodki
te zostan¹ przekazane Miejsko-Powiatowej
Bibliotece Publicznej.

!
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17 listopada
10.00  Prezentacje Artystyczne Widziad³o  sala widowiskowa ROK
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
12.00  sesja Rady Powiatu  budynek
Starostwa
17.00  zebranie sprawozdawczo wyborcze
w ZHP - ul. W¹ska 1.
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
7.00  zbiorowe polowanie ko³a ³owieckiego Sarna na ³owisku M. OleckoZatyki
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
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
26 listopada
17.00  Oliver Twist - film, kino
19.20  Komornik - film, kino
27 listopada
17.00  Oliver Twist - film, kino
19.20  Komornik - film, kino
28 listopada
17.00  Oliver Twist - film, kino
29 listopada
16.00  sesja Rady Miejskiej, ratusz
17.00  Oliver Twist - film, kino
30 listopada
17.00  Oliver Twist - film, kino
1 grudnia
akcja poboru krwi, budynek Starostwa,
Kolejowa 32
2-3 grudnia
XXVI SZTAMA - Spotkania z m³odym
teatrem i sztuk¹

"
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Refleksje z sesji Rady Powiatowej
W dniu 27 padziernika br. o godz.
12.00 rozpoczê³a siê sesja Rady Powiatowej z 18-punktowym porz¹dkiem, jako niezrozumiale nie publikowanym w
prasie lokalnej. Wydaje siê, ¿e Rada w
ten sposób chcia³a udokumentowaæ, i¿
nie zale¿y jej zupe³nie na Wyborcach.
Znam takie pogl¹dy naszych wybrañców wszelkiego szczebla, ¿e skoro zostali wybrani, to znaczy, ¿e wyborcy im
zaufali i mog¹ robiæ co chc¹, bez najmniejszej ³¹cznoci z nimi. Jest to tragedia ca³ej Polski i zupe³na niechêæ do
demokracji. Jest to pog³êbianie siê podzia³u na My i Oni. Jest to jedna - i chyba najwa¿niejsza - przyczyna coraz mniejszej frekfencji we wszelkiego rodzaju
wyborach. Po prostu coraz bardziej wykruszaj¹ siê naiwni, czyli narasta absencja w wyborach.
wracaj¹c jednak do sesji - z przykroci¹ zauwa¿am, ¿e w informacji Starosty
o dzia³aniach Zarz¹du miêdzy sesjami ma³o
us³ysza³em, chyba z uwagi na niezbyt
staranny przekaz s³owny. Zrozumia³em
tylko, ¿e spó³ka Olmedica pracuje do-

brze, nie generuje strat. Z informacji Przewodnicz¹cego Rady zrozumia³em, ¿e
Burmistrz Olecka przes³a³ pismo, w którym deklaruje chêæ pomocy finansowej
powiatowi na zadania, jakimi s¹ drogi
gminne (nie s¹ to zadania w³asne). Rozdawnictwo w tej mierze, za akceptacj¹
ca³ej Rady, zabiera coraz bardziej niepokoj¹ce sumy z bud¿etu, jakby nie by³o
konieczniejszych wydatków kasy gminnej.
To tylko potwierdza równie¿ narastaj¹ce oderwanie siê od Wyborców.
W przekonaniu moim bardzo ciekawa i wielce pouczaj¹ca by³a debata powiêcona dzia³alnoci hospicjów i opiece
paliatywnej. Paliatyw - rodek przynosz¹cy chwilow¹ ulgê w chorobie, ale nie
lecz¹cy jej. Inaczej mówi¹c jest to maksymalna dba³oæ o zdrowie psychiczne. Jest to te¿ bez przesady najwa¿niejsza rzecz w ¿yciu, szczególnie u ludzi
starszych, powszechnie nie rozumiana
i niedoceniana w spo³eczeñstwie. Du¿o
w zmianie tego stanu rzeczy czyni³a na
sesji Pani Urbanowicz - dyrektor hospicjum w Jakach, szeroko omawiaj¹c dzia³al-

XXXVI Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na XXXVI Sesjê Rady
Powiatu w Olecku na dzieñ 17 listopada
2005 roku (czwartek) godz. 12:00 w sali
konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa
Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek Sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹-

du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski i owiadczenia radnych.
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
8. Ocena funkcjonowania PZD, stan
przygotowañ do okresu zimowego.
9. Informacja o realizacji prac remontowych na drogach powiatowych i plan
inwestycji na rok 2006.

Wac³aw Koz³owski

noæ hospicjów, szczególnie jej podleg³ego, pos³uguj¹c siê filmem o hospicjum w Olecku. na sali powia³o zadum¹.
Za to wszystko i codzienn¹ dzia³alnoæ
nale¿¹ siê Pani Urbanowicz najwiêksze
wyrazy uznania, co nie omieszka³ uczyniæ miêdzy innymi Starosta. Wynikiem
tego by³ apel radnego Jaros³¹wa Kuczyñskiego o przekazanie przez radnych na
rzecz hospicjum swoich diet z ostatnich
sesji. Efekty tego nie s¹ dla mnie jeszcze znane.
Zabieraj¹c g³os, równie¿ w tej sprawie, Przewodnicz¹cy Rady zaproponowa³
nadanie hospicjum w Olecku imienia Jana
Paw³a II. W przekonaniu pisz¹cego jest
to propozycja godna ze wszech miar poparcia. Ciekawy bêdzie tego fina³.
Wynotowaæ nale¿y zaniepokojenie
czêci radnych powiêkszeniem-rozbudow¹ chlewni w Kukowie. Zaniepokojenie
wynika z ewentualnej degradacji rodowiska. Z wyjanieñ wynika, i¿ do tego
nie dojdzie. Nawet biogaz powstaj¹cy w
chlewni bêdzie wykorzystany pozytywnie dla rodowiska.
10. Informacja o funkcjonowaniu Spó³ki
Olmedica oraz o przebiegu likwidacji
SP ZOZ w Olecku w likwidacji za 9 mcy 2005r.
11. Podjêcie uchwa³:
a. w sprawie zmian bud¿etu Powiatu w
Olecku na rok 2005.
12. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
13. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
14. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
15. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Wac³aw Sapieha

KOMU PRZESZKADZAJ¥ ZNAKI???

Fot. Marek Pacyñski.

guracja roku szkolnego.

#
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Listy do redakcji
Demokracja i wolny rynek

Prawdziwie wolny rynek by³ w latach 1981-91 i pierwsze
regulacje wolnego rynku wprowadza³ jeszcze komunistyczny premier Mieczys³aw Wilczek i Rakowski. Wszyscy pamiêtamy bazarowy boom handlowy tamtego czasu - rozk³adane
³ó¿ka-polówki, kioski-szczêki i ró¿norodne towary ze Wschodu i Zachodu, przywo¿one przez przedsiêbiorczych rodaków
oraz naszych s¹siadów z zagranicy. Niektórzy zarabiali tak swoje
pierwsze miliony, póniej inwestowali w bardziej cywilizowany sposób.
Ale to co piêkne nie mog³o trwaæ d³ugo - swoje lody skrêciæ te¿ chcia³a armia tylko czasowo przyt³umionych urzêdasów. Nie podoba³o siê naszym czynownikom, ¿e prawdziwe
pieni¹dze zarabia biznes, a oni musz¹ chodziæ po probie do
biznesu i za³atwiaæ fundusze na ró¿ne cele. Postanowili sytuacjê odwróciæ - to biznes bêdzie przychodzi³ do nich po ró¿nego rodzaju decyzje, zezwolenia, koncesje itp., a oni mog¹
ich ³askawie udzieliæ (wszak nie za darmo), albo te¿ nie.
Póniejsze rz¹dy libera³ów, ludowców, postkomunistów czy
postsolidarnociowców to radosna twórczoæ legislacyjna, która
poza regulacjami potrzebnymi wprowadzi³a g¹szcz przepisów
szczegó³owych, drobiazgowych, uznaniowych, które pêta³y
przedsiêbiorczoæ rodaków. Mia³y one jeden cel - usankcjonowaæ prawnie grabie¿ biznesu oraz podnieæ rangê urzêdników i wa¿noæ ka¿dego urzêdnika, który wypisuje i stempluje
odpowiednie papierki, w ich mniemaniu niezbêdne do rozpoczêcia i prowadzenia biznesu.
Od lat wo³a siê o uproszczenie przepisów, ograniczenie
iloci zezwoleñ i koncesji, uproszczeñ podatków itp. Niewiele
z tych wo³añ wynika, a czêsto wrêcz przeciwnie - przybywa
durnych przepisów i regulacji.
Jak czasem s³yszê zapewnienia ró¿nych polityków i urzêdników miejskich o pomocy dla ma³ego i redniego biznesu, to
trzymam siê za kieszeñ, bo wiem czym to siê skoñczy. Kilka lat
temu w ramach tej pomocy zlikwidowano szyldy i markizy sklepowe, a w roku ubieg³ym ZGM o ponad 300% podniós³ czynsze za lokale u¿ytkowe - mimo, ¿e wiele ma³ych sklepów ledwie wi¹¿e koñce.
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych zezwolenia na sprzeda¿ piwa i alkoholi kosztowa³y stosunkowo niewiele i dostawa³o siê je niemal od rêki. Alici po kilku latach nasi czynownicy zorientowali siê, jak du¿e lody mo¿na tu skrêciæ - nast¹pi³a trzydziestokrotna podwy¿ka tych zezwoleñ oraz okrelone limity i warunki ich wydawania. Wiele ma³ych sklepów musia³o
zrezygnowaæ ze sprzeda¿y alkoholi, bo nie by³o w stanie p³aciæ kilkutysiêcznych haraczy za zezwolenia na handel.
Inaczej meliny - te zezwoleñ nie musia³y op³acaæ, a alkohol
mieli z przemytu, dlatego by³ on o po³owê tañszy i ka¿dy potrzebuj¹cy zna³ adresy przynajmniej kilku melin. O niczym nie

KEY

wiedzia³a tylko policja ani odpowiedzialni za handel alkoholem urzêdnicy miejscy.
Przez kilkanacie ju¿ lat pracy w handlu zdarza³y mi siê
ró¿ne przypadki kradzie¿y, w³amañ, a nawet napad z broni¹.
Prawie wszystkie te zdarzenia nie zosta³y przez policjê wyjanione, a przez prokuraturê - umorzone. Odnoszê wra¿enie, ¿e
g³ównym zadaniem policji w takich przypadkach jest sporz¹dzenie ró¿nych protoko³ów, stert papierów, pozorowanie pracy - zwyk³a biurokracja, w papierach wszystko musi byæ w
porz¹dku, a reszta jest ma³o wa¿na. Kuriozalne by³o pytanie
przes³uchuj¹cego mnie policjanta po napadzie w sklepie: czy
pistolet by³ nabity?. Mo¿e by³, mo¿e nie by³ - cholera wie,
nie zapyta³em bandyty, moja wina!
Pamiêtam opowiadania dziadka o pracy policji przed wojn¹.
Otó¿ podobno taki dzielnicowy, nazywany wtedy stójkowym,
swój rewir zna³ jak w³asn¹ kieszeñ i ka¿da ferajna szemranych
Franków czy Staków czu³a jego oko i ucho na sobie. dzi
nasz dzielnicowy nie zna swoich Franków, a oni przewa¿nie
nie znaj¹ i nie widz¹ jego. Mo¿e nie zawsze to wina tego
biednego dzielnicowego, a wina systemu, organizacji pracy i
biurokratycznych priorytetów. Skutecznoæ dzia³añ ograniczaj¹
bzdurne przepisy i procedury oraz prawdziwa zmora - biurokracja. Je¿eli starszy sier¿ant sztabowy przez 1,5 godziny przyjmuje
zawiadomienie o drobnym, pospolitym przestêpstwie, pisz¹c
rêcznie kilka ró¿nych protoko³ów, to nie dziwmy siê, ¿e nie
ma kto cigaæ bandytów. Przecie¿ te czynnoci mog³aby w
ci¹gu 10-15 minut wykonaæ na komputerze jaka praktykantka - piszpanna.
Ostatnio niepokój rodowiska policji wzbudzi³o powo³anie na Komendanta G³ównego Policji cz³owieka spoza resortu. Mo¿e to wyjæ na dobre, mo¿e z boku widaæ wiêcej i nast¹pi¹ rzeczywiste i pozytywne zmiany.
Demokracja, wolnoæ osobista i wolnoæ ekonomiczna, czyli
wolny rynek - to piêkne rzeczy. Problem w tym, by te pojêcia
rzeczywicie znaczy³y to, co znaczyæ powinny, a tak¿e ludzie
umieli i chcieli z tego korzystaæ.
Grzegorz Kudrzycki
6.11.2005r.

znaczy taniey !

(V65313)

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

(V39803)

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

$
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I Gminny
Przegl¹d Pieni
Patriotycznej

Uczniowie, którzy wyst¹pili na akademii w dniu 10 listopada z okazji wiêta Odzyskania Niepodleg³oci, to laureaci I
Gminnego Przegl¹du Pieni Patriotycznej. Poni¿ej przedstawiamy
zespo³y i uczniów, których wyró¿ni³o Jury podczas konkursu
oraz prezentowane przez nich w czasie gali utwory.
1. Grupa 0 SP G¹ski (Pa³acyk Michla)
2. Zespó³ wokalny SP nr 1 grupy 0 (P³ynie Wis³a, p³ynie)
3. Zespó³ wokalny SP G¹ski (Pierwsza kadrowa)
4. Ada Jañczuk i Agata Jasionowska, SP nr 1 (Wojenka)
5. Zespó³ wokalny SP Babki Oleckie:
- kl. I-III (Przybyli u³ani pod okienko)
- kl. IV-VII
6. Zespó³ wokalny SP G¹ski (Marsz Sybiraków)
7. Chór szkolny SP nr 1 (Serce w plecaku)
8. Marta Ulikowska, SP nr 1 (Ojczyzna ma)
9. Olga Grzêda i Sylwia Kaszkiel, SP G¹ski (¯eby Polska by³a
Polsk¹)
10. Anna Ishizaka, Kinga K³oczko, Justyna P³awska, SP nr 1
(Bia³y krzy¿)
11. Julia Krzywicka, Gimnazjum nr 2 (Tacy sami)
Fot. Alicja Mieszuk

%
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Obchody wiêta Odrodzenia
Fot.: Józef Kunicki i Marek Pacyñski.

&
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Wolontariusze Schumana wród nas

Opowiedzieli równie¿ o swoich krajach i zwyczajach w nich panuj¹cych oraz,

W dniach 3 - 4 listopada 2005 r. w
Gimnazjum nr 2 w Olecku ju¿ po raz drugi gocili wolontariusze Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie:
£otyszka - Ieva Grundsteine oraz Francuz (pochodzenia chorwacko-polskiego)
- Yvan Kujundzic.
Podczas spotkania przekazali nam 
m³odym Europejczykom  bardzo wiele
ciekawych informacji.
Pierwszego dnia w auli szkolnej odby³y siê lekcje z geografii Francji, £otwy oraz lekcje jêzyków tych krajów. Na
pocz¹tku spotkañ wolontariusze przybli¿yli
gimnazjalistom zasady funkcjonowania
europejskiego programu Wolontariat,
w ramach którego przebywaj¹ w Polsce
od grudnia 2004 roku.

co najbardziej spodoba³o siê uczniom, uczyli
podstawowych zwrotów w jêzyku ³otewskim i francuskim. Nie mo¿na zapomnieæ
o tym, i¿ gocie wrêczyli naszemu klubowi g³ówn¹ nagrodê za najaktywniejsz¹ grupê sporód wszystkich uczestników XII Polskich Spotkañ Europejskich
w Warszawie w maju bie¿¹cego roku.
Po po³udniu klubowicze przygotowali
niespodziankê dla naszych zagranicznych
przyjació³. Zorganizowalimy sympatyczn¹
wieczornicê pt. M³odzi w Europie oraz
s³odki poczêstunek. Pod kierunkiem pani
Bo¿eny Ga³¹zka przedstawilimy artystyczn¹ prezentacjê charakteryzuj¹c¹ folklor
i tradycjê naszego piêknego regionu.
Nastêpnie przygotowali nam ma³y quiz
z wiedzy o Francji i £otwie. Poprawne
odpowiedzi by³y nagradzane gad¿etami
Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

'
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Po reakcjach wolontariuszy stwierdzilimy, i¿ nasz wystêp przypad³ im do
gustu tak bardzo, ¿e zupe³nie spontanicznie wraz z naszymi opiekunami i pani¹ dyrektor przy³¹czyli siê do regionalnego tañca. Dzisiejszy dzieñ, pe³en wra¿eñ i emocji, zakoñczy³ siê dla nas wszystkich bardzo pozytywnie.

¿owanie naszych opiekunów: pani Gra¿yny Olszewskiej, pani Ma³gorzaty Kosiñskiej, pana Wojciecha Jegliñskiego oraz pani dyrektor Anny Siemiatyckiej.
Paulina Kulbacka III G
przewodnicz¹ca Gimnazjalnego
Klubu Europejskiego Gimnazjum nr 2
w Olecku
Zdjêcia: Eligia Tokajuk
Nieuchronnie zbli¿y³ siê dzieñ rozstania,
Ieva i Yvan w grudniu tego roku koñcz¹ kontrakt z fundacj¹. Ich dalsze plany ¿yciowe zwi¹zane s¹ z Polsk¹, dlatego te¿ z wielk¹ radoci¹ umówilimy siê
na kolejne spotkanie podczas Parady
Shumana w Warszawie w maju 2006 roku.
Mielimy szczêcie, ¿e poznalimy interesuj¹cych m³odych ludzi, którzy robi¹
w ¿yciu to, co naprawdê lubi¹. Chcielibymy podró¿owaæ po krajach Europy,
poznawaæ nowe jêzyki i prze¿yæ tyle
wspania³ych chwil co oni.
To wartociowe przedsiêwziêcie nie
dosz³oby do skutku, gdyby nie zaangaFot. Ewa Koz³owska

Escale Dedale

Z okazji Dni Bretanii organizowanych przez Centrum Polsko-Francuskie
Cotes dArmor - Warmia i Mazury 8 listopada odby³ siê w Olecku koncert
bretoñskiego zespo³u Pola Huellou. Pol Huellou przedstawi³ oleckiej publicznoci piosenki grane dawniej i dzi w kabaretach, kawiarniach artystycznych
i bistrach zebrane pod wspólnym tytu³em Escale Dedale. Piosenki bez granic. Wraz z Polem Huellou wyst¹pili: Michele Kerhoas i JC Normand.
ek
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¿ywo. By³o du¿o pytañ, a sam autor
bardzo chêtnie opowiada³ o swojej pracy i pomys³ach.
Wystawa wzbudza wiele radoci u
ogl¹daj¹cych. Tematyk¹ rysunków jest
polityka, wydarzenia w regionie i najbli¿sze
nasze otocznie. Sam autor nie unika autoironii i pokaza³, ¿e potrafi miaæ siê
sam z siebie.
Adamowi Andryszczykowi ¿yczymy
kolejnych pomys³ów i kolejnych tak
udanych wystaw.
Na wystawê organizatorzy zapraszaj¹ do galerii Pod Skosem, gdzie bêdzie
ona dostêpna do koñca listopada w godz.
9:00 - 19:00 od wtorku do soboty.
Marek Borawski

Zapraszamy na wystawê

Kowale Oleckie to ma³a miejscowoæ ko³o Olecka. Ale ma³e nie
oznacza ani z³e, ani zapomniane. W takich miejscowociach bardzo czêsto mamy najlepsze przyk³ady têtni¹cego ¿ycia kulturalnego. Od kiedy dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Kowalach Oleckich zosta³ Adam Andryszczyk, ¿ycie kulturalne tej
miejscowoci ruszy³o pe³n¹ par¹. Pojawi³y siê spotkania z bardzo
ciekawymi przedstawicielami kultury i sportu, wystawy i koncerty.
Ostatnim takim wydarzeniem jest wystawa rysunków satyrycznych Marka Pacyñskiego, która zosta³a otwarta w dniu 10 listopada. Rysownik ten znany jest naszym czytelnikom z ³amów Tygodnika Oleckiego i kilku innych gazet regionalnych. Ogl¹daj¹cym
w dniu otwarcia umo¿liwiono spotkanie z autorem rysunków na

PROPOZYCJA
KSI¥¯KA
TYGODNIA

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
Wieczorkiewicz P.:

Historia polityczna Polski 1935-1945.
Warszawa: Ksi¹¿ka i Wiedza 2005.

Pawe³ Wieczorkiewicz  znany i uznany historyk  omawia w jasnym i klarownym
ujêciu ostatnie lata II Rzeczypospolitej, jej upadek w 1939 roku, odrodzenie w postaci
pañstwa podziemnego i agoniê w latach 1939-1945. Autor stawia tezê o cenie pyrrusowego zwyciêstwa, a wiêc w istocie klêski narodu i pañstwa polskiego w latach II wojny
wiatowej, przedstawiaj¹c proces ubezw³asnowolnienia polityki polskiej, a co za tym
idzie Polski jako takiej. Udowadnia koniunkturalnoæ i zawodnoæ wszelkich sojuszów
i koniecznoæ zdania siê przede wszystkim na w³asne si³y. Jest to mora³ gorzki, ale
prawdziwy.
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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Po prostu ABC

Od 20
padziernika
bie¿¹cego
roku trwa
kampania
spo³eczna w
zakresie profilaktyki HIV/
AIDS prowadzona przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Jej celem jest stopniowe zmniejszenie liczby
zaka¿eñ HIV/AIDS w spo³eczeñstwie. Adresowana jest do tzw. normalnych ludzi, ³ami¹c stereotyp mnie to nie dotyczy. W tym roku dzia³ania edukacyjne
zwrócone s¹ do ludzi w wieku 18-29 lat.
Spowodowane jest to wynikami analiz
epidemiologicznych, wed³ug których 85%
wszystkich zaka¿eñ na wiecie wystêpuje w tej w³anie grupie wiekowej. Jaki
jest tego powód? Tê grupê docelow¹
charakteryzuje najwiêksza aktywnoæ
seksualna i zmiany partnerów seksualnych. M³odzi ludzie wiadomie wyd³u¿aj¹ czas miêdzy inicjacj¹ seksualn¹ a
zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego. Ponadto
wiek inicjacji seksualnej m³odzie¿y ulega systematycznemu obni¿eniu, a dostêpnoæ alkoholu i narkotyków sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowañ.
Jednak niech nie zmyli nas to, i¿ dzia³ania kampanijne skierowane s¹ do tej
w³anie grupy wiekowej. Ryzyko zaka¿eñ HIV/AIDS dotyczy ka¿dego i ka¿dej
z nas. Dlatego tak wa¿ne jest rozwa¿ne
postêpowanie. Jeden moment, chwila
zapomnienia mo¿e zmieniæ ca³e nasze ¿ycie.
Mo¿e byæ powodem tego, ¿e odkrywanie wiata, jego uroków nie bêdzie tak
³atwe i poci¹gaj¹ce. Jeden nieprzemylany
krok mo¿e sprawiæ, ¿e stracimy du¿o wiêcej,
ni¿ zyskalimy w krótkiej chwili uniesie-

Listy do redakcji

Witam

Jestem organizatorem wszelkich wycieczek z Bia³egostoku. Jednym z czêsto odwiedzanych przeze mnie miejsc
jest miejscowoæ Go³dap. Chcia³bym nawi¹zaæ ciekaw¹ konwersacjê z ludmi,
którzy mog¹ mieæ jakikolwiek wp³yw na
doprowadzenie do tej miejscowoci szynobusu. Bo czemu jeli szynobus jedzi do Olecka, to nie móg³by jedziæ do
Go³dapi?
To pytanie zadajê ludziom, którzy w
jakikolwiek sposób s¹ odpowiedzialni za
transport w województwie warmiñsko-

nia.
Krajowe Centrum ds. AIDS wskazuje mo¿liwoæ wyboru jednego z trzech
sposobów ochrony przed HIV/AIDS,
ABC zapobiegania. Proponuje:

A - Abstynencjê seksualn¹

jeli potrafisz wstrzymaæ siê z rozpoczêciem wspó³¿ycia seksualnego. Warto
chyba poczekaæ na tego jednego cz³owieka, który obdarzy Ciê prawdziwym
uczuciem, który bêdzie Twoj¹ ostoj¹,
któremu bêdziesz móg³ zaufaæ?

B - Bycie wiernym

jednemu partnerowi, bo na wzajemnej wiernoci i zaufaniu buduje siê prawdziwy zwi¹zek.

C - ZabezpieCz siê prezerwatyw¹ jeli nie jeste w sta³ym zwi¹zku.
Ka¿dego swojego partnera traktuj jako
potencjalnie zaka¿onego. ¯ycie to nie gra
w ruletkê. Nie pozwól, by Twoim ¿yciem
kierowa³ przypadek. Twój partner te¿ móg³
mieæ kogo przed Tob¹.
Trzy g³ówne drogi zaka¿enia HIV:
* poprzez kontakty seksualne
Ryzyko zaka¿enia wzrasta jeli:
- utrzymujesz kontakty seksualne z wieloma partnerami,
- wspó³¿yjesz z jedn¹ osob¹ uzale¿nion¹ od narkotyków,
- wspó³¿yjesz z osob¹ utrzymuj¹c¹ kontakty seksualne z innymi partnerami;
* poprzez krew
- u¿ywanie niesterylnych narzêdzi medycznych i kosmetycznych,
- wnikniêcie zaka¿onej krwi do organizmu podczas wstrzykiwania zaka¿onego
narkotyku lub u¿ywanie zaka¿onej ig³y
lub strzykawki,
- transfuzjê wie¿ej krwi.
* z matki na dziecko

mazurskim.
Przecie¿ Go³dap to nie jest malutka
wioska, to niemal¿e piêtnastotysiêczna
miejscowoæ, z której i do której setki, a
nawet tysi¹ce mieszkañców codziennie
pragnie siê przemieciæ - do i z Olecka,
E³ku i dalej w Polskê. I nie tylko w sprawach pracowniczych czy szkolnych. Je¿eli wycieczka jedzie do Go³dapi np. z
Krakowa poci¹giem, to czemu ma kombinowaæ z biletami PKS-u gdzie w E³ku?
Ta sytuacja strasznie du¿o ludzi zniechêca do korzystania z kolei w Polsce, a
tak¿e do odwiedzania Go³dapi - i to nie
tylko tych z E³ku czy Bia³egostoku, ale i
tych z ca³ej Polski.
Chcia³bym po prostu znaæ powody,
dziêki którym dotychczas nie zosta³ uru-

- zaka¿ona matka mo¿e zakaziæ dziecko
podczas ci¹¿y, porodu oraz w trakcie
karmienia dziecka w³asnym mlekiem. Nie
zakazisz siê HIV:
- przez codzienne kontakty z osob¹ ¿yj¹c¹ z HIV (podczas wspólnej nauki,
mieszkania, czy korzystaj¹c z naczyñ,
sztuæców, urz¹dzeñ sanitarnych),
- poprzez kontakt ze lin¹, potem i ³zami,
- poprzez kaszel lub kichanie,
- poprzez uk¹szenie komara lub innych
owadów,
- od psów, kotów i innych zwierz¹t.
Na terenie naszego województwa od
1989 do 30.09.2005 r. zarejestrowano 264
osoby ¿yj¹ce z wirusem HIV. Z tego 23
s¹ chore na AIDS, 8 zmar³o (dane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Olsztynie, Dzia³ Epidemiologii).
Je¿eli chocia¿ raz w ¿yciu zmieni³e
swojego partnera seksualnego lub podejmowa³e inne ryzykowne zachowania
- ZRÓB TEST NA HIV. Wchodz¹c w
nowy zwi¹zek warto o tym pomyleæ i
zachêciæ do tego równie¿ swojego partnera.
Test bezp³atnie i anonimowo mo¿esz
zrobiæ w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie,
na ul. ¯o³nierskiej 16 (parter, pokój 15),
10-561 Olsztyn. Tel. (89) 527-95-00
w.359. Punkt ten dzia³a w ka¿dy wtorek i czwartek od godz. 1500 do 1800.
W czasie trwania kampanii jest dodatkowo czynny 29, 30 listopada oraz l i 2
grudnia 2005 r. od godz. 15:00 do 18:00.
Opracowano na podstawie materia³ów informacyjnych Krajowego Centrum
ds. AIDS Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Olecku Promocja
Zdrowia i Owiata Zdrowotna
chomiony szynobus do Go³dapi i czy jest
mo¿liwoæ, ¿e zostanie uruchomiony w
najbli¿szym czasie.
Przecie¿ kolej to najbezpieczniejszy,
prawie najszybszy i najprzyjemniejszy
rodek transportu, wiec czemu te setki
kilometrów torów mia³yby siê marnowaæ,
jeli s¹ setki ludzi, którzy by je z po¿ytkiem wykorzystali?
A Go³dap to przecie¿ miasto, do którego ludzie ci¹gaj¹ zarówno nad jezioro, na narty, jak i w celach uzdrowiskowych, potrzeb zwyk³ych mieszkañców ju¿
nie licz¹c...
Zostawiam wiec temat do konwersacji i przemyleñ.
Pozdrawiam wszechserdecznie!
Marcin Adam Wróbel
tel. 663 638 535
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zaprasza

Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury
Miasto to ludzie
Wystawa, jak¹ obecnie prezentuje
Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja
Legusa, jest wydarzeniem szczególnym.
Powiêcona jest jednemu tematowi, portretowi miasta szczególnego, miasta
owianego z jednej strony szczypt¹ legendy, z drugiej bêd¹cego symbolem
wyzwania jakie stawiaj¹ przed sob¹ artyci, a¿ wreszcie symbolem wielkiej aglomeracji miejskiej powstaj¹cej z mozo³em
przez stulecia. Pary¿, bo on jest tematem wystawy, rozgoci³ siê na cianach
galerii.
Zdjêcia, jakie prezentuje Kaper Krajewski, pokazuj¹ miasto, a miasto, jak napisa³em w tytule, to ludzie. Tylko w tle
migaj¹ znane budowle. Wród zdjêæ naliczy³em zaledwie kilka, na których nie
ma ludzi. Ale w³anie ta pustka prezentowanego miejsca jest dla autora fotografii szczególna i egzotyczna. Schwyci³
czas, gdy miasto na chwilê umar³o, ale
zaraz odrodzi siê jak feniks a ha³as i gwar
wype³ni¹ puste miejsce.
Dla K. Krajewskiego tematem jest
cz³owiek i wszelkie jego dzia³ania. Twórca nie uwzglêdnia w swoich prezentacjach jedynie blichtru. Pary¿ to sklepikarze, emeryci, studenci, artyci i kloszardzi.
To zwykli ludzie wêdruj¹cy uliczkami.
Wszyscy wroniêci w panuj¹cy wokó³
gwar lub wyobcowani z niego i wypoczywaj¹cy, ale zaczepieni w to miasto.
Dotykaj¹cy go wszelkimi zmys³ami.

Wystawa to wielki reporta¿, który nie
pokazuje wielkoci miasta wprost. Pokazuje tê wielkoæ poprzez ró¿norodnoæ.
Poprzez prezentacje ludzi i czynnoci jakie
wykonuj¹ lub jakich siê domylamy, ¿e
wykonuj¹.
Ogl¹daj¹c prezentowane przez Kacpra Krajewskiego fotografie kilka razy
z³apa³em siê na tym, ¿e prze¿ywam tematy zdjêæ w sposób taki, jak prze¿ywam czytaj¹c literaturê. Choæby temat
przedstawiaj¹cy le¿¹cego na chodniku
mê¿czyznê. Wygl¹da jakby nie zd¹¿y³ przeciw zrobieniu tego zdjêcia zaprotestowaæ. Ale kim by³? Czy by³ kloszardem
czy strudzonym turyst¹, który z braku
³awki po³o¿y³ siê by odpocz¹æ, czy po
prosty pijanym mê¿czyzn¹. Kim by³?
Tak wiêc fotografie K. Krajewskiego
opowiadaj¹ o ludziach Pary¿a. To cz³owiek jest tematem opowiadania. Miasta
bowiem umieraj¹, gdy opuszczaj¹ je ludzie. Tak zginê³y Maczu Pikczu, Anghor
Wat, Nimrud, Abydos cz Troja. To lu-

dzie wype³niaj¹ arterie miejskie i ich bycie tam jest ¿yciodajnym p³ynem. Miasto to ludzie i o tym mówi ta wystawa.
Bogus³aw M. Borawski
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KACPER KRAJEWSKI

Zaczyna³ w latach 70 jako grafik i rysownik, para³ siê te¿
dziennikarstwem i wszystkim co wi¹za³o siê w tym czasie z
kultur¹ studenck¹. Do klubu fotograficznego 6x9 przy pa³acu
m³odzie¿y im. J.Stalina trafi³ dziêki niez³ym fotomonta¿om.
Tak zaistnia³ w rodowisku fotograficznym. Stan wojenny sk³oni³
Go do rejestracji wydarzeñ, manifestacji, ale i ¿ycia codziennego. Te obrazy rzeczywistoci i inne dokumenty przemyca³
do paryskiego wydawnictwa Kontakt z którym wspó³pracowa³ przez 6 lat. Pojawi³a siê te¿ mo¿liwoæ wspó³pracy z
paryskim Liberation i La croix. Po drodze by³ te¿ berliñski
Pogl¹d, Die Tages Zeitung,Der Spigel i Die Zeit
Bardzo pochlebn¹ recenzje za zdjêcia Clochardzi Warszawy otrzyma³ w STERNie. W Szwecji wyda³ album  Warszawa-impresje bez retuszu.
Po odwo³aniu stanu wojennego publikowa³ w pimie Myl Spo³eczna nastêpnie w
tygodniku Spotkania. Przez 4 lata by³ fotoreporterem ¯ycia Warszawy. Potem Marie Claire miesiêcznik Twój Pies, tygodnik Wprost i News Week. Wspó³praca z
Polityk¹, Fokus, Twój Styl, Pani Domu i ca³ego mnóstwa tytu³ów.
Kacper Krajewski jest autorem i wspó³autorem wielu wystaw krajowych i zagranicznych. Ich iloæ przerasta objêtoæ tej strony.
Zapraszamy do galerii w godzinach otwarcia orodka kultury.

!
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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (3)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946

Gdy 30 lipca 1941 roku w Londynie
zosta³ podpisany polsko-radziecki uk³ad
o wspó³pracy, nast¹pi³a odwil¿ w nastawieniu Sowietów do nas  Polaków. By³y
to czasy, kiedy genera³ Anders tworzy³
armiê sk³adaj¹c¹ siê z Polaków przebywaj¹cych na terytorium Zwi¹zku Radzieckiego. W grudniu 1941 roku brat wst¹pi³ do Armii Andersa i mielimy nadziejê, i¿ zabierze nas na Zachód jako rodzinê wojskow¹. Jednak tak siê nie sta³o,
bo ju¿ w 1942 roku, kiedy Anders wyprowadzi³ wojsko z ZSRR na Bliski
Wschód, stosunki Rosjan do Polaków
diametralnie siê zmieni³y.
I znowu  niewolnicza praca, poni¿enie, traktowanie nas jak wrogów sowieckich. Trwa³o tak a¿ przez piêæ lat.

Na g³odnym stepie

Wiosna roku 1942r. pracowa³am na
polach sowchozu z dziewczêtami polskimi
i rosyjskimi. Rosjanki zawsze weso³e,
rozemiane, rozpiewane. My za smutne, zamylone, zatroskane. Nasze myli
ci¹gle bieg³y daleko, daleko do kraju
naszego dzieciñstwa. Mija³ ju¿ drugi rok
zsy³ki. Rosjanki czasem chcia³y nas rozweseliæ. Próbowa³y ró¿nych metod, opowiada³y mieszne zdarzenia, prawdziwe
czy zmylone, jednak nas to nie bawi³o.
Czy mog³a nas cieszyæ praca ponad si³y,
g³ód, poniewierka, wyniszczenie psychiczne i fizyczne? Nawet klimat dzia³a³ na
nasz¹ niekorzyæ. One chcia³y za wszelka cenê dowiedzieæ siê, dlaczego jestemy niezadowolone, wrêcz smutne. Pyta³y nas, po co przyjecha³ymy, skoro
siê nam tutaj nie podoba. Odpowiedzi
dawa³ymy wymijaj¹ce, nigdy prawdy,
poniewa¿ nie chcia³ymy, aby ich stosunek
do nas zmieni³ siê z pozytywnego na wrogi.
Kiedy zaproponowa³y nam wspólne pójcie na poziomki. Owiadczy³y, ¿e
ta wyprawa potrwa a¿ trzy dni, dlatego
musimy otrzymaæ zwolnienie z pracy na
ten czas. Powiedzia³y, ¿e chodz¹ tam co
roku i zbieraj¹ bardzo du¿o aromatycznych owoców. By³ymy chêtne wzi¹æ
udzia³, ale musia³ymy uzgodniæ to z
rodzicami i rodzeñstwem. Na drugi dzieñ
da³ymy odpowied pozytywn¹. Ustalony zosta³ termin wyprawy. One za³atwi³y
nam i sobie zwolnienie z pracy. W ustalonym dniu, o wicie, siedmioosobowa
grupa  cztery Polki i trzy Rosjanki 
wszystkie w wieku piêtnastu  dziewiêtnastu lat wyruszy³a w drogê. Ka¿da z
nas zabra³a swój ekwipunek: wêze³ek z
chlebem, butelkê z wod¹ i bañkê na po-

Ja z kole¿ank¹.
ziomki, te¿ wype³nion¹ wod¹. Droga wiod³a
przez step. Przypomina³a szlak przetarty
byæ mo¿e przez samochody ciê¿arowe
niegdy têdy przeje¿d¿aj¹ce. Nie mia³ymy zegarka, czas odgadywa³ymy po
s³oñcu i cieniu. Do po³udnia sz³ymy
szybko, nie odczuwa³ymy wiêkszego
zmêczenia. W po³udnie s³oñce pra¿y³o
niemi³osiernie, pot oczy zalewa³, pragnienie
niesamowite, a wodê nale¿a³o oszczêdzaæ,
bowiem musia³o jej starczyæ na ca³e trzy
dni. Pod¹¿a³ymy resztkami si³, aby przed
zachodem s³oñca dojæ do celu. Nagle
zauwa¿y³ymy rosn¹ce jakie grzyby.
Przypomina³y nasze pieczarki. Rosjanki
orzek³y, ¿e bêdziemy je zbieraæ na kolacjê. Mia³ymy w¹tpliwoci, czy s¹ jadalne. Dziewczêta zapewni³y nas jednak, ¿e
nie s¹ truj¹ce. Prawdopodobnie by³o tu
kiedy pastwisko, na którym powsta³y
grzybnie.
 Jeæ nie musicie, ale zbieraæ tak
 orzek³y. Wiêc zbiera³ymy.
S³oñce ju¿ znika³o z horyzontu, kiedy dosz³ymy do celu naszej wyprawy.
A tu wielkie rozczarowanie  na ogromnej
polanie i po³udniowej skarpie, gdzie mia³y
rosn¹æ poziomki, nie ma nic. Trawa zo-

Autorka u góry.

Janina Maciukiewicz
sta³a skoszona, siano zebrane, a po poziomkach resztki zesch³ych lici i gdzieniegdzie suche opad³e owoce. My, Polki, by³ymy zrozpaczone, bliskie p³aczu.
Mia³ymy wielk¹ pretensjê do Rosjanek,
¿e nie wiedzia³y, kiedy tutaj s¹ sianokosy. Przebyæ tak dalek¹, trudn¹ drogê i
nic nie nazbieraæ! Nasza reakcja rozmiesza³a je.
 Nic siê nie sta³o. Rozpalimy ognisko, ugotujemy grzyby, zjemy smaczn¹
kolacjê, przepimy siê, a jutro wrócimy
do domu  powiedzia³a beztrosko jedna z nich. Jej wypowied wytr¹ci³a nas
z równowagi. Zaczê³ymy p³akaæ. One
w tej sytuacji zareagowa³y wrêcz przeciwnie  na weso³o i ze miechem. Obok
rós³ zagajnik brzozowy, a w³aciwie m³ode,
suche, martwe brzózki, które trzyma³y siê
jeszcze pod³o¿a.
 £amaæ te brzózki i w wyznaczone
miejsce sk³adaæ! wyda³y polecenie
Rosjanki. Przy czym oznajmi³y, ¿e noce
s¹ bardzo zimne, a jestemy lekko ubrane, wiêc musimy przez ca³¹ noc paliæ ognisko, aby nie przeziêbiæ siê. Zgodzi³ymy
siê, ¿e trzeba pilnowaæ ognia, ale dlaczego przez ca³¹ noc? Przecie¿ mo¿na
ogrzaæ siê przy roz¿arzonych szczapach.
Rozpoczê³a siê dyskusja. One upiera³y
siê, ¿e musimy ca³¹ noc paliæ du¿e ognisko. By³ymy przeciwne. Z powodu zmêczenia chcia³ymy wyspaæ siê, a przy
ognisku trzeba by³o dy¿urowaæ, aby utrzymaæ p³omieñ. Nieporozumienie doprowadzi³o do k³ótni. Rosjanki nie liczy³y siê z
naszymi uwagami. Rozpali³y ognisko,
gotowa³y grzyby, nuci³y jakie melodie
i od czasu do czasu wybucha³y miechem. Wiedzia³ymy, ¿e miej¹ siê z nas
i to nas bardziej denerwowa³o i oburza³o.
My te¿ nie by³ymy im d³u¿ne. One nie
zna³y jêzyka polskiego, wiêc mog³ymy
obrzucaæ je b³otem.
Ugotowa³y grzyby, zaprosi³y nas na
posi³ek, a poniewa¿ by³ymy bardzo g³odne, zapomnia³ymy o gniewie i wspólnie zajada³ymy grzyby, które okaza³y
siê bardzo smaczne.
C.d.n.
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

TREUBURGER HEIMATBRIEF

Przemierzylimy, przejechalimy tyle
wiata, d³ugo wêdrowalimy  mielimy
sobie tyle do opowiedzenia. Zaskakuj¹ce by³o to, ¿e mimo wieku grupa bardzo
siê ze sob¹ z¿y³a. Tym razem by³o oko³o
20 uczestników, najczêciej w wieku od
30 do 50 lat. Tworzylimy grupê, która
bêdzie siê spotykaæ a¿ do koñca swoich dni. Spotkania urozmaicane by³y za-

wsze filmami Fritza Romotha, który nakrêci³ równie¿ film o teraniejszym ¿yciu
gimnastyków. Film ten zostanie wywietlony podczas spotkania w dniach 9-16.07.
1985 roku w Chieming nad jeziorem Chiem.
Spotkanie organizuj¹ dr Wolfgang Alkewitz, Annaliese Alkewitz i Kurt Heske, mieszkaj¹cy w tym piêknym zak¹tku. Ju¿ teraz jest wiele zg³oszeñ uczest-

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
Przypisani Pó³nocy dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z Treuburger Heimatbrief nr 8.
ników. Moje comiesiêczne listy informuj¹
o tym wydarzeniu innych gimnastyków
z dalekich stron. Wo³am równie¿ Was:
Staæ w wiej¹cym wietrze Smakowaæ
deszcz, Przemierzaæ pola, Poczuæ s³oñce, Spojrzeæ na dolinê  Czy to szczêcie? Szybko nadejdzie dzieñ, kiedy to
zrozumiesz:
Wdychaæ las,
Brodziæ w strumyku,
Le¿eæ na ³¹ce,
S³uchaæ wierszczy,
Zatraciæ siê czasie  to jest szczêcie.
Fot: Spotkanie gimnastyków: od lewej: Erwin i Lotte Regge, Heine i llse
Leymann, Erika Przyborowski, Z prawej:
Else Steinem z rodzinny Brosowski, Hilde Vamey-Hatscher, Lieselotte BreituckGollub, Eva Beier-Fronz, Brigitte LuhningMengert, Elizabeth Bom-Kupzyck.

Jezioro Sargen

W padzierniku 1983 roku Erich Balzer i Manfred Grust odwiedzili swoj¹ ojczyst¹ wioskê. Ich wra¿enia:
Drogi z dworu Haase s¹ do rozbiórki
a droga z Godzieby do domu Tuchlinskich i do lasu jest zaroniêta, wiêc
musielimy jechaæ przez pole. Ruiny
dworku Tuchlinskich, Grust i Kowitz
wygl¹daj¹ przygnêbiaj¹co. Pan Kowitz
zmar³ pod koniec padziernika 1983 roku

a Marta Kraffzik w listopadzie. Na cmentarzu znalelimy groby rodzin Wróbel
i Doppner, poza tym cmentarz poch³ania las. M³yn wodny na jeziorze Saren
nie dzia³a. luzy s¹ uszkodzone i nie mo¿na
ju¿ regulowaæ poziomu wody w jeziorze. We wsi spotkalimy jeszcze Fritza
Schanko, który przebywa³ w ojczystej
miejscowoci razem z ziomkiem z Bergenau panem Druba. Dom mieszkalny
rodziny Raulins zburzono.

Erich Balzer na Szeskiej Górze, stajnia Kossaka, za ni¹ jezioro Sargen.

Gratulacje z okazji diamentowych godów
24.9.1984
Rudzinski, Richard i ¿ona
Hulda, z rodziny Paschê z Markgrafsfelde,
NRD 2731 Knesse 77 Krs. Gadebusch
Gratulacje z okazji z³otych godów
18.3.1984 Hilpert, Franz i ¿ona Emma,
z rodziny Lankeit z Glaubitz i Garbassen,
W Kronsberg 31, 2815 Langwedel.
22.6.1984 Boguschewski, Otto i ¿ona
Helene, z rodziny Schemionek z Reinkental/Merunen, WestpreuBenstr. 19,4020
Mettmann.
27.6.1984
Fontane, Franz-Günter i
¿ona Hedwig, z rodziny Kietzelmann z
Duneyken, Hirschgartenallee 33, 8000 Monachium 19.
W tym miejscu ponownie chcielibymy
przypomnieæ, ¿e wszelkie zg³oszenia z prob¹
o publikacjê dat urodzin, wiat rodzinnych
czy te¿ nekrologów proszê kierowaæ do: pani
Margaret Schmidt, Herderstr. 6, 2300 Kilonia.
Gratulacje z okazji urodzin:
Lista nazwisk z adresami
Uczczenie pamiêci zmar³ych
Lista nazwisk Wyjanienie skrótów:
Geb. - urodzony (a)
Zuletzt: zamieszka³y (a) ostatnio
Str. - ulica
Nekrolog
13 sierpnia 1984 roku w k¹pielisku Hamburg zmar³ adwokat Horst Kowalik. By³a
naszym dawnym koleg¹ klasowym ze szko³y
redniej w Treuburgu. Jego ojczyst¹ miejscowoci¹ by³a Nowa Wie. Stracilimy
dobrego przyjaciela i towarzysza. Pozostanie w naszej pamiêci niezapomniany.
C.d.n.
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Kalendarz imion
15 listopada
Alidy, Amelii, Gertrudy, Idalii, Marii, S³awy
Alberta, Artura, Artusa, Dymitra, Leopolda,
Przybygniewa, Roberta, Rogera
16 listopada
Agnieszki, Gertrudy, Leonii, Ma³gorzaty, Marii
Ariela, Aureliusza, Dionizego, Edmunda,
Leona, Marka, Niedamierza, Radomira
17 listopada
El¿biety, Flory, Salomei, Walerii
Alfonsa, Floryna, Grzegorza, Hugona,
Napoleona, Ottona, Sulibora, Walerego,
Zbys³awa
18 listopada
Agnieszki, Anieli, Filipiny, Karoliny, Klaudyny, Romany

Cieszymys³awa, Odona, Ottona, Romana, Stanis³awa, Tomasza
19 listopada
El¿biety, Faustyny, Matyldy, Mironiegi, Nieroniegi, Salomei, Seweryny
Faustyna, Felicjana, Maksyma, Maksymiliana, Paw³a, Seweryna
20 listopada
Anastazji, Edyty, Oktawii, Oty
Anatola, Edmunda, Feliksa, Jerona, Oktawiusza, Rafa³a, Sêdzimira
21 listopada
Albertyny, Floty, Marii, Reginy, Urszuli,
Wies³awy
Alberta, Gelazego, Janusza, Konrada,
Oliwiera, Remigiusza, Rufusa, Wies³awa

CHRZANOWA APTEKA
Przy zapaleniu jelita grubego
10-15 kropli wie¿o wyciniêtego soku z
chrzanu za¿ywaæ 3 razy dziennie miedzy
posi³kami.
Przy stanach zapalnych dróg moczowych
100-gramowy korzeñ oskrobaæ, zetrzeæ,
zalaæ 1/2 szklanki soku z cytryny i dodaæ 3 ³y¿ki glukozy. Jeæ 4 razy dziennie
po ³y¿ce.
Na rozpuszczenie kamieni ¿ó³ciowych chrzan
pokroiæ w cieniutkie p³atki, zalaæ bia³ym
wytrawnym winem i odstawiæ na noc.
Przecedziæ i wypiæ w 3 porcjach.
Przy bólach migrenowych
wie¿o utarty korzeñ chrzanu przy³o¿yæ
na potylicê, najwy¿ej na 20 minut. Zdj¹æ
ok³ad i obwi¹zaæ g³owê ciep³ym szalem.
Po 2-3 godzinach umyæ w³osy, na które
chrzan dzia³a równie¿ korzystnie, dziêki
zawartoci siarki, wzmacniaj¹cej cebulki.

Przy zapaleniu dzi¹se³
2 ³y¿ki utartego chrzanu, ³y¿eczkê miêty i rumianku zalaæ 2 szklankami wrz¹tku. Odstawiæ pod przykryciem na 20 minut. Przecedziæ i jak najczêciej p³ukaæ
jamê ustn¹.
Przy suchym uporczywym kaszlu
3 ³y¿ki wie¿o utartego chrzanu, ³y¿eczkê
zmielonego cynamonu i szczyptê zmielonych godzików oraz 5 ³y¿ek miodu
wymieszaæ i za¿ywaæ kilka razy dzienne po ³y¿eczce, najlepiej po posi³kach.
Na bóle stawów
Butelkê o pojemnoci 1/4 litra nape³niæ
do po³owy chrzanem, zalaæ do pe³na
spirytusem, np. salicylowym (90%), zamkn¹æ hermetycznie i odstawiæ w ciemne
miejsce na 2 tygodnie, wstrz¹saj¹c codziennie. Nacieraæ bol¹ce miejsca, uprzednio nat³uszczone oliwk¹, najlepiej na noc,
zawijaj¹c je potem szorstk¹ we³n¹, np.
szalem czy swetrem.

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
 Pogoda i mróz z listopada, mokry styczeñ zapowiada.
 Jeli kret jeszcze póno w listopadzie
ryje, na Nowy Rok komar wpadnie po
bryje.
 Od Salomei  zima w nadziei (17 listopada).
 Kiedy s³ota po Anieli, wkrótce ziemia
siê zabieli (18 listopada).
 Kiedy listopad po niegu brodzi, zbo¿om zaszkodzi.

Nasz przepis
Cukinia
faszerowana
w piwie

- kilogram cukinii
- 8 dkg cebuli
- 3 dkg m¹ki
- 4 dkg mas³a,
- 1 jajko
- szklanka jasnego piwa
- ³y¿ka przecieru pomidorowego,
- sól, pieprz, mielona papryka, mas³o
- 3 ³y¿ki ugotowanego ry¿u
- 1,5 ³y¿ki posiekanej natki pietruszki
Cukiniê wydr¹¿yæ. Zmielone miêso zmieszaæ z ry¿em, natk¹ pietruszki
i ca³ym jajkiem. Nape³niæ tym farszem
cukiniê i u³o¿yæ w naczyniu. Cebulê
drobno pokroiæ, przysma¿yæ na male
na kolor jasnobr¹zowy, dodaæ przecier pomidorowy, sól, pieprz i paprykê (do smaku) oraz cukiniê pozosta³¹
po wydr¹¿eniu. Rozprowadziæ piwem,
gotowaæ 15-20 minut, zmiksowaæ. Zalaæ cukiniê, dusiæ ok. 1/2 godziny na
ma³ym ogniu.
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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/ INNE
* Uczciwego znalazcê proszê o zwrot dokumentów zagubionych 7 listopada, Edmund Kaczor. Tel. (087) 520-25-14,
0-605-635-442.
(K40401)
/ KUPIÊ
* mieszkanie do 45m2 w Olecku. Tel. 0-500-025-087.

(L1502)

/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(V58615)
* Zatrudniê ekspedientkê w sklepie spo¿ywczym. Tel. 0-504482-320.
(V67702)
* Zatrudniê krawcowe, krojczych, tapicerów (z mo¿liwoci¹
przyuczenia). Tel. (087) 562-52-65; 0-604-935-224.
(K40002)
/ SPRZEDAM
* dzia³ki budowlane. Tel. 0-601-210-819.
(V40202)
* gara¿ przy ul. Zielonej z kana³em. Tel. 0-504-065-457. (K40102)
* lub zamieniê na mniejsze mieszkanie 72m 2, centrum. Tel.
(087) 520-40-18.
(K39203)
* ¯uk, gaz. Tel. (087) 520-41-00.
(K39902)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:
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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

(V64903)

/ US£UGI
* Us³ugi przewozowe, przeprowadzki, Orzeszkowej 36. Tel.
0-504-146-460; 0-509-929-135.
(V63107)
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1404)
* Zespó³ muzyczny, imprezy okolicznociowe. Tel. (087)
523-91-57
(K40301)

(V58910)

OG£OSZENIA DROBNE

/ WYNAJEM
* wynajmê mieszkanie 50m2, centrum. Tel. 0-504-909-693.(K)

DOM WESELNY

12345678901234567890123456789012
(V6603)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Olecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe 12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

Promocja w listopadzie  wszystkie ceny s¹
do negocjacji

Tel. (087) 520-22-33.

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

(V590014)

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

(V65308)

EDEN

KONKURENCYJNE CENY !!!

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

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1992/93  c.d.

kiej udzieli³em z w³asnej kieszeni.
4 lutego rozpoczynamy budowê groty,

A tych przebierañców zjawi³o siê na lodowisku
co niemiara. Spó³dzielnia Jutrzenka wspólnie z
Komitetem Rodzicielskim SP 2 musia³a wydaæ sporo
pieniêdzy, aby obdzieliæ s³odyczami wszystkich uczestników balu.

(202)

znowu wg projektu by³ego ucznia 
Borowskiego, który obecnie jest prokuratorem w Olecku i czêsto z ¿on¹ oraz
córk¹ odwiedza nasze lodowiska. 4 i 5
lutego ponownie odwil¿ nie pozwala korzystaæ z lodowisk. Wykorzystujemy ten
czas na dalsz¹ dekoracjê lodowiska du¿ego. Po dwóch dniach odwil¿ skoñczy³a
siê. Siedem polañ pozwoli³o na uruchomienie lodowisk, których tafle zamarz³y
bez powietrza.
Ch³opcy ze sztafety hokejowej wrócili w pi¹tek, zdobywaj¹c mistrzostwo
makroregionu, a dziewczêta zdoby³y czwarte miejsce. W sobotê wrócili te¿ ch³opcy z jazdy szybkiej, zdobywaj¹c drugie
miejsce.
W niedzielê pan Wojnowski rozpocz¹³ o godz. 13. trening, przygotowuj¹c
ekipê ch³opców na wyjazd do Nowego

Od 2 do 4 lutego dekorujemy pobocza du¿ego lodowiska rzebami ze niegu. 1 lutego dwie dziewczynki  Elwira
Szupieñko i Iwona Mo¿ejko z klasy VIc
wykonuj¹ pierwsze rzeby niegowe i
otrzymuj¹ nagrodê specjaln¹ w wysokoci 25 tys. z³. Moja wnuczka Asia
Szymañska wyrzebi³a Królow¹ Zimê
oraz psa. 4 lutego Królowa Zima zostaje przeniesiona na punkt centralny lodowiska z napisem Lodowisko miejskie.
Dlaczego umiecilimy taki napis? On
stanowi³ dowód wdziêcznoci za pomoc
Rady Miejskiej w pokryciu po³owy kosztów
nowego pieca c.o. Piec ten zosta³ zainstalowany w nieca³e dwa tygodnie po
zamówieniu go w Gi¿ycku. Hydraulik po
wystawieniu rachunku szkole otrzyma³
pieni¹dze i zwróci³ 6 mln z³ po¿yczki, ja-

W rozbitej fili¿ance wypiæ mo¿na kawê lub herbatê po jej zamówieniu w
kawiarni. Wewn¹trz groty znajduje siê nie¿ny stolik, a przy nim nie¿ne ³awy.

Targu. W poniedzia³ek wszystkie klasy
mia³y w-f na lodowiskach, a amatorzy
hokeja mogli poganiaæ za kr¹¿kiem. We
wtorek lodowisko du¿e i Liliput nie zamarz³y, pomimo to na rednim odbywa³y siê normalne zajêcia. Wieczorem pan
Wojnowski rozpocz¹³ trening o godz. 18.
na du¿ej tafli. Okaza³o siê jednak, ¿e
normalnego treningu nie móg³ przeprowadziæ ze wzglêdu na z³y stan lodu, natomiast pozwoli³ ch³opcom pograæ w hokeja. Pó³godzinn¹ gr¹ w hokeja du¿e lodowisko zosta³o ca³kowicie zniszczone i
potrzeba by³o trzech dni, aby doprowadziæ je do normalnego stanu. W dniu 10
lutego trening ch³opców odbywa³ siê w
prawie idealnych warunkach, chocia¿ przy
du¿ym nas³onecznieniu wyst¹pi³a w kilku miejscach woda.
C.d.n.

&
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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
(V39403)
(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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* zg³oszenia przyjmuje sekretariat MOSiR (nazwa dru¿yny i telefon kontaktowy kapitana zespo³u) do 21 XI 2005r.
(poniedzia³ek), ul. Park 1, tel. 520-2048 osobicie lub telefonicznie,
* obowi¹zkowe zebranie organizacyjne
przedstawicieli dru¿yn w celu ustalania kalendarza gier oraz regulaminu wewnêtrznego odbêdzie siê 22 listopada (wtorek) o godz. 15.00 w sali zebrañ MOSiR

* op³atê za Ligê (koszty eksploatacji hali,
sêdzia, nagrody)  60 z³ od zespo³u
nale¿y dokonaæ w sekretariacie MOSiR lub na zebraniu organizacyjnym,
* ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie.

PÓ£NOCNA LIGA REGIONALNA TENISA STO£OWEGO

sze zdobyte punkty w lidze przez Arion
i Viktoriê III.
Punkty zdobyli dla Arionu: Kazimierz
Jaworowski 3,5, Piotr Nitkowski 2, Adrian Puchalski 1, Arkadiusz Puchalski 0,5.
Dla goci: Pawe³ Krynicki, Przemys³aw Okyñczyk po 2,5, Mateusz Wasilewski, £ukasz Grabowski po 1.
Pogoñ Banie Mazurskie - Viktoria III Wiêcki 8:1
Podopieczni trenera Mieczys³awa
Górniaka pokonali u siebie Viktoriê III
Wiêcki.
M³ody zespó³ goci uleg³ bardziej
dowiadczonej dru¿ynie z Bañ Mazurskich. Viktoria III zadebiutowa³a w tym
roku w lidze.
Punkty dla Pogoni zdobyli: Pawe³
Szumlañski 2.5, Marcin Tepy³o, Bartosz
Górko, Sebastian Aftyka  wszyscy po
1.5, Dla Viktorii: Pawe³ Krynicki 1 pkt.
Franciszek Pietro³aj

Pi³ka no¿na
MOSiR , Rada Gminy LZS i Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Olecku zapraszaj¹
do udzia³u w VIII edycji
Oleckiej Halowej
Ligi Pi³ki No¿nej
Warunki uczestnictwa:
* Miejsce: hala sportowa Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku,
* wiek zawodników: powy¿ej 16. lat,

Spójnia
nadal liderem
W czwartej kolejce Pó³nocnej Ligi
Regionalnej Tenisa Sto³owego odby³y
siê trzy spotkania.
W Gi¿ycku ABC z trudem pokona³o
II zespó³ Viktorii Wiêcki 8:6. W Olecku
Arion zdoby³ pierwszy punkt remisuj¹c
z Viktori¹ III Wiêcki 7:7. Na czele tabeli
bez zmian  Spójnia z kompletem punktów prowadzi.
Pozosta³e spotkania prze³o¿ono na
inny termin.
Wyniki IV kolejki:
Arion Olecko-Viktoria III Wiêcki  7:7
ABC Gi¿ycko-Viktoria II Wiêcki  8:6
Pogoñ Banie Mazurskie-Viktoria III Wiêcki  8:1

Tabela
1. Spójnia Olecko
3
6 24:10
2. ABC Gi¿ycko
4
6 28:18
3. I Strefa Go³dap
2
4
16:5
4. Pogoñ Banie M.
3
4 18:10
5. Geodezja Olecko
3
2 15:18
6. Viktoria I Wiêcki
1
1
7:7
7. Viktoria II Wiêcki 3
1 17:19
8. Viktoria III Wiêcki 3
1
9:23
9. Arion Olecko
4
1 10:29
(spotkania punkty, ma³e punkty)
Arion Olecko - Viktoria III
Wiêcki 7:7
Ciekawe spotkanie rozegrano w Olecku, gdzie Arion zremisowa³ z Viktori¹ 7:7
W ostatnim pojedynku meczu Piotr
Nitkowski uratowa³ jeden punkt dla gospodarzy, wygrywaj¹c z Mateuszem
Wasilewskim 3:2. Bohaterem meczu by³
Kazimierz Jaworowski, zdobywca kompletu punktów dla Arionu. S¹ to pierw-

Jeste w wieku od 15 do 24 roku ¿ycia?
Masz POMYS£? Masz SZANSÊ!!! STARTuj!!!

KONKURS DLA M£ODZIE¯Y

Z POWIATU E£CKIEGO i OLECKIEGO
SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE
(zasady udzia³u, formularze wniosków,
kryteria oceny): www.ego.mazury.pl
www.powiat.elk.pl

OLECKO - Ma³gorzata Jasiñska,
Stowarzyszenie EGO - ul. Kolejowa 31,
tel. 520 21 59, www.ego.mazury.pl
e-mail: biuro@ego.mazury.pl

PUNKTY INFORMACYJNE?
E£K - Maciej Juchniewicz, Starostwo
Powiatowe w E³ku, ul. Pi³sudskiego 4,
pok. nr 16, 17 (niski parter), tel. 621 83
36 fax 621 83 39, www.powiat.elk.pl
e-mail: promocja@powiat.elk.pl maciej.juchniewicz@powiat.elk.pl

REGULAMIN, FORMULARZ WNIOSKU równie¿ w sekretariacie twojej szko³y
oraz tutaj: www.ego.mazury.pl/konkurs.htm
PLANUJEMY SPOTKANIA INFORMACYJNE W TWOJE SZKOLE!!!

UWAGA! Nie stawienie siê na zebranie organizacyjne przedstawiciela danej
dru¿yny oraz brak op³aty wpisowej wyklucza udzia³ w rozgrywkach.
Serdecznie zapraszamy!

BARDZO WA¯NE!!!
TERMIN SK£ADANIA WNIOSKÓW: 7 listopada - 23 grudnia 2005r.
ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU: 28
grudnia 2005 r. WYBRANYCH ZOSTANIE minimum 20 projektów. KWOTA
POJEDYNCZEJ DOTACJI: OD 500Z£ DO
3000z³. REALIZACJA WYBRANYCH
PROJEKTÓW: styczeñ - czerwiec 2006
ZAPRASZAMY DO UDZIA£U
w KONKURSIE!

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.
Kalendarz mo¿na nabyæ w kiosku
lub u pomys³odawcy  Franciszka Pietro³aja.

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 181

1...2...3... próba klawiatury. Udana! No
i mamy rz¹d. Co prawda nie taki rz¹d jak
sobie wymarzylimy jeszcze parê tygodni temu, maj¹c nadziejê na koalicjê dwóch
zwyciêskich partii: PO i PiS, ale zawsze
to co. Premier Marcinkiewicz zrobi³ co
móg³ i trzeba przyznaæ, ¿e jego rz¹d jest
najlepszy jaki w tej sytuacji móg³ byæ.
A prawda! Pan Andrzej Przewodnicz¹cy Lepper chcia³by wejæ w sk³ad tego
rz¹du by ten rz¹d by³ jeszcze lepszy, ale
kierownictwo PiS tylko puka siê czo³o.
Samoobrona w rz¹dzie... Dobre... Ale jak
widaæ Przewodnicz¹cy Samoobrony ma
wielkie ambicje polityczne i chce rz¹dziæ.
Za udzielenie votum zaufania dla rz¹du
chc¹ teraz miejsc w tym rz¹dzie. A mia³o
byæ tak piêknie i bez warunków. Sam
Przewodnicz¹cy Lepper nie przewidywa³
wspó³rz¹dzenia i koalicji z PiSem. Widocznie
sprawê sobie przemyla³ i chce sobie
porz¹dziæ. Tylko Marcinkiewicz nie widzi takiej mo¿liwoci. Nie widz¹ te¿ takiej mo¿liwoci bracia Kaczyñscy. Znawcami i ekspertami w dziedzinie koalicji
PiS  Samoobrona jest natomiast partia
Tuska, Donalda Tuska. Nie daj¹ za wygran¹, mimo nieudanej rewolty podczas
expose premiera, kiedy to mia³ z wielkim
hukiem paæ rz¹d PiS-owski, i dalej uparcie
twierdz¹, ¿e oni rz¹dziliby o wiele lepiej.
To znaczy, ¿e oni wiedz¹ jak bêdzie rz¹dzi³ Marcinkiewicz zanim tylko rz¹d rozpocz¹³ prace. Jeli maj¹ tak¹ znajomoæ
przysz³oci, to dlaczego nie przewidzieli, ¿e przegraj¹ w walce o wybieranie rz¹du
i styl rz¹dzenia? Na razie to co robi¹
wskazuje tylko, ¿e nadal ich gnêbi poczucie klêski i zawici. Sonda¿e coraz
bardziej pokazuj¹, ¿e PiS zyskuje na popularnoci i mo¿e to siê jednoczenie
prze³o¿yæ na przysz³e wybory samorz¹dowe... Czyli ju¿ pora zapisaæ siê do PiS!
Tak przynajmniej rozumie to wielu ludzi
widz¹cych szansê w zwyciêstwie tej partii.
Stara zasada: przy³¹czamy siê do lepszych obowi¹zuje od lat. A ilu znamy
na przyk³ad lokalnych polityków, którzy
zawsze znajduj¹ siê w szeregach partii
wygrywaj¹cej? Ja tam kilku znam. Wiêc
Panowie  ju¿ dzi prosimy o zmianê pogl¹dów politycznych. Ha, ha, ha, ha...
Ale jak widzim,y politycy maj¹ swoje problemy. Na razie, dla niektórych, najwa¿niejsze w polityce jest, ¿e premier Marcinkiewicz w swoim expose u¿y³ s³ów
by³ego premiera Belki. Ca³a wypowied
to by³o kilkadziesi¹t kartek, ale najwa¿niejsze okazuj¹ siê dwa lub trzy zdania...
bo s¹ bliniacze z tym co powiedzia³ Pan

Belka jak sam zosta³ premierem. Paranoja! Ale dla wielu jest to powód do dyskusji.
W polityce, jak widaæ, wiat nie stoi
w miejscu. Mamy bardzo zabawnego
s¹siada: Rosjê. Ci to zawsze co wymyl¹ by nam tylko wzros³o cinienie. Kilkanacie dni temu wynaleli sobie wiêto wygnania Polaków z Kremla, a teraz
im siê nie podobaj¹ nasze wêdliny. Co
podobnego? Zawsze siê podoba³y, a teraz
nie. To dziwne. Nasze miêso spe³nia bardzo
surowe warunki jakociowe Unii Europejskiej i posiada na to wszystko certyfikaty, ale okazuje siê, ¿e ma problemy z
tym w Rosji. Delikatne podniebienia maj¹
ci Rosjanie! Okaza³o siê, ¿e kilku kierowców
TIR-ów próbowa³o przewieæ do Rosji
wêdliny bez odpowiednich papierów w
transportach s³oniny. Rosyjskie ministerstwo zapomnia³o tylko dodaæ, ¿e chodzi
tu o samochody transportowe kierowane przez Rosjan i z rosyjskich firm transportowych, bo kto chcia³ na lewo zarobiæ takim przemytem. Polskie miêso cieszy siê du¿ym popytem w Rosji, co nie
jest równie¿ w smak przetwórniom wêdlin na Zachodzie Europy. Takie firmy
niemieckie, holenderskie czy francuskie
widz¹ w naszych masarniach doæ powa¿nego konkurenta pod wzglêdem ceny,
jakoci i smaku. Wiêc decyzja Rosjan

bardzo ich uradowa³a. Sami jednak Rosjanie bardzo le widz¹ tak¹ politykê
w³asnego rz¹du, bo mimo, ¿e ten towar
jest obecny dziêki handlowi z Niemcami, Francuzami i innymi, to jego ceny s¹
wiêksze od towaru polskiego.
Podobny zakaz od teraz dotyczy równie¿ produktów rolinnych z Polski. Nowy
minister spraw zagranicznych pojecha³
tê sprawê wyjaniaæ osobicie. Co z tego
wyjdzie, zobaczymy. Dla nowego rz¹du
jest to jednak powa¿ny sprawdzian. Nie
rozumiem tylko postawy wielu polskich
polityków z SLD i PO, którzy w fiasku
tego przedsiêwziêcia widz¹ w³asn¹ radoæ...
Albo g³upota, albo têpota umys³owa?
Ale có¿ mo¿na powiedzieæ o ludziach,
którzy maj¹ za z³e ka¿demu, kto wygrywa??
Jak na razie z poczynañ naszej opozycji mamy tylko zapowied, ¿e powstania NOWA PLATFORMA! Taka co
wygrywa? Ju¿ dzi Jan Maria Rokita
opowiada, ¿e by³by najlepszym premierem dla obecnych czasów. I kto tu mówi
o chorobie w³adzy?
Jak PiS co zepsuje to bêdê jedn¹ z
pierwszych osób co to napisze i ochrzani
liderów tej partii. Ale na razie to oni
dopiero zaczynaj¹ i nie nale¿y szukaæ
b³êdów zanim co siê zaczê³o.
PAC

MA£E impresje
Taki lajf
Z okna widaæ mietnik, dwa rzucone na górê mieci krzes³a. Po³amane nogi,
bezu¿ytecznoæ bez mo¿liwoci poprawy. To siê dzi nie op³aca. Ukradli mi telefon,
gdy zachwyca³am siê ró¿norodnoci¹ wiata. Zapada zmierzch, id¹c ulicami wród
ludzi ciskam kurczowo teczkê z czyimi szkicami.
Ewa Koz³owska

