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Zwracaj twarz ku s³oñcu,
a nie bêdziesz widzia³ cieni.
Helen Keller (niewidoma)

22 listopada 2005 r .

W dniu 17 listopada o godz. 10:00 w sali kina ROK MG odby³y siê Prezentacje Artystyczne Widzziad³o pod has³em Nie wierz swym oczom  sercem patrz.
Wziê³y w nich udzia³ placówki kszta³c¹ce dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ z miasta i gminy Olecko.
Fotoreporta¿ z tej imprezy zamiecimy w nastêpnym numerze TO.

Cena 1,40 z³
P³yn¹ce z g³êbi serca,
najszczersze wyrazy wspó³czucia z powodu mierci

ukochanej Matki

Jego Magnificencji Rektorowi
Wszechnicy Mazurskiej
w Olecku
profesorowi doktorowi

Widziad³o

Józefowi
Krajewskiemu

³¹cz¹c siê w bólu z rodzin¹,
sk³adaj¹: pracownicy naukowo-dydaktyczni, administracja i ca³a
spo³ecznoæ studencka.

SZTAMA 2005
XXVI Spotkania
z M³odym Teatrem
i Sztuk¹

Olecko, 2-3 grudnia 2005
Cena karnetu na wszystkie prezentacje: 10 z³, cena biletu: 5 z³
(Program w przysz³ym numerze TO)

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 47
(413)

Oleckie Przedsiêbiorstwo
Drogowo Mostowe...

Wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

Matki

Rektorowi Wszechnicy
Mazurskiej w Olecku

Józefowi
Krajewskiemu
sk³ada redakcja
Tygodnika Oleckiego

bêdzie wykonawc¹ nowej nawierzchni
asfaltowej na wjedzie do dworca PKP i
PKS. Inwestycja bêdzie prowadzona na
zasadzie porozumienia z generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad.
Wartoæ robót wynikaj¹cych z przetargu to ponad 103 tysi¹ce z³otych. Dyrekcja Dróg Krajowych przeka¿e na ten
cel 35 tysiêcy z³otych.
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 7 listopada 15.40 jeden JRG PSP Olecko, trzy zastêpy JRG PSP E³k oraz jeden OSP Kalinowo usuwa³y skutki
wypadku drogowego w Norkach (gm.
Wieliczki)
 11 listopada o 12.22 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Wieliczkach zagra¿aj¹c¹ przechodniom rynnê.
 12 listopada o 0.27 dwa zastêpy JRG
PSP, dwa zastêpy OSP wiêtajno oraz
jeden OSP G¹ski gasi³y po¿ar domu
mieszkalnego w Dudkach (gm. wiêtajno).
 12 listopada o 9.08 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zagra¿aj¹cy przechodniom
konar drzewa nad chodnikiem przy alei
Zwyciêstwa.
 12 listopada o 17.07 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
gasi³y w Drozdowie (gm. Kowale Oleckie) po¿ar samochodu osobowego.
 13 listopada o 7.44 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej w
Kukowie (dachowanie samochodu).
Informacji udzieli³
aspirant Andrzej Milewski
 11 listopada o 11.41 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ nad³aman¹ ga³¹ znad budynku szko³y przy ul. Go³dapskiej.
 16 listopada o 11.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ nad³aman¹ ga³¹ znad budynku przy ul. Kolejowej.
 16 listopada o 16.10 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego przy ul. Zyndrama.
 16 listopada o 20.45 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego przy ul. rodkowej.
 17 listopada o 12.48 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar dzikiego wysypiska
mieci przy alei Zwyciêstwa.
 17 listopada o 20.42 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu
mieszkalnego przy ul. 1 maja.
 19 listopada o 13.15 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego przy ul. Grunwaldzkiej.
 19 listopada o 17.34 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej w
okolicach Kukowa.
 19 listopada o 18.04 jeden zastêp JRG
PSP wyjecha³ do fa³szywego alarmu.
Zg³oszenie potr¹cenia rowerzysty.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Dy¿ury aptek

 21-30.10. 2005 r. - Plac Wolnoci 25

Pijani kierowcy

 3 listopada oko³o 21.50 zatrzymano na
alei Wojska Polskiego dwudziestodwuletniego Dariusza O., który jecha³ Fiatem 126p maj¹c we krwi 2,3 promila
alkoholu.
 6 listopada o 2.20 zatrzymano na ul.
partyzantów Chryslera. Okaza³o siê, ¿e
kieruj¹cy nim Robert E. mia³ we krwi
2,7 promila alkoholu.
 8 listopada o 17.10 zatrzymano na ul.
11 Listopada jad¹cego rowerem trzydziestojednoletniego Dariusza B. Mia³
on we krwi 1,8 promila alkoholu.
 9 listopada oko³o 18.35 zatrzymano innego rowerzystê, czterdziestodziewiêcioletniego Leszka W., który mia³ we
krwi 2,3 promila alkoholu. Zatrzymano go w Sedrankach.
 10 listopada oko³o 17.30 w Szczecinkach policjanci zatrzymali VW Passata, którym kierowa³ trzydziestotrzyletni mieszkaniec Suwa³k Tomasz P. Mia³
on we krwi 0,8 promila alkoholu.
 12 listopada zaraz po pó³nocy zatrzymano na ul. Nocznickiego BMW. Kieruj¹cy autem dziewiêtnastolatek Micha³ C. mia³ we krwi 0,7 promila alkoholu.
 13 listopada o 3.10 zatrzymano na placu Wolnoci Fiata 126p. Kieruj¹cy nim
dwudziestoczteroletni Krzysztof W. mia³
we krwi 0,5 promila alkoholu.
 Równie¿ 13 listopada o 22.10 w Reczkach Wielkich czetrdziestoomioletni
Witold S. mia³ we krwi 2,1 promila alkoholu. Kierowa³ Polonezem.
15 listopada oko³o 16.30 policja zatrzyma³a fiata 126p, którym kierowa³ czterdziestosiedmioletni Tadeusz M. maj¹c
we krwi 1,9 promila alkoholu.
17 listopada zatrzymano o 7.20 fiata 125p.
kierowa³ nim czterdziestoszecioletni
Bogus³aw £. Mia³ on we krwi 1,8 pro-

POLICJA OSTRZEGA

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

mila alkoholu.
18 listopada kieruj¹cy fiatem 126p dwudziestoomioletni Piotr J. mia³ we krwi
1,4 promila alkoholu.
19 listopada policjanci zatrzymali do
kontroli czterdziestoczteroletniego rowerzystê Bogdana S. Mia³ on we krwi
2,8 promila alkoholu.
20 listopada zatrzymany dwudziestotrzyletni kierowca ³ady Pawe³ D. mia³ we
krwi 0,6 promila alkoholu.

Ach, ci rowerzyci

12 listopada o 16.45 w Judzikach jad¹cy nie owietlonym rowerem lew¹ stron¹
jezdni (!) piêædziesiêciojednoletni Adam
R. skrêci³ nagle w prawo i wjecha³ prosto pod przeje¿d¿aj¹cy samochód. Z urazami g³owy zosta³ umieszczony w szpitalu w Olecku.

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:
 Andrzej Bana
 Jerzy Cwaliñski
 Marek Jamróg
 Anna Kolanowska
 Irena Wydmuch
 Marian Zdziech
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

Przyczyna: nadmierna szybkoæ  liska jezdnia; jedna osoba ranna.

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

OLECKI TERMINARZ

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 400,
250, 200, 150, 150 i 100 z³ oraz
upominki.

Nadal nap³ywaj¹ propozycje sponsorów.

Zjazd absolwentów LO

zmiana siedziby
 dworzec PKP,
Aleja Wojska
Polskiego 16

(K65304)

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

w póniejszym terminie.
Przewidywany koszt  oko³o 130 z³.
Mo¿liwa rezerwacja noclegów.
Zg³oszenia do koñca maja 2006 r. 
prosimy o podawanie roku zdania matury, danych osobowych i nazwiska panieñskiego.
Telefony kontaktowe:
1) Barbara Dowejko  (087) 5234083 (szko³a), kom. 0504017182
2) Krystyna Stasiak - kom. 0601448058.

KEY

W dniach 23-24 czerwca 2006 r. odbêdzie siê zjazd absolwentów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w 60. rocznicê powstania szko³y.
Szczegó³owy program uroczystoci
zostanie opublikowany na stronie
www.lo.olecko.pl

3

Tygodnik Olecki nr 47 (413)

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

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

#

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

22 listopada
15.00 - obowi¹zkowe zebranie organizacyjne uczestników Oleckiej Halowej Ligi
Pi³ki No¿nej - sala zebrañ MOSiR
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
4 grudnia
7.00 - polowanie ko³a ³owieckiego Sarna w rejonie Rosochackich, Gi¿ i Janowo

PODZIÊKOWANIE
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
oraz uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
panom:
- Ryszardowi Jankowskiemu
- Robertowi Jankowskiemu
- Markowi Kowalewskiemu
- Jackowi Bieleckiemu
- oraz Firmie PALDI
za nieodp³atne dostarczanie do
szko³y drewna opa³owego.
(K40601)
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Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê w dniu 29 listopada 2005 roku
(wtorek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
w okresie miêdzy sesyjnym.
4. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje
radnych.
5. Informacje Biura Rady.
6. Problemy ludzi starszych.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³.

9. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) wyra¿enia zgody na przyst¹pienie
nowego cz³onka do Zwi¹zku Miêdzygminnego Gospodarka Komunalna;
b) okrelenia liczby przeznaczonych do
wydania nowych licencji w 2006 roku
na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹;
c) okrelenia wysokoci dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu;
d) wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomoci gruntowej zabudowanej stanowi¹cej w³asnoæ Skarbu Pañstwa,
po³o¿onej w obrêbie Rosochackie na
rzecz Gminy Olecko;
e) wyra¿enia zgody na wyst¹pienie z
wnioskiem o przekazanie na mienie
Gminy Olecko rodków trwa³ych Skarbu Pañstwa;
f) zmian w Statucie Gminy Olecko;

Listopadowa sesja
Rady Powiatowej  refleksje

Sesja w dniu 17 listopada rozpoczê³a
siê o godz. 12.00 w sali konferencyjnej
Starostwa, jak zawsze od przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji i informacji
Starosty z dzia³alnoci zarz¹du miêdzy
sesjami. Czynione s¹ starania o pomoc
finansow¹ na dalsz¹ budowê i modernizacjê szpitala w Olecku z Zarz¹du Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. Jest
du¿a szansa. W najbli¿szym czasie zapadnie decyzja w tej sprawie, ³¹cznie z
kwot¹ dofinansowania.
Na pytanie radnego W. Sapiehy co
dzieje siê z budow¹ oleckiej obwodnicy,
Starosta wyjani³, ¿e ju¿ na wiosnê 2006
r. rozpoczn¹ siê przetargi na budowê.
Praktycznie wiêc ju¿ z pocz¹tkiem 2007r.
rozpocznie siê w³aciwa realizacja.

KEY

W informacji o funkcjonowaniu Spó³ki
Olmedica, czyli szpitala w Olecku us³ysza³em, ¿e Spó³ka pracuje dobrze. Nale¿¹ siê pochwa³y. Zabrak³o mi w tym
jednak rzeczy najwa¿niejszej  opinii
na ten temat samych pacjentów szpitala, bez których nie mia³by on sensu
istnienia. A¿ cinie siê na usta w tym
przypadku stara prawda: Wszystko o
nas bez nas. Utrzymanie takiego stanu rzeczy jest miêdzy innymi rodzajem
wynaturzenia.
Ciekaw¹ by³a jeszcze sprawa uchwalenia rezolucji stanowi¹cej sprzeciw Rady
Powiatu na og³oszon¹ przez w³adzê krajow¹ standaryzacjê szpitali. Z warunków tych wynika³oby, i¿ nasz szpital
móg³by byæ zakwalifikowany do likwi-

g) przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Olecko na
rok 2006;
h) stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci;
i) okrelenia stawek podatku od rodków transportowych;
j) ustalenia stawek op³aty miejscowej;
k) stawek dziennych op³aty targowej,
terminów p³atnoci oraz sposobu jej
poboru;
l) op³aty administracyjnej;
³) ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, zwolnieñ,
terminów p³atnoci i sposobu jego
poboru;
m) zmiany bud¿etu gminy na 2005 rok;
10. Wnioski Komisji Rady.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
12. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Leszek Ga³czyk

dacji. Z grubsza rzecz bior¹c chodzi o
to, ¿e w tym kraju bez przerwy zmieniaj¹ siê normy i przepisy, które bardzo czêsto
powoduj¹ dodatkowe znaczne koszty w
przystosowaniu  w tym przypadku szpitala  do wymogów czêsto nieuzasadnionych nowych przepisów i norm. Rezolucja, któr¹ i pisz¹cy uwa¿a za s³uszn¹, zosta³a rozes³ana do wszystkich organów w³adzy w kraju.
W relacji z sesji padziernikowej pisa³em, ¿e efekty apelu radnego J. Kuczyñskiego w sprawie przekazania przez
radnych swoich diet z sesji na rzecz hospicjum w Olecku s¹ nieznane. Dzi pragnê donieæ, ¿e zebrano na ten cel ponad 800z³.
Jak wynika z wypowiedzi Przewodnicz¹cego Rady, sesja grudniowa ma odbyæ siê w dniu 28 lub 29 i powiêcona
bêdzie przede wszystkim uchwaleniu
bud¿etu powiatu na 2006 rok.
Wac³aw Koz³owski

znaczy taniey !

(V65314)

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

(V39804)

ul. Wojska Polskiego 16 (dworzec PKP),
tel./fax (087) 520 22 33
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Refleksje na Rocznicê
Niepodleg³oci
W czwartek 11 listopada mia³em przyjemnoæ ogl¹daæ i s³uchaæ wystêpów
dzieci i m³odzie¿y szkolnej z okazji Rocznicy
Niepodleg³oci Polski.
Impreza z udzia³em w³adz miejskich,
cz³onków Zwi¹zku Sybiraków, a przede
wszystkim dzieci i m³odzie¿y szkolnej i
ich nauczycieli mia³a miejsce w nowej
sali kina w Olecku.
By³em pod ogromnym wra¿eniem
sposobu realizacji aran¿acji, oprawy
muzycznej, zaanga¿owania i poziomu
wykonawstwa tych ma³ych aktorów.
Byæ mo¿e to niezupe³nie prawda, ¿e
takie pojêcia jak patriotyzm, Ojczyzna,
naród to sprawy przebrzmia³e i dzi jakby mniej obecne w ¿yciu codziennym.
Ci mali artyci urodzili siê ju¿ w Polsce
wolnej i demokratycznej, ale to dobrze,

¿e wiedz¹ (z lekcji historii, z domu?), ¿e
nie zawsze tak by³o jak jest dzisiaj, ¿e
by³y czasy, kiedy trzeba by³o oddaæ ¿ycie
za woln¹ Polskê.
Byæ mo¿e obecnie to ludzie doroli,
ale nie pamiêtaj¹cy wojny, ma³o rozumiej¹ lekcje historii. Wemy postawy roszczeniowe wobec w³asnego pañstwa ¿e nale¿y siê, ¿e to wszystko pañstwo
musi daæ - a co sami mo¿emy daæ pañstwu...?
Patriotyzm dzisiaj ma inny wymiar
ni¿ w czasach wojny i zniewolenia. Dzisiaj Ojczyzna nie wymaga ofiary krwi i
¿ycia, dzisiaj patriotyzm wyra¿a siê uczciw¹ prac¹, poszanowaniem dóbr wspólnych, wzajemn¹ ¿yczliwoci¹. Niby tak
ma³o, a jednoczenie tak wiele.
Cieszy mnie postawa i zaanga¿owa-

Grzegorz Kudrzycki

nie dzieci oraz zapowied uczynienia z
tego corocznej imprezy pod nazw¹ Gminnego Przegl¹du Pieni Patriotycznej.
Ta bardzo piêkna dzieciêca impreza
po³¹czona by³a z wrêczeniem Krzy¿y Sybirackich cz³onkom Zwi¹zku Sybiraków
w Olecku. Trzeba by³o widzieæ wzruszenie maluj¹ce siê na twarzach tych starszych ludzi. Mnie, ,doros³emu ch³opu,
siedz¹cemu wygodnie z boku, te¿ momentami wilgotnia³y oczy. Wspomnê choæby piosenkê Bia³a ró¿a albo Balladê o
blaszanym kubku..., ale nie tylko...
Cieszy zapowied Burmistrza powtórzenia wystêpu dzieci w telewizji kablowej oraz nagrania filmu i mo¿liwoci jego
nabycia. Ta rzecz jest warta reklamy i powiem wiêcej - potrzebna jest dobra informacja, by ka¿dy wiedzia³ i obejrza³ tê
wspania³¹ imprezê w wykonaniu dzieci.
Olecko, 13.11.2005r.

Regulamin konkursu
1. Uczestnicy konkursu podzieleni bêd¹ na trzy kategorie wiekowe:
I kategoria - do 13 lat
II kategoria - od 13 - 18 lat
III kategoria - od 18 lat
2. W konkursie oceniane bêd¹ modele kartonowe wszystkich
typów: (samoloty, okrêty, pojazdy, budowle,itp.)
3. Ka¿dy z uczestników konkursu ma prawo wystawiæ 3 modele, które nale¿y dostarczyæ do pracowni modelarskiej lub
sekretariatu ECK do 23 listopada 2005 r.
4. Otwarcie wystawy oraz wrêczenie nagród odbêdzie siê
25.11.2005 r. o godz. 1700 w Galerii HOLL E³ckiego Centrum Kultury.
uczciæ Jego pamiêæ Rada Miejska w Olecku podjê³a uchwa³ê intencyjn¹
w sprawie budowy pomnika Papie¿a Jana Paw³a II w Olecku.
Cz³onkowie Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Paw³a II
w Olecku apeluj¹ o pomoc i hojnoæ.
Przewodnicz¹cy Komitetu
Zakoñczy³y siê formalnoci zwi¹zane z za³o¿eniem
Wac³aw Olszewski
konta na budowê pomnika Jana Paw³a II w Olecku.
Wp³aty przyjmowane s¹ na konto:
PKO BP SA, centrum Korporacyjne w E³ku
77 10204724 0000 3502
0038 8389
Nazwa konta: Urz¹d Miejski, 19-400 Olecko, Plac
Wolnoci 3, z dopiskiem
Wp³ata na budowê pomnika Jana Paw³a II w
Olecku

Wp³aty na pomnik
Jana Paw³a II w Olecku

Dzieñ 2 kwietnia 2005r.
zapad³ g³êboko w pamiêæ
wielu ludzi na wiecie.
Odszed³ od nas Ojciec
wiêty Jan Pawe³ II. Chc¹c
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NSZZ Solidarnoæ przy ZGM Olecko

Olecko, dnia 14.11.2005 r.
Rada Miejska w Olecku

LIST OTWARTY (PROTEST)
Zwi¹zek Zawodowy NSZZ Solidarnoæ przy Zak³adzie Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku wraz z pracownikami zwraca siê do radnych Rady Miejskiej w Olecku o uchylenie Uchwa³y nr
XXXVIII/286/05 z dnia 27 padziernika
2005 r. w sprawie likwidacji Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku.
Uwa¿amy, i¿ decyzja o likwidacji naszego zak³adu zosta³a podjêta popiesznie i zbyt pochopnie, bez ¿adnych przes³anek merytorycznych.
Stoimy na stanowisku, ¿e taka wa¿na decyzja dotycz¹ca ponad 5 tysiêcy
mieszkañców naszej gminy powinna byæ
podjêta po szerszych konsultacjach z
mieszkañcami (Waszymi wyborcami) i
po przeanalizowaniu wszystkich aspektów za i przeciw.
Bezkrytyczne podejcie Radnych
wobec uzasadnienia Pana Burmistrza do
projektu ww. uchwa³y budzi wiele w¹tpliwoci, a w szczególnoci powo³ywanie
siê na ustawê, której jeszcze nie ma i
nie wiadomo czy wejdzie w ¿ycie. Ponadto stwierdzenie, i¿ ZGM dzia³a niezgodnie z prawem, mimo i¿ w oko³o 60%
gmin w Polsce tego typu zak³ady funkcjonuj¹ i robi¹ dok³adnie to samo, nie
jest bez znaczenia.
Przy tak wa¿nej uchwale jest co najmniej zastanawiaj¹ce, i¿ wród radnych
zabrak³o odwa¿nego do merytorycznej
dyskusji  do jakiejkolwiek dyskusji.
Radni (poza trzema), którzy powinni reprezentowaæ swoich wyborców i dzia³aæ dla ich dobra, ze spuszczonymi g³owami przeg³osowali uchwa³ê.
Lekk¹ rêk¹ wyrzucili 39 pracowników na bruk. Nie przysporzyli oni gminie ani chwa³y, ani wiêkszych dochodów  wrêcz przeciwnie.
Stwierdzenie Pana Burmistrza, ¿e pracownicy likwidowanego zak³adu znajd¹ sobie pracê, mówi du¿o w jakich re-

aliach poruszaj¹ siê nasi w³odarze, a i
chyba nasi radni. Przypominamy, w
Gminie Olecko jest ponad 30% bezrobocie i aby znaleæ pracê w wieku 4550 lat (a w takim wieku jest zdecydowana wiêkszoæ pracowników ZGM-u)
to trzeba niemal dokonaæ cudu.
Ponadto o likwidacji naszego zak³adu dowiedzielimy siê oficjalnie na tydzieñ przed sesj¹ Rady Miejskiej, na której
zosta³a podjêta ww. uchwa³a By³ to dla
nas szok. Wczeniej wierzylimy w zapewnienie Pana Burmistrza ,wypowiedziane na zebraniu przy ca³ej za³odze,
o przekszta³ceniu zak³adu i pracy dla
wiêkszoci z nas.
Nie branym pod uwagê aspektem by³o
pozafinansowe funkcjonowanie ZGMu, który wraz ze Wspólnotami Mieszkaniowymi przez ostatnie 7 lat przeznaczy³ na remonty w administrowanych
budynkach ponad 8 mln z³. Stan techniczny budynków i ich estetyka niezaprzeczalnie siê poprawi³a. Mieszkañcy
nie tylko ponosz¹ mniejsze koszty na
ich utrzymanie, ale równie¿ czuj¹ siê w
nich bezpiecznie.
Przez podjêcie ww. uchwa³y radni
pozostawili Wspólnoty Mieszkaniowe
praktycznie bez ¿adnej alternatywy 
po prostu  róbcie co chcecie. Uznali,
i¿ w³acicielom mieszkañ we Wspólnotach Mieszkaniowych nie nale¿y siê
pomoc ze strony gminy, tak jakby w³aciciele byli wyizolowan¹ grup¹ naszej
spo³ecznoci. Ich prawo do bezpieczeñstwa szeroko pojêtego i spokoju, wed³ug nas, zosta³o tu naruszone.
W przypadku braku reakcji Rady
Miejskiej w Olecku w sprawie uchylenia uchwa³y o likwidacji Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej zmuszeni bêdziemy do wszczêcia sporu zbiorowego i akcji strajkowej z jak najszerszym
nag³onieniem spo³ecznym.

W tym miejscu zwracamy siê z apelem do Wspólnot Mieszkaniowych i
mieszkañców naszej Gminy, gdzie administratorem jest ZGM, o poparcie naszego protestu.
Zarz¹d NSZZ  Solidarnoæ
Do wiadomoci:
1. Burmistrz Miasta Olecko
2. Kierownik Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku
3. NSZZ Solidarnoæ Oddzia³ Olecko
4. Zarz¹d Regionu Warmiñsko-Mazurskiego NSZZ Solidarnoæ w Olsztynie
5. Wojewoda Warmiñsko-Mazurski w
Olsztynie
6. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ga³czyk Leszek
7. Zastêpca przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej K³oczko Grzegorz
8. Radny Aksienionek Zbigniew Jan
9. Radny Bagieñski Jaros³aw
10. Radny Chlebus Marek
11. Radny Grzyb Jan
12. Radna Jegliñska Bo¿ena
13. Radny Kondracki Marek
14. Radny Konopko Wies³aw
15. Radny Kowalewski Franciszek
16. Radny Kuranowski Lech
17. Radny Nowel Stanis³aw
18. Radna Obuchowska Gra¿yna
19. Radny Prusko Marian
20. Radny Pu³ecki Sylwester
21. Radny Rekæ Stanis³aw
22. Radny Rêkawek Janusz
23. Radny Rutkowski Jerzy
24. Radna Skowroñska Ewa Lucyna
25. Radny Stypu³kowski Leszek
26. Radny Toczy³owski Kazimierz

(V67801)

wodoci¹g
Ocieplenie cian szko³y nr 1 Nowy
Dworek Mazurki - Pieñki - D¹browskie - Babki Oleckie -

Otwarto oferty przetargowe 25 padziernika. Wykonawca
zosta³ wy³oniony 4 listopada. Termin ukoñczenia robót to 12
maja 2006 roku.

D¹browskie - Mo¿ne - Reczki Wielkie
31 padziernika koñczono prace nad projektem wodoci¹gu
pomiêdzy tymi miejscowociami.
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Konferencja powiêcona
prezentacji projektu Lokalnego Program Rewitalizacji dla miasta Olecko
18 listopada br. o godz. 10 .00 w sali
konferencyjnej Orodka Wypoczynkowego Skarpa Elsan w Olecku odby³a
siê konferencja powiêcona prezentacji
projektu Lokalnego Program Rewitalizacji dla miasta Olecko. Omówione zosta³y zasady, procedury i metody dzia³ania
wspó³czesnych procesów rewitalizacji oraz
plany z innych miast Polski.
Gmina Olecko otrzyma³a dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej, w
ramach Narodowego Programu, FMP,
Polska Granica Wschodnia, edycja Phare 2003 na realizacjê projektu Stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji jako
szansy na poprawê standardów ¿ycia w
Olecku. Powy¿sza konferencja jest jednym z dzia³añ podejmowanych w ramach
tego projektu. Przedsiêwziêcie jest realizowane pod patronatem Euroregionu
Niemen.
Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja ma na celu o¿ywienie
gospodarcze i spo³eczne, w tym tak¿e
zwiêkszenie potencja³u turystycznego. Cele
te osi¹ga siê przez wsparcie kompleksowych projektów dzia³añ technicznych,
takich jak remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej oraz renowacja
zabudowy, w tym poszczególnych obiektów o wartoci architektonicznej i znaczeniu historycznym. Projekty rewitalizacji miast s¹ wdra¿ane w powi¹zaniu z
projektami z zakresu o¿ywienia gospodarczego oraz rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych.
Lokalne Programy Rewitalizacji powstaj¹ przy czynnym udziale mieszkañców, którzy mog¹ sk³adaæ swoje propozycje dotycz¹ce potrzeb ich rodowiska
lokalnego.
W Olecku przez kolejne miesi¹ce bêdzie
powstawa³ projekt maj¹cy na celu o¿ywienie terenów zdegradowanych, zagro¿onych ubóstwem i bezrobociem. Remonty starych, czêsto bardzo zniszczonych
budynków, s¹ tylko uzupe³nieniem podstawowego celu, czyli stworzenia miejsc
pracy w obszarach zdegradowanych,
polepszenia jakoci ¿ycia, zapobiegania
przestêpczoci, utworzenia z Olecka atrakcyjnego miejsca do zamieszkania.
Wa¿ne jest aby, odnowa budynków
zmienia³a ich funkcjê np.: po odnowieniu mog³yby s³u¿yæ jako hotele, lokalne
centra aktywnoci spo³ecznej  kluby,
siedziby stowarzyszeñ czy fundacji.
Lokalny Program Rewitalizacji bêdzie

Program rewitalizacji Olecka

obejmowa³:
- dzia³ania techniczne, takie jak remonty, modernizacje, nadbudowy, rozbudowy, poprawê funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej;
- dzia³ania na rzecz rozwoju handlu i us³ug
dla mieszkañców;
- tworzenie nowych sta³ych miejsc pracy ze szczególnym uwzglêdnieniem
potrzeb osób bezrobotnych niepe³nosprawnych zagro¿onych patologi¹
spo³eczn¹.
Szeroki udzia³ mieszkañców Gminy
Olecko w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji jest szans¹ na likwidacjê lub zmniejszenie negatywnych skutków przemian spo³eczno  gospodarczych
ostatniej dekady.
Dziêki temu projektowi spo³ecznoæ
naszej gminy otrzyma kompleksowy dokument dotycz¹cy nie jednego obiektu,
ale obszaru, którego istot¹ bêd¹ szeroko zakrojone zmiany spo³eczne i gospodarcze.
Lokalny Program Rewitalizacji jest
szans¹ na poprawê standardów ¿ycia w
Olecku. Do 30 listopada br. mieszkañcy
Olecka mog¹ zg³aszaæ swoje wnioski w
sprawie dzia³añ , które maj¹ przywróciæ
dawny wygl¹d miasta oraz zapewniæ jego
rozwój.

WNIOSKI MOG¥ DOTYCZYÆ:
1) rozwoju infrastruktury technicznej oraz
transportu,
2) remontów i renowacji istniej¹cych zasobów mieszkaniowych,
3) budowy nowych mieszkañ,
4) rozwoju infrastruktury spo³ecznej,
kulturalnej, turystycznej, owiatowej
5) rozwoju przedsiêbiorczoci, rozwoju
turystyki i innych sektorów gospodarki
lokalnej,
6) rozwoju zasobów ludzkich,
7) przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu,
8) tworzenia równych szans oraz walki z
patologiami spo³ecznymi,
9) zapobiegania zjawisku bezrobocia,
10) zapobiegania zjawisku bezdomnoci,
11) aktywizacji rodowisk dzieciêcych i
m³odzie¿owych,
12) przekwaterowywania mieszkañców
rewitalizowanych terenów,
13) uruchamiania systemu grantów dla
organizacji pozarz¹dowych.
Wzór karty zg³oszenia znajduje siê
na stronie Urzêdu Miejskiego: www.olecko.pl/rewitalizacja
Alicja Mieszuk
rzecznik prasowy UM w Olecku
www.olecko.pl

Przyk³ady projektów miêkkich,
które mog¹ zostaæ wpisane do Lokalnego Planu Rewitalizacji:
1. Szkolenie dla pracuj¹cych osób doros³ych zg³aszaj¹cych z w³asnej inicjatywy chêæ
podwy¿szania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
2. Szkolenie podwy¿szaj¹ce kwalifikacje doradców rolniczych.
3. Szkolenie dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej dzia³alnoci.
4. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, z wy³¹czeniem
szkó³ dla osób doros³ych.
5. Praktyki dla studentów szkó³ wy¿szych.
6. Program pierwsza Praca.
7. Wspieranie podnoszenie poziomu wykszta³cenia wród osób niepe³nosprawnych.
8. Projekty zapobiegaj¹ce marginalizacji spo³ecznej i powstawaniu patologii w rodzinach.
9. Program bezpieczeñstwa publicznego oraz wszelkie inne projekty zwi¹zane z bezporednio oraz porednio z obszarem miejskim.
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Lekcja
patriotyzmu
w przedszkolu

wiêto Niepodleg³oci obchodzone
bardzo uroczycie w naszym miecie, nie
pozosta³o bez echa równie¿ w Przedszkolu
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku.
Uroczystoæ z tej okazji zorganizowa³ymy w grupie 5-latków. By³o to prawdziwa lekcja patriotyzmu, w której uczestniczyli równie¿ starsi koledzy: 6-latki.
Dzieci w odwiêtnych strojach przywita³y goci zaproszonych na uroczystoæ. Byli to: Irena Raczy³o  cz³onkini Klubu Sybiraków w Olecku wraz z mê¿em
Piotrem. Nasi gocie opowiedzieli dzieciom o swoim ciê¿kim dzieciñstwie w
czasach, kiedy Polska by³a w niewoli.
Mówili o warunkach ¿ycia, têsknocie do
normalnoci, pokoju i w³asnego kraju.
Opowieæ by³a pe³na wzruszeñ. Nasi
gocie uwiadomili dzieciom, jak cenny
jest pokój na wiecie, jak wa¿na dla ka¿dego cz³owieka jest wolnoæ, mo¿liwoæ
wzrastania w mi³oci, radoci i dobrych
warunkach bytowych.
W dalszej czêci spotkania 5 i 6-latki przedstawi³y monta¿ s³owno-muzyczny o tematyce patriotycznej. Dzieci recytowa³y wiersze i piewa³y piosenki dostarczaj¹c naszym gociom wielu wzruszeñ, a po zakoñczeniu otrzyma³y w nagrodê gromkie brawa.

PROPOZYCJA
KSI¥¯KA
TYGODNIA

Na zakoñczenie uroczystoci, nasi
milusiñscy wrêczyli gociom kwiaty w
naszych narodowych barwach  bia³ej
i czerwonej, a nastêpnie zaprosi³y na s³odki
poczêstunek.
Tego typu spotkania s¹ bardzo wa¿ne dla m³odego pokolenia, s¹ ¿yw¹ lekcjê historii i dopóki
mo¿na, nale¿y korzystaæ z mo¿liwoci
spotykania siê z
prawdziwymi wiadkami czasów, kiedy
Polska by³a w niewoli. Nied³ugo bo-

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
Ch³opek M.: Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura.
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ¯ak, 2005

Praca wype³nia jedn¹ z luk w badaniach powiêconych spo³eczeñstwu Polski
Ludowej. Bikiniarstwo to subkultura
m³odzie¿owa funkcjonuj¹ca w Polsce w
latach 1950-1960. Obok charakterystycznego ubioru (egzotyczny krawat, w¹skie
spodnie, kolorowe skarpetki), cech¹
wyró¿niaj¹c¹ bikiniarzy by³a fascynacja
Zachodem, zw³aszcza Ameryk¹. Styl te¿
odzwierciedla³ postawê wiatopogl¹dow¹ polegaj¹c¹ na odrzuceniu propagowanych oficjalnie wzorów.
Autor podejmuje próbê odtworzenia wizerunku tej subkultury m³odzie¿owej wraz z towarzysz¹cymi jej zjawiskami spo³eczno-obyczajowymi i tzw. kul-

tur¹ bikiniarsk¹, bêd¹c¹ bezporednio jej
produktem. Nazwa bikiniarz mia³a pochodziæ od atolu Bikini w Archipelagu Marshalla na Pacyfiku, gdzie w 1946 r. Stany Zjednoczone przeprowadzi³y próbne wybuchy bomb atomowych. Mia³o
to nawi¹zywaæ do bombowego wra¿enia, jakie wywo³ywa³ kolorowy strój bikiniarza.
El¿bieta Rowiñska
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku,
ul. Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523 93 53 zaprasza: poniedzia³ek 9.00-15.00, wtorek pi¹tek 9.00-17.00, sobota 9.00-15.00.

wiem nauka historii opieraæ siê bêdzie
tylko na podrêcznikach.
Wychowawczynie grupy 5-latków:

Teresa Raczy³o i Joanna Mrozowska
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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (4)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946

Przy kolacji zosta³y ustalone dy¿ury
przy ognisku. Rosjanki zdecydowa³y, ¿e
my pe³nimy wartê do pó³nocy, a one po
pó³nocy.
 Sk¹d bêdziecie wiedzia³y, ¿e jest
pó³noc?  zapyta³ymy.
 Nie martwcie siê, my wiemy i zwolnimy was  odpowiedzia³y spokojnie.
Zgodzi³ymy siê. P³omienie ogromnego ogniska siêga³y bardzo wysoko w
niebo. Rosjanki smacznie spa³y. My zapatrzone w ognisko wspomina³ymy nasze szumi¹ce lasy, pe³ne jagód, grzybów,
piewu ptaków. Tutaj mia³ymy suchy
step i nic wiêcej. Bo¿e, kiedy wrócimy
do Ojczyzny? Dlaczego taki okrutny los
nas spotka³? By³ymy zrozpaczone.

Wyprawa po k³osy

Wiosna. Kwiecieñ 1943 roku. Ju¿ trzeci
rok kator¿niczej pracy o g³odzie i ch³odzie. W pierwszych latach pobytu na
Syberii wymienialimy posiadane rzeczy
na ¿ywnoæ, dzi ju¿ nic nie mamy. Co
robiæ? Trzeba broniæ siê przed g³odem,
musimy ¿yæ, wierzymy, ¿e mo¿e kiedy
wrócimy do Kraju, do Ojczyzny. Dobry
Bóg nie da nam tu zgin¹æ. Tylko nadzieja
dodawa³a nam si³ do przetrwania.
Kiedy jedna z s¹siadek, Rosjanka,
powiedzia³a, ¿e w odleg³oci zaledwie
jednego dnia drogi pieszej prowadz¹cej
przez step s¹ pola ko³chozowe, na których mo¿na zbieraæ k³osy zbó¿. Wiadomoæ wspania³a. W ci¹gu dwóch dni zorganizowa³a
siê grupa
dwudziestoosobowa.
Uczestnikami
wyprawy
by³y osoby
starsze, m³odzie¿ i dzieci. O wicie
zebralimy
Autorka pierwsza z prawej.
siê
w
Nagle us³ysza³ymy wycie, a w ciem- umówionym miejscu i ruszylimy w dronoci ujrza³ymy jakie wiate³ka, po dwa gê, która wiod³a przez step. Nie by³o
obok siebie. Przera¿one obudzi³ymy ¿adnych drogowskazów. I znowu szliRosjanki.
my przetartym przez samochody szla No có¿, wilki. Nale¿y paliæ du¿e kiem. Pocz¹tkowo podró¿ nie by³a zbyt
ognisko, aby p³omienie siêga³y wyso- mêcz¹ca, szczególnie dla nas, m³odych
ko, wówczas nic nam nie grozi. W prze- dziewcz¹t, ale w miarê pokonywania kociwnym wypadku, rozszarpa³yby nas  lejnych kilometrów, tracilimy si³y. Ka¿odpowiedzia³y bez ¿adnych emocji.
dy z nas zabra³ ze sob¹ kawa³ek chleba,
Ogarn¹³ nas strach. ¯adna z nas ju¿ który mia³ wystarczyæ na ca³y dzieñ, tzn.
nawet nie myla³a o nie. Rzuca³ymy na na dojcie na pole ko³chozowe. Tam za
ogieñ ca³e brzózki, p³omienie wysoko pokarm mielimy mieæ ziarno, w dowolunosi³y siê w ciemnoci. Jak d³ugo wilki nej iloci. S³oñce chyli³o siê ku zachobiega³y wokó³ ogniska, nie wiedzia³ymy. dowi, kiedy doszlimy do celu. Jakie szczêModli³ymy siê, aby ta noc szybko i szczê- cie! Bezkresne ciernisko pszeniczne,
liwie minê³a. Pragnê³ymy wróciæ do domu. a na nich tyle, tyle k³osów. Rzucilimy
Rosjanki nie proponowa³y zmiany dy¿u- siê do zbierania, wykruszalimy ziarno i
ru, poniewa¿ doskonale wiedzia³y, ¿e nie zajadalimy siê. Zmrok zapad³ szybko,
zachodzi potrzeba. Polki czuwaj¹.
trzeba by³o przygotowaæ siê do nocleO wicie wyruszy³ymy w drogê gu. Znalelimy stosy s³omy, która po
powrotn¹. One by³y wypoczête, wyspa- wym³óceniu ziarna pozosta³a na polu.
ne, a my zmêczone, wystraszone, po nocy Ka¿dy z nas zakopa³ siê g³êboko w s³oz wilkami, bez kawa³ka chleba, bez wody mê, zostawiaj¹c ma³y otwór na dop³yw
i z pust¹ bañk¹ na poziomki. W drodze powietrza, bowiem w suchym klimacie
powrotnej Rosjanki powiedzia³y nam, ¿e stepowym ró¿nica temperatur miêdzy dniem
wiedzia³y o tym, i¿ wilki mog¹ nas w nocy a noc¹ jest bardzo du¿a.
zaatakowaæ, ale zachowa³y to w tajemO wicie nastêpnego dnia z nowymi
nicy. To by³a pierwsza i ostatnia nasza si³ami ruszylimy znów do zbierania k³owyprawa na poziomki. Przez piêæ lat zsy³ki sów. Ile by³o radoci! Jakie snulimy plany!
na Syberii nie zaznalimy smaku poziomek, Bêdziemy wreszcie mieli m¹kê na uprajagód, ani ¿adnych innych owoców.
gnione kluski i pierogi. Pszenicê zmiele-

Janina Maciukiewicz
my w ¿arnach, które wykona³ jeden z
Polaków, nasza z³ota r¹czka. Wszyscy
z wielk¹ ochot¹ pracowali jak mogli najlepiej. Ka¿dy chcia³ zebraæ jak najwiêcej. By³am z mam¹, wiêc ja zbiera³am k³osy,
a mama rozkrusza³a je i oczyszcza³a ziarno. Nikt nie odczuwa³ zmêczenia. Garæ
zjedzonej pszenicy dodawa³a nowych si³.
Pracowalimy do zmroku, kiedy to ju¿
nie dostrzega³o siê k³osów. Znów noc
w s³omie, a z nastaniem witu powrót
do domu.
Jak zaplanowalimy, tak te¿ i by³o.
Wszyscy byli zadowoleni z zebranej
pszenicy. Ka¿dy mia³ po oko³o piêæ kilogramów, a mo¿e i wiêcej. Ruszylimy
w drogê powrotn¹. Jeszcze id¹c przez
pole ko³chozowe zauwa¿ylimy jad¹cych
na koniach w naszym kierunku dwóch
mê¿czyzn. Nie zwracalimy na nich szczególnej uwagi, bo i po co? Szlimy szybkim krokiem, poniewa¿ chcielimy przed
noc¹ wróciæ do domu. Ci osobnicy, jak
siê póniej okaza³o, byli m³odymi ko³chonikami. Zajechali nam drogê i za¿¹dali
od nas zwrotu zebranego zbo¿a. Mieli
ze sob¹ przygotowane worki na ziarno.
Prosilimy, t³umaczylimy, p³akalimy, ¿e
my tutaj z g³odu przyszlimy zbieraæ te
k³osy, ¿e dla ko³chozu one nie maj¹ ¿adnego znaczenia. Nic nie pomog³o. Trzaskali
tylko z batów i ponaglali, aby jak najszybciej przesypaæ zebrane zbo¿e do ich
worków, bo w przeciwnym wypadku
popêdz¹ nas do predsiedaciela ko³chozu.
Tam oddamy zebrane zbo¿e i bêdziemy
s¹dzeni, a wyrok  to ka¿dy po dwa
lata wiêzienia. Ko³chozu nie by³o widaæ
na horyzoncie, có¿ by³o robiæ? Z p³aczem oddalimy zebrane ziarno. Do domu
wrócilimy po trzech dobach bez zbo¿a,
g³odni, wymêczeni.
Ju¿ od rana w drodze powrotnej czu³am
siê le, ale nie chc¹c martwiæ mamy oraz
pozosta³ych uczestników, udawa³am, ¿e
jestem w dobrej formie. Po powrocie do
domu by³o ze mn¹ tak le, ¿e mama wezwa³a pogotowie.
C.d.n.
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11 Listopada  wiêto
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
Wieloletni¹ tradycj¹ Szko³y Podstawowej nr 1 w Olecku im. Henryka Sienkiewicza jest przygotowywanie uroczystoci z
okazji wiêta Niepodleg³oci. W br. ponad osiemdziesiêciu uczniów oleckiej Jedynki uczci³o w ró¿norodny sposób ten
jeden z najwa¿niejszych dni w dziejach
Polski.
Pamiêæ o 11 Listopada uczniowie szko³y rozpoczêli udzia³em w I Przegl¹dzie Pieni Patriotycznej, który odby³ siê 9 listopada w ROK. Wszystkie prezentacje spotka³y siê z uznaniem komisji konkursowej, co zaowocowa³o przyznaniem
uczniom szko³y najwiêkszej liczby nagród.
Wypiewali oni trzy miejsca pierwsze, jedno drugie i jedno trzecie.

Uroczyst¹ galê z okazji wiêta Niepodleg³oci, organizowan¹ przez w³adze miejskie, uwietni³ 40-minutowy monta¿ s³owno-muzyczny pt.  Pamiêci tych, co
polegli przygotowany przez panie: Henrykê Prusko i
Teresê Szadkowsk¹. Na scenie wyst¹pi³y dzieci z klasy
III b. Wielkie wra¿enie zrobi³a zarówno recytacja, jak i
perfekcyjnie przygotowane kostiumy. Bior¹cy udzia³ w
przedstawieniu uczniowie pojawili siê w piêknych strojach u³añskich i krakowskich. Ta niezwyk³a inscenizacja o drodze do wolnoci naszej ojczyzny wystawiana
by³a jeszcze dwukrotnie. Obejrzeli j¹ parafianie w Kociele Podwy¿szenia Krzy¿a w. oraz spo³ecznoæ szkolna SP1.
Zarówno nauczyciele jak i uczniowie udowodnili
po raz kolejny, ¿e tradycje patriotyczne i religijne s¹ tej
szkole bardzo bliskie.

(SP1, zdjêcia: K. Zaniewski)

Inscenizacja  Pamiêci tych, co

Chór szkolny SP nr 1 w Olecku I miejsce w kategorii zespo³ów i chórów szkolnych klas IV-VI

Dzieci do konkursu przygotowa³y p. El¿bieta Giglewicz, p. Ma³gorzata Szafrankowska, p. Henryka Prusko, p. Teresa Szadkowska.
Wystêpuj¹cym akompaniowa³a p. Anna Szadkowska. Prezentowane przez uczniów utwory odznacza³y siê wysokim poziomem wykonania,
prawid³ow¹ emisj¹ g³osu i ciekawym sposobem aran¿acji.
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Niepodleg³oci

o polegli w wykonaniu uczniów klasy III b

Ada Jañczuk i Agata Jasionowska otrzymuj¹ od Burmistrza
Olecka nagrodê za III miejsce w kategorii klas I-III

U³añskie i krakowskie stroje uczniów
wywar³y na publicznoci wielkie wra¿enie.

Marta Ulikowska  I miejsce
w kategorii solistów klas IV-VI

Barbara Kamiñska, Kinga Kondracka, Aleksandra Górska,
Joanna Szyc  I miejsce w kategorii oddzia³ów przedszkolnych

Justyna P³awska, Kinga K³oczko i Anna Ishizaka
 II miejsce w kategorii solistów klas IV-VI
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To siê zdar zy³o
w³anie w Olecku!

Publikujemy kolejny artyku³ w konkursie Tygodnika Oleckiego z okazji
400 wydania naszej gazety.

Nasze ¿ycie, nasze sprawy, nasza mi³oæ...
Wstêp
Opisane przez nas tu prze¿ycia s¹ opisane w formie pamiêtnika i podzielone s¹
na podrozdzia³y, których tytu³y wskazuj¹
na treæ. Jak ju¿ sam temat wskazuje, opisana jest tu nasza mi³oæ  jak siê rodzi³a,
jak dojrzewa³a i jak przerodzi³a siê w prawdziwy zwi¹zek, który zakoñczy³ siê... no
w³anie, czym, o tym siê przekonacie czytaj¹c poni¿sze.
Zacznijmy od pocz¹tku,
czyli od poznania
Pewnego padziernikowego dnia Ma³pce zachcia³o siê zostawiæ swój numer w
radiu. Na Mazurach, gdzie mieszkamy, jest
taka jedna stacja   RADIO 5 i audycja
 RADIO PARTY, gdzie mo¿na poprzez
eter pozdrawiaæ b¹d wys³aæ smsa, a potem zostanie on odczytany na antenie.
Udostêpniane jest to zawsze w pi¹tki i
soboty, lecz kiedy ona zostawia³a swój numer,
to by³a sobota. Potem dosta³a smska, potem kolejnego i tak to siê toczy³o przez
oko³o pó³ roku, dok³adnie do 15 marca 2003
roku, kiedy to Ma³pa spotka³a siê z Ma³piszonkiem i poszli na prawie 4 godzinny
spacer po swojej miecinie  Olecku. Nikt
z nich jednak nie myla³, ¿e cokolwiek z
tej znajomoci siê rozwinie, bo ani Ma³pa
Ma³piszonkowi siê nie spodoba³a, ani
Ma³piszonek Ma³pce, ale....
Co potem siê sta³o....
18 marca, a mo¿e 17, Ma³pka chcia³a
iæ na pogrzeb swojej by³ej nauczycielki.
Ma³piszonek zaproponowa³, ¿e dla pociesza pójdzie razem z ni¹. Przyjecha³ pod sam
dom, otworzy³ brameczkê, zapozna³ siê z
siostrzyczk¹ Ma³pki, pootwiera³ drzwi od
samochodu jak dla dam i w ten sposób
wpad³ w oko mamie Ma³pek za kulturê,
któr¹ nie ka¿dy posiada. Po pogrzebie
odwióz³ je do domku i odjecha³. Potem,
po wielu rozmylaniach, a minê³o kilka
dni, a mo¿e to by³y tygodnie, Ma³piszonek odezwa³ siê ponownie. Zaproponowa³ kolejne spotkanie i by³o bardzo udane...
Ach uparty ten Ma³piszonek...
Ma³pka d³ugo siê zastanawia³a, a¿ w
koñcu zrozumia³a, ¿e Ma³piszonek w niej
siê zakocha³. Mêczy³a go niezmiernie ró¿nymi pytaniami, a przecie¿ wiadome, ¿e Ma³piszonki nie znosz¹ spowiedzi. Zagra³a z
nim w  100 pytañ do..., oczekiwa³a zwie-

rzeñ. Potem dosta³a pierwszy mi³osny wierszyk i by³a nim zaskoczona. Chodzi³a z nim
na d³ugie spacery, zabra³a go na mecz siatkówki, wkurza³a, by siê rozmyli³, choæ
wiedzia³a, ¿e wci¹¿ tylko o niej myli. Nie
dawa³a mu spokoju, wci¹¿ gnêbi³a, a¿ pewnego dnia na bycie z nim siê zgodzi³a.
£atwowierny, bo uwierzy³ w...
W maju Ma³pki prze¿y³y swój pierwszy i najwa¿niejszy egzamin ¿ycia, pisa³y
maturê. Ma³piszonek jednak wiêcej umia³ i
nie dosta³ dwójek. Ma³pka trochê mniej
umia³a i dwója jej siê zarwa³a. Po tych dniach
katorgi, gdy kuæ by³o trzeba, Ma³piszonek zadowolony z ocen chcia³ skakaæ do
nieba. Ma³pka sobie tak pomyla³a, ¿e
ciemni dla biedaka. Gdy zadzwoni³ do niej,
by siê czym pochwali³a, ona mu oznajmi³a, ¿e gola w pa³ê strzeli³a. Po krótkiej rozmowie ju¿ pustkê mia³ w g³owie i tak m¹drzejsza g³óweczka spaæ po³o¿y³a siê do
³ó¿eczka.
Pierwsze powa¿ne decyzje
Po zdanych maturach ka¿da Ma³pka
chcia³a iæ na studia. Ma³piszonek mia³ jednak
wyjazd w planach, wiêc z³o¿y³ dokumenty
na to co chcia³  mechanikê, a ¿e by³ to
konkurs wiadectw, wiêc nie mia³ problemu. Ma³pka chcia³a studiowaæ w tym samym miecie  Bia³ymstoku, wiêc tam zdawa³a, lecz nie mia³a szczêcia i siê nie dosta³a. Ma³piszon sobie pojecha³, zostawi³
Ma³pkê sam¹, lecz do niej wieci pisa³, by
wiedzia³a, ¿e mu zale¿a³o. I tak by³a sama
przez ponad miesi¹czek. Ka¿dy wypad na
miasto, ka¿de spotkanie z natur¹ by³o samotne. Dla niej zatrzyma³ siê czas. Po miesi¹cu zjawi³a siê u niej ptaszyna i prezencik jej zostawi³a. W piêkn¹ koszulkê od
razu siê przebra³a i rodzinie siê w niej pokaza³a. Potem resztê wakacji ju¿ mieli dla
siebie. Pierwszy chwyt za rêkê w uroczej
alejce. Pierwsze ciep³e po¿egnania, pierwsze piêkne spojrzenia w oczka, romantyczne
noce, kiedy gwiazdy wieci³y na niebie 
oj, Ma³pki czu³y siê szczêliwe obok siebie!
Zaczê³o siê od jednego ca³usa, a teraz
ca³y deszczyk ich jest.
Jak szli w piêkn¹, ciep³¹ noc i by³o bardzo romantycznie, ona objê³a go i poca³owa³a w szyjê. Lecz zachcia³o siê jej boskiego
ca³usa, wiêc poprosi³a o to swojego Przemusia. To by³ ich pierwszy namiêtny poca³unek, a teraz jest niez³y ca³usów rachunek.

Praca w recepcji Ma³pki,
ale¿ to by³y wra¿enia
Dla Ma³pki szko³a zaczê³a siê we wrzeniu. Zapisa³a siê na Studium Zarz¹dzania
Biznesem, ale w swojej rodzinnej miecinie i nie musi nigdzie doje¿d¿aæ. Dla malpiszonka jednak wyjazdy zaczê³y siê w padzierniku, a o tyle ma szczêcie, ¿e mieszka w akademiku. Ma³pka myla³a, ¿e zanudzi siê bez niego, bo jej nauka to nic
piêknego. Co 2 tygodnie ma zjazdy, a czasami w ogóle ich nie ma. Od padziernika
wiêc zaczê³a sta¿ w recepcji, ju¿ nie mia³a
nudy. Pracowa³a po 12 godzin, raz w dzieñ,
a raz w nocy. Mia³a ró¿ne przygody, raz
dobre i mieszne, raz z³e i niebezpieczne,
ale i tak mi³o wspomina ka¿d¹ tam spêdzon¹ chwilê, bo dla niej wszystkie by³y
mi³e. Ma³piszonek przyje¿d¿a³ co 2 tygodnie  to dla obojgu by³o mêcz¹ce, ale
innego wyjcia z tej sytuacji nie by³o, a
czas ze sob¹ spêdzali i tak mi³o. Prawie
rok trwa³y jego przyjazdy i odjazdy. W
tym czasie Ma³pka zda³a na prawo jazdy,
zaliczy³a 2 semestry, farbowa³a w³osy, innego pozna³a i ze swoim rozstanie planowa³a, ale on przyjecha³ taki bardzo mi³y,
¿e zosta³a dalej przy nim. Potem on j¹ raz
ok³ama³, chcia³a daæ popaliæ dla drania, ale
wszystko dalej piêknie siê u³o¿y³o i obojgu ul¿y³o.
Ach te prezenty, dobrze je dawaæ
pod warunkiem, ¿e siê wie co
Ma³peczki obdarowywa³y siebie mi³oci¹, lecz przysz³y wiêta, pierwsze prezenty wiêc ofiarowaæ by³o trzeba. Ma³pka
mia³a wielki problem, bo Ma³piszonek tajemniczy nie chcia³ powiedzieæ co sobie
¿yczy. A Ma³pa g³upsza powiedzia³a co
ona by chcia³a. Ma³piszonek powiedzia³
zgoda, a ona musia³a wytê¿yæ pó³kola. Sweter
jemu ofiarowa³a, w którym ci¹gle lata, a
on jej album do fotek i liczn¹ na rêkê
b³yskotkê. Potem kolejne trzeba by³o, bo
okazji przyby³o. Znowu Ma³pka mia³a problem,
lecz Ma³piszonkowi siê odwdziêczy³a i nie
powiedzia³a czego by ¿yczy³a. Na rocznicê z pomys³em wyskoczy³a, ¿e ozdób na
³añcuszki brak. Kupi³a wiêc i jemu i sobie
dwa takie same serduszka, którego Ma³piszonek zdj¹æ nie mo¿e, bo gdyby Ma³pka to zobaczy³a, za grzbiet by go pewnie
powiesi³a lub zastrzeli³a.
Zaczê³o siê lato
Zaczê³o siê lato. Ma³peczki spêdza³y z
sob¹ prawie ka¿dy dzieñ. D³ugo siedzia³y
debatuj¹c, szepcz¹c i siê tul¹c. Chodzi³y
razem na spacery, na darmowe na placu
koncerty i na folklorze te¿ by³y  niele
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siê przy tym bawi³y. Lata ju¿ teraz koñcówka. Z powrotem wróci nauka i studia.
Znowu bêd¹ co dwa tygodnie powitania,
a potem znowu po¿egnania.
Roz³¹ka
I zacz¹³ siê kolejny rok studiów. Ma³piszonek siedzi ju¿ w czterech cianach
akademickiego pokoiku. Ma³pka w czterech cianach swojego. Znowu nadszed³
dla nich czas rozdzielenia, roz³¹ki, têsknot
i rzadkich widywañ. Kolejne 10 miesiêcy
musz¹ przetrzymaæ i to jest w ich mocy,
bo ich mi³oæ jest silniejsza. Nie poddaje
siê bez walki z czasem, samotnoci¹ i oddaleniem.
Nadszed³ czas
na pierwsza notkê Ma³piszonka
Czas by³o zacz¹æ i z mojej strony. Z
tego powodu by³em i jestem zadowolony.
Nawet w czasie gor¹cej nauki na studiach,
wród zmagañ z profesorami, znajdujê czas
na neta pónymi wieczorami... Mimo tylu
zajêæ znajdujê czas na rozmowy z moj¹
Ma³pk¹, czy to na gg, czy telefonicznie :),
gdyby ich nie by³o, pewnie zgin¹³bym tragicznie..
Mi³oci¹ chcemy ¿yæ
Utrzymaæ mi³oæ, kiedy ucieka  trudno jest. Dogoniæ mi³oæ, kiedy odbiega 
nie³atwo jest. Zatrzymaæ mi³oæ, kiedy chce
nie byæ  ciê¿ko jest. Mieæ mi³oæ i na ni¹
czekaæ  wysi³kiem jest.
Mi³oæ pobudza, mi³oæ daje nadziejê,
mi³oæ pomaga, mi³oæ jest lekiem, mi³oæ
pociesza, mi³oæ zwyciê¿a, mi³oæ nie upada,
mi³oæ sercem w³ada, mi³oæ...
Mi³oæ jest podstaw¹ istnienia, bez
niej cz³owiek umiera. Jak suchy liæ jesieni¹ z drzewa spada, tak cz³owiek bez mi³oci upada. Jak podczas suszy, ziemia deszczu
siê domaga, tak ka¿dy z nas mi³oci od
innych.
Kiedy kochasz wiat piêkne barwy ma,
Kiedy kochasz tak, jak KOCHAM JA!
Uroczyste lubowanie Ma³pki
W chwilach bólu i cierpienia bêdê Ciê
tuli³a i ko³ysa³a. Zabiorê Tw¹ mêkê i uczyniê j¹ swoj¹. Kiedy p³aczesz i ja p³aczê, a
gdy Ty cierpisz, ja te¿ cierpiê. I wspólnie
spróbujemy powstrzymaæ potoki ³ez i zw¹tpienia, by dalej brn¹æ po wyboistych cie¿kach ¿ycia.
P.S. Kochanie zawsze bêdê z Tob¹, w
trudnych jak i dobrych chwilach.
Wyj¹tkowo kocha siê tylko raz
Kochaæ to niebezpieczna rzecz. Wiem
o tym dobrze  kocha³am ju¿ nie raz. Mi³oæ jest jak narkotyk. Na pocz¹tku odczuwasz euforiê, poddajesz siê ca³kowicie
nowemu uczuciu. A nastêpnego dnia chcesz

wiêcej. I choæ jeszcze nie wpad³e w na³óg, to jednak poczu³e ju¿ jej smak i wierzysz, ¿e bêdziesz móg³ nad ni¹ panowaæ.
Mylisz o ukochanej osobie przez dwie
minuty, a zapominasz o niej na trzy godziny. Ale z wolna przyzwyczajasz siê do niej
i stajesz siê ca³kowicie zale¿ny. Wtedy mylisz
o niej przez trzy godziny, a zapominasz na
dwie minuty. Gdy nie ma jej w pobli¿u 
czujesz to samo co narkomani, kiedy nie
mog¹ zdobyæ narkotyku. Oni kradn¹ i poni¿aj¹ siê, by za wszelk¹ cenê dostaæ to,
czego tak bardzo im brak. A ty jeste gotów na wszystko, by zdobyæ mi³oæ? Dlatego warto kochaæ jedynie tê osobê, któr¹ jestemy w stanie utrzymaæ u swego
boku. Mam nadziejê, mój Misiu, ¿e Ciebie
zdo³am utrzymaæ!
Jestem taki, taki i taki....
Jestem szczêliwa. Moim szczêciem
jest osoba mi bliska. Nie wiem czy wiecie,
ale jest ni¹ mój Ma³piszonek. On jest wspania³y. Do tego czu³y i kochany. Fakt, ¿e
nie zawsze jest kolorowo i bezstresowo,
ale On ubarwia mój wiat. Brakuje mi Go,
gdy Go przy mnie nie ma, a niestety, czêsto tak bywa. On zna ka¿d¹ moj¹ myl.
Wie co mnie bawi, a co smuci. Wie najwiêcej, wród tylu ¿yj¹cych obok mnie ludzi.
Mam nadziejê, ¿e On o mnie te¿ tak mo¿e
mówiæ. To na pewno jest cz³owiek, z którym mo¿na czekaæ koñca ¿ycia i tu nie ma
nic do ukrycia. Wierny, oddany, po prostu Kochany. Wci¹¿ chcê z nim byæ!
Nowy Rok, ¿yczenia dla mej Ukochanej
Oj, d³ugo zajê³o mi policzenie tego wszystkiego. Kochanie, w Nowym Roku ¿yczê Ci:
12 miesiêcy zdrowia,
53 tygodnie szczêcia,
8.760 godzin wytrwa³oci,
525.600 minut pogody ducha,
i 31.536.000 sekund mi³oci...
... nic dodaæ nic uj¹æ...
Prawdziwa mi³oæ wg Ma³piszonka
Czym jest prawdziwa mi³oæ? Nad tym
chyba kiedy ka¿dy z nas siê zastanawia³.
Prawdziwa mi³oæ jest nieodgadniona, nie
wyczerpuje siê nigdy. Czasami jest ona
wystawiana na próbê. Prawdziwa mi³oæ
to taka, która sprawia, ¿e nie ogl¹damy
siê za innymi osobami, które wpad³y nam
w oko, nie szukamy innych ramion jak
tylko ramiona swej ukochanej czy ukochanego. Dobrym sposobem sprawdzenia
prawdziwej mi³oci s¹ tzw wakacyjne mi³oci, które koñcz¹ siê jeszcze szybciej
ni¿ siê zaczê³y. Jest to chwilowe zauroczenie, chêæ poznania czego nowego. Je¿eli
zwi¹zek przetrwa te próby, to wró¿y ogromne
nadzieje na przysz³oæ. Nale¿y siê wystrzegaæ wakacyjnych mi³oci, poniewa¿ wielkie i z³udne uczucie, jakie jej towarzyszy,

jest zgubne i wtedy mo¿e byæ za póno
na odbudowanie zwi¹zku z Ukochan¹, gdy¿
ona <on> mo¿e traktowaæ to jako zdradê.
Prawdziwa mi³oæ wg Ma³pki
Prawdziwa mi³oæ to taka, która trwa
do koñca, której nic i nikt nie mo¿e zawieæ ani zniszczyæ. Prawdziwa mi³oæ to
taka, która jest gotowa powiêciæ chocia¿by
¿ycie dla tej drugiej osoby, to mi³oæ po
grób mimo wielu sprzeciwom innym, mimo
g³odu, mimo bólu, mimo krzywd. Prawdziwa mi³oæ to mi³oæ chc¹ca pomagaæ, a
nie zadawaæ ból i cierpienie. To mi³oæ,
która koi, która pragnie dobra, która wyrzeka siê przyjemnoci dla siebie na korzyæ osoby kochanej. Prawdziwa mi³oæ
nie sêpi, a daje. Prawdziwa mi³oæ pociesza, a nie smuci. Prawdziwa mi³oæ trwa
wiecznie, nie zdradza, nie grzeszy s³owami, spe³nia to, co obiecuje, daje tyle, ile
znaczy...
Choroba, ale inna od pozosta³ych
Ci¹gle chorujemy... Na mi³oæ oczywicie... :) I chorowaæ bêdziemy do koñca
wiata. Przy sobie chcemy spêdziæ resztê
¿ycia, rozwijaæ siê, osi¹gaæ zawodowy sukces,
wypoczywaæ, podró¿owaæ, zwiedzaæ, starzeæ siê. Tylko sobie chcemy oddaæ swoje ¿ycie.Wszystko, co robimy, robimy dla
siebie. Sobie nawzajem jestemy sensem
ka¿dego dzia³ania. Dzi mamy do kogo siê
przytuliæ gdy tego potrzebujemy, mamy
komu opowiedzieæ o swoich ¿alach i smutkach, mamy z kim siê cieszyæ. Cudownie
jest te¿ czuæ tê wzajemnoæ, cudownie jest
byæ kochanym i byæ dla kogo kim najwa¿niejszym. Cudownie jest czuæ siê potrzebnym, wiedzieæ, ¿e siê odnalaz³o zagubion¹ po³ówkê duszy... Kochamy siê nawet wówczas, gdy siê nabieramy na w³asne ¿arty. Kochamy siê bez wzglêdu na
wszystko. Jestemy tacy szczêliwi...
Najwa¿niejsze wiêto w ci¹gu roku,
czyli urodziny Ukochanej
Urodziny obchodzisz dnia dzisiejszego,
Wiêc ¿yczê Ci wszystkiego najlepszego,
Nadziei w sercu, wiary w sam¹ siebie,
Trafnych zrz¹dzeñ losu, ile gwiazd na niebie,
Wielu wra¿eñ i morza radoci,
Spe³nienia marzeñ i bezkresnej mi³oci,
Szczêcie w swe rêce ³ap ka¿dego dnia
¯yczy Ci tego... zgadnij kto?
Ja!
Wspania³y opis zwi¹zku, przeplatany chwilami kryzysu
P³yniemy razem statkiem tym niepewnym
Trwa³ym, mocnym a tak jednak zmiennym
Ko³ysze nas po niebezpiecznych ¿ycia wodach

C.d. na s. 14.
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Gdzie nierzadko czai siê ukryta przeszkoda
Czy to w mylach czy naszej przesz³oci
Pojawia siê czasem chmurk¹ w¹tpliwoci
Zas³ania s³oñce, przynosi zimno i deszcz
I sama wtedy nie wiesz czy dalej p³yn¹æ
ze mn¹ chcesz.
Gdzie jest port, gdzie wêdrówki meta
Czy pamiêta sk¹d wyp³yn¹³, czy jeszcze
to pamiêta?
Oby nie zatopi³ nas gdzie w g³êbinie rozpaczy
I nie skry³ pod wod¹ jednej z naszych twarzy.
Tak bardzo upragnione wakacje
Wakacje dla ka¿dego w innym czasie
siê rozpoczynaj¹. Dla nas zaczê³y siê w
lipcowe dni, wtedy codziennie mój Ma³piszonek przy mnie by³. W sierpniu praca
u wujka Go poch³onê³a, wiêc ja swoj¹
prac¹ siê zajê³am. Jednak by³y takie dni,
kiedy odrabialimy stratê. Bylimy na biwaczku, na wycieczce w pobliskiej miecinie, u jego wujka równie¿ by³am, jak tylko
za swoim Misiem têskni³am. Zapomnia³am
jeszcze, ¿e bylimy na dyskotece, gdzie
wytañczylimy siê jak ma³e dzieciê, a Olecka
by³o ma³o wiêc do E³ku jecha³o siê mia³o.
Czasami wrêcz uroczo by³o i szkoda, ¿e to
wszystko tak szybko siê skoñczy³o. Teraz
s¹ to ju¿ wspomnienia, to czas te chwile
w³anie w nie zamienia.
Wielkie zmiany
W ka¿dym zwi¹zku przychodzi czas na
takie oficjalne oznajmienie wiatu, ¿e jest
siê ze sob¹. Tak te¿ by³o i z Nami  Ma³pisz¹tkami. Na koniec wakacji, dla siebie i
innych reakcji, postanowilimy daæ dowód
swojej mi³oci i racji. Wyruszylimy do miasta
na ma³e zakupy, by³y udane, wiêc radoæ
nasta³a w duszy. Póniej to ju¿ by³o dzia³anie, bo prezent trzeba by³o pokazaæ mamie. Mamie jak mamie, tacie te¿ trzeba by³o,
wiêc smaczn¹ kolacjê siê przyrz¹dzi³o. A
przy niej wykazaæ trochê odwagi, bo o rêkê
Ma³pi Ma³piszon musia³ powalczyæ. Lecz
nie ma jak dobre dzia³anie, dosta³ pozwolenie, wiêc palec narzeczonej ozdobi³ kamieniem.
Co Narzeczona mia³a
do powiedzenia o Narzeczonym
Przemu jest moim ch³opakiem od 32
miesiêcy, czyli od 2 lat i 8 miesiêcy. No,
ale mo¿e zacznê od pocz¹tku. Ten mê¿czyzna, bo chyba ju¿ tak mo¿na o nim
powiedzieæ, ma 21 lat. Jest redniego wzrostu
raczej, bo czy 176 nale¿y ju¿ do wysokich? Pozna³am go przez smsy, które wymienialimy gdzie 6 miesiêcy, a¿ dosz³o
do spotkania oko w oko. By³o to, gdy oboje
bylimy wie¿o po studniówce i mielimy
po 19 lat. By³ to 2003 rok. Ten cz³owiek
uj¹³ mnie za serce swoj¹ osobowoci¹, trosk¹,
staraniami. Wszak nie jest idea³em, bo któ¿

nim jest? Nie by³ te¿ w moim gucie, bo
to blondynek z niebiesko-zielonymi oczami, a ja zawsze przepada³am za d³ugow³osymi szatynami. Jednak przecie¿ wnêtrze
cz³owieka liczy siê najbardziej, bo zewnêtrza nasza pokrywa starzeje siê wraz z czasem,
a to co pod ni¹, zawsze jest tajemnicze i
ciekawe, niezale¿nie od wieku. On jest po
prostu kochany, opiekuñczy, pos³uszny,
oddany. Kiedy jest przy mnie, to nic innego siê nie liczy, zawsze mi tego wspólnego czasu jest za ma³o, bo przy nim czas
mija jak b³yskawica, gdzie tak w ogóle nie
powinno byæ. Przy nim dozna³am chyba
ka¿dej chwili: i smutku, i z³oci, i cierpienia, i radoci, i szczêcia, i nadziei, i poddania siê, i utrapienia, i roz³¹ki, i dzielenia
siê, i wiary, i niewiedzy, i bólu, i ulgi. Co
przy nim znios³am i czego przy nim dozna³am, to i tak by³o i jest piêkne. A najpiêkniejsze jest to, ¿e jestemy ju¿ narzeczeñstwem, nie z przymusu, nie z namowy rodziców, nie z wpadki z dzieckiem i
nie dla szybkiego lubu, po prostu z w³asnej chêci, z myli, ¿e nikt ju¿ nie zast¹pi
nas kim innym, z mi³oci, któr¹ siebie darzymy, gdy¿ naprawdê jest silna. Pokona³a ka¿dy kryzys i jeszcze niejeden wspólnie
zniesie. Jestem przekonana, ¿e to ten jedyny i nikogo innego nie chcê. Mimo, ¿e
studiuje 140 km ode mnie, mimo ¿e nasze
widzenia nie s¹ codziennoci¹, i chocia¿
m³odoæ przemija w oddzieleniu, to mam
nadziejê, ¿e nadrobimy ten czas gdy nasza edukacja dobiegnie koñca. Kiedy bêdziemy staraæ siê o wspólne mieszkanie,
kiedy postaramy siê o dzidziusia, kiedy
bêdziemy ze sob¹ droczyæ siê i cieszyæ
obecnoci¹ przez 24 godziny na dobê, kiedy
to nast¹pi, mam nadziejê, ¿e wtedy ju¿ nigdy mi Go nie zabraknie!
Co Narzeczony mia³
do powiedzenia o Narzeczonej
Z Anetk¹ jestem ju¿ od 970 dni. Zastanawiaj¹c siê tak kiedy to zlecia³o dochodzê do wniosku, ¿e ten czas nieub³aganie biegnie do przodu, ¿e z dnia na dzieñ

stajemy siê coraz starsi, przybywa nam
zmarszczek, itd. Anetka jest osob¹ impulsywn¹, w jednej chwili jest umiechniêta i
zadowolona z ¿ycia, za chwilkê ju¿ p³yn¹
Jej ³zy po twarzy, potrafi J¹ zraniæ jaki
jeden wyraz nieprzemylanie wypowiedziany.
25 wrzenia postanowilimy siê zarêczyæ.
Nigdy tego nie robi³em i za bardzo nie wiedzia³em jak to zrobiæ, ale wpadlimy na pomys³
z kolacj¹. Teraz ju¿ wiem, ¿e jest niby tradycja, ¿e powinno siê wrêczyæ swojej przysz³ej teciowej bukiet kwiatów, to niby
wiadczy, ¿e mam do Niej szacunek, a ja
tak nie zrobi³em. No có¿, mo¿e mi jako
wybaczy to moje zachowanie. Moja Narzeczona jest strasznie zapracowana i z
otwartymi rêkoma chce wszystkim pomagaæ, kto siê zwróci do Niej o tê pomoc.
Jedn¹ szkó³kê skoñczy³a, do drugiej siê uda³a,
bo chce rozszerzaæ swoj¹ wiedzê. Prze¿ylimy wspólnie du¿o ró¿nych chwil. Mamy
pewien baga¿ dowiadczeñ. Jeszcze do tej
pory nie zauwa¿y³em w Jej pokoju ani grama kurzu. Bardzo lubi zwierzêta  chocia¿
te obowi¹zki s¹ uci¹¿liwe, nie poddaje siê
i dalej nimi siê zajmuje. Sk¹d ona ma si³ê
na tyle zwierz¹t? Sam nie wiem! Do tego
zajmuje siê takim tygrysem jak ja....
Podsumowanie
Jak widaæ z przedstawionego biegu
wydarzeñ Nasze ¿ycie zmieni³o siê diametralnie od momentu poznania <15.03.2003r.>
do dzi <czyli 10.11.2005r.>. Jak w ka¿dym
zwi¹zku s¹ chwile przyjemne i te mniej przyjemne. Jedne chcielibymy zachowaæ w
pamiêci, a o drugich zapomnieæ jak najszybciej.
Prawdziwa mi³oæ przytrafia siê raz w ¿yciu
i trzeba, jeli siê ona pojawi, dbaæ o ni¹.
Chêæ wspólnego spêdzania czasu, pomaganie sobie w obowi¹zkach i ogromne uczucie,
jakim Siebie darzymy, z dnia na dzieñ coraz
bardziej zbli¿aj¹ Nas do Siebie. Mo¿e i nie
jestemy jedyn¹ szczêliw¹ par¹ na wiecie, ale swoje ¿ycie i mi³oæ uwa¿amy za
piêkne. Kochamy siê i tak ju¿ zostanie!
Aneta Auron
Przemys³aw Sawicki
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Kalendarz imion

22 listopada
Benigny, Cecylii, Celiny, Maury, Wszemi³y, Wszechmi³y, Zbys³awy, Zdobys³awy
Jonatana, Marka, Maura, Maurycego,
Stefana, Zdobys³awa
23 listopada
Adeli, Coletty, Felicyty, Klementyny
Felicyta, Feliksa, Heraklita, Klemensa,
Klementyna, Oresta, Orestesa, Ornesta,
Przedwoja
24 listopada
Emilii, Emmy, Flory, Marii, Maryli, Miry
Aleksandra, Andrzeja, Dobros³awa, Franciszka, Gerarda, Grzegorza, Jana, Pêcis³awa,
Protazego, Romana
25 listopada
Beaty, Bettiny, Dajany, El¿biety, Giocondy,
Katarzyny
Erazma, Joachima, Józefata, Katona, Kle-

22 listopada
- 20 padziernika
Strzelec nie ma w
sobie nic z podstêpnego lisa. Idzie przez
¿ycie z odkryt¹ przy³bic¹ i uniesion¹ g³ow¹. W stosunku do blinich jest otwarty, szczery i serdeczny. Ma du¿o energii, optymizmu i jakby rubasznej dobrodusznoci.
¯ywio³em osób spod znaku Strzelca
jest aktywnoæ i ruch Urodzeni pod tym
znakiem s¹ zwykle silni fizycznie i urodziwi, lubi¹ taniec i muzykê, chêtnie przebywaj¹ w du¿ych towarzystwach; weseli i rozmowni, ³atwo nawi¹zuj¹ kontakty.
Do pónego wieku ciesz¹ siê zainteresowaniem pici przeciwnej.
Niegdy .uwa¿ano, ¿e dziedziny, w
których urodzeni pod znakiem Strzelca
mog¹ osi¹gn¹æ najwiêksze powodzenie,
to prawo, wojskowoæ, a tak¿e zawody
artystyczne i literatura.

mensa, Têgomierza, Têgomira
26 listopada
Delfiny, Konrady, Lechos³awy, Les³awy, Sylwestry
Artura, Delfina, Dobiemies³a, Konrada,
Lechos³awa, Leona, Leonarda, Les³awa,
Micha³a, Sylwestra
27 listopada
Hildy, Kseni, Odetty, Ody, Walerii
Damazego, Dominika, Franciszka, Jakuba,
Jaros³awa, Franciszka, Leonarda, Maksyma, Maksymiliana, Stoigniewa, W7alerego, Waleriana, Waleriusza, Wirgiliusza
28 listopada
Bianki, Blanki, Les³awy, Natalii, Romy,
Zdzis³awy
Gocierada, Gocirada, Grzegorza, Jakuba,
Les³awa, Romana, Rufusa, Stefana,
Zdzis³awa

Kuracja ja³owcem
na niemi³y zapach z ust

(zio³owa apteczka babuni)

Kuracja ja³owcem pomocna bywa w
ró¿nych niedomaganiach ¿o³¹dka objawiaj¹cych siê niemi³ym zapachem z ust.
Wtedy dla pozbycia siê przykrej woni
nale¿y ¿uæ od czterech do piêciu jagód
dziennie. Pierwsz¹ za¿ywamy pó³ godziny
po niadaniu. Drug¹ miêdzy niadaniem
i obiadem. Trzeci¹ pó³ godziny po obiedzie. Czwart¹ miêdzy obiadem i kolacj¹. Pi¹t¹ pó³ godziny po kolacji. Jagody mo¿na nosiæ ze sob¹ do pracy i przegryzaæ nawet w trakcie zajêæ. Maj¹ one
dosyæ przyjemny s³odkawy smak.

To jest wynalazek!

Pewna zmêczona chrapaniem swego mê¿a ¿ona wymyli³a poduszkê zapobiegaj¹c¹ chrapaniu, niezale¿nie od
tego, w jakiej pozycji u³o¿y siê pi¹cy.

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
 Kiedy na Cecyliê grzmi (22 listopada),
rolnik o dobrym roku ni.
 Wilia do Katarzyny (24 listopada) wró¿y, jaka w lutym pogoda s³u¿y.
 Dzieñ Katarzyny (25 listopada) jaki, ca³y
grudzieñ taki.
 Jak siê Katarzyna g³osi (25 listopada),
tak siê Nowy Rok nosi.
 Kwitn¹ drzewa w listopadzie, zima a¿
do maja bêdzie.

Nasz przepis
Parówki w paltocikach

- 8 parówek
- 2 jajka
- 3/4 szklanki m¹ki
- jasne piwo
- 25 dkg pieczarek
- 2 ³y¿ki oleju lub oliwy
- 1 cebulka
- sól, pieprz
- do obsma¿ania olej lub smalec
Zaczynamy od naleników. 2 jajka i
m¹kê wk³adamy do g³êbokiego naczynia. Ubijamy trzepaczk¹ lub mikserem
dolewaj¹c piwo tak, aby powsta³o zupe³nie p³ynne ciasto o konsystencji piany.
Sma¿ymy z niego 8 cieniutkich naleników.
Myjemy pieczarki i cebulê, a nastêpnie
je rozdrabniamy. Pieczarki wk³adamy na
mocno rozgrzany t³uszcz i sma¿ymy a¿
do odparowania soku. Wtedy dodajemy do sma¿enia posiekan¹ cebulê oraz
przyprawy i jeszcze chwilê sma¿ymy.
Jednoczenie wk³adamy parówki do wrz¹tku i mocno rozgrzewamy. Wyjmujemy z
wody i obieramy z os³onek. Na naleniki nak³adamy po trochu pieczarek z cebul¹, uk³adamy parówki i ka¿dy zawijamy. Tu¿ przed podaniem mocno obsma¿amy. Podajemy bardzo gor¹ce do wszelkiego rodzaju surówek.
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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Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, Aleja Wojska Polskiego 16

Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl
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Codziennie w godz. 800-1800

28

listopada

tel. 520-23-36

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K40801)

2 godziny gratis!!!

(V65309)

/ INNE
* Zamieniê dom we Wroc³awiu na podobny w Olecku. Tel.
0-693-999-741.
/ KUPIÊ
* kawalerkê. Tel. (087) 520-42-35.
(K40901)
* mieszkanie do 45m2 w Olecku. Tel. 0-500-025-087. (L1503)
/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(V58616)
* Zatrudniê ekspedientkê w sklepie spo¿ywczym. Tel. 0-504482-320.
(V67703)
* 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.
(V40203)
* ¯uk+gaz. Tel. (087) 520-41-00; 0-691-972-146.
(K40701)
/ US£UGI
* Us³ugi przewozowe, przeprowadzki, Orzeszkowej 36. Tel.
0-504-146-460; 0-509-929-135.
(V63108)
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1405)
* Zespó³ muzyczny, imprezy okolicznociowe. Tel. (087)
523-91-57
(K40302)
/ WYNAJEM
* do wynajêcia kawalerka w bloku, centrum. Tel.(087) 52040-76.
(K)
* Lokal 140m2 w piwnicy. Tel. 0-601-152-420.
(K41001)
* Poszukujê ma³ego mieszkania. Tel. 0-510-319-468. (K40501)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

(V64904)

OG£OSZENIA DROBNE

Promocja w listopadzie  wszystkie ceny s¹
do negocjacji

Tel. (087) 520-22-33.
DOM WESELNY
12345678901234567890123456789012
(V6604)
12345678901234567890123456789012

EDEN

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

EXPRESS SZKOLNY
Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich
uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia
przyjmowane s¹ w godzinach pracy redakcji.
Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

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

(V590014)

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

KONKURENCYJNE CENY !!!

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

Wspomnienia  po latach
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W³adys³aw ¯urowski

(203)

12 lutego wieczorem, ju¿ po zamkniêciu lodowisk, przybyli
na nie gocie z Ameryki £aciñskiej (Kolumbii, Wenezueli i Brazylii).
Byli to studenci przebywaj¹cy na studiach w Warszawie, których zaprosi³ do kol. Kukowo na swoje gospodarstwo Julio
Moreno, m¹¿ mojej córki Zosi. Przybysze próbowali jedziæ na
³y¿wach ze swoimi pociechami, niektórzy po raz pierwszy w
¿yciu.

I Miko³aj zjawi³ siê na Balu przebierañców, lecz bez
podarunków.

Rok 1993/94

Kaczor Donald  pierwsza rzeba wykonana przez
uczennicê klasy II, za któr¹ otrzyma³a specjaln¹ nagrodê.
Od 13 do 23 lutego lekcje w-f odbywa³y siê na lodowisku.
19 lutego zawodnicy Z³otego Kr¹¿ka wyjechali ze swoim trenerem Wojnowskim do Nowego Targu na zawody ogólnopolskie. 12 lutego mia³ odbyæ siê na naszym lodowisku tradycyjny Bal przebierañców, na który zapowiedzia³ swój przyjazd
redaktor TV z Warszawy Andrzej Brzoza. Kompletna odwil¿
spowodowa³a prze³o¿enie imprezy na 20 lutego. Stara³em siê
powiadomiæ o tym redaktora, lecz nie mog³em go odnaleæ w
Warszawie.
Impreza, nadzwyczaj udana, zgromadzi³a na lodowisku ponad stu przebierañców. Pierwsze miejsce za strój kominiarza
przyznano mojej wnuczce Cherry Moreno. Buty z ³y¿wami otrzyma³a zdobywczyni drugiego miejsca, a Cherry zadowolona by³a
ze s³odyczy, jakie dosta³a zamiast ³y¿ew z butami. Wszyscy
przebierañcy otrzymali nagrody w postaci s³odyczy, a potem
jedzili jeszcze dosyæ d³ugo, bior¹c udzia³ w Zawodach na
weso³o.

15 listopada zosta³em zaproszony do dyrekcji Szko³y Podstawowej nr 2 aby omówiæ warunki zatrudnienia mnie do pracy przy konserwacji lodowiska. Omówienie warunków pracy
nast¹pi³o o cztery dni za póno, poniewa¿ ju¿ we rodê 11
listopada zaczê³o potê¿nie mroziæ i mo¿na by³o wylaæ lodowiska o kilka dni wczeniej. Mimo to, ¿e nie zawar³em z dyrekcj¹ konkretnej umowy, przyst¹pi³em do montowania band
i w kilka godzin zosta³y one postawione przy pomocy kilku
starszych ch³opców z SP nr 2 i jeszcze tego samego dnia
rozpocz¹³em polewanie. Po dwóch dniach trzy lodowiska by³y
gotowe do jazdy na ³y¿wach i pan Wojnowski ze swoimi
ch³opcami z SKS rozpocz¹³ treningi na du¿ym lodowisku. To
by³o 18 listopada. 19 listopada wpuci³em na lód dzieci i m³odzie¿ do jazdy próbnej.
Od 19 listopada do 3 grudnia wszystkie lodowiska by³y
czynne. Odbywa³y siê na nich lekcje w-f, a pan Wojnowski
przeprowadza³ codziennie dwugodzinne treningi sztafety hokejowej i jazdy szybkiej. Kilkakrotnie grali te¿ w hokeja starsi
ch³opcy, byli uczniowie SP2, którzy wp³acali po 5 z³ aby Krzysiek
móg³ kupiæ na kolacjê kie³basê lub jak¹ konserwê.
W dniu 28 listopada zosta³a otwarta kawiarnia. Mia³em
trochê k³opotu ze znalezieniem kierowniczki kawiarni. Dnia 3
grudnia po po³udniu lodowiska zosta³y zamkniête z powodu
odwil¿y, która trwa³a do 6 grudnia.
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
(V39404)
(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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PÓ£NOCNA LIGA REGIONALNA TENISA STO£OWEGO
Spójnia samodzielnym liderem
W najciekawszym spotkaniu szóstej
kolejki Pó³nocnej Ligi Regionalnej tenisa sto³owego, lider Spójnia Olecko, zremisowa³a z I Stref¹ Go³dap i wygra³a z
Pogoni¹ Banie Mazurskie 8:5. Trwa znakomita passa zwyciêstw Viktorii I Wiêcki, która pokona³a silny zespó³ ABC Gi¿ycko 8:5, Viktoriê III 8:0, oraz w Olecku
Geodezjê 8:4. Wyjani³o siê po tej kolejce kto bêdzie walczy³ o pierwsze miejsce i kto bêdzie czerwon¹ latarni¹. Cztery
pierwsze dru¿yny zdoby³y siedem i wiêcej punktów, drug¹ grupê stanowi¹ zespo³y, od pi¹tego miejsca do dziewi¹tego, maj¹ce punktów od 1 do 6. Pozosta³
do rozegrania zaleg³y mecz I Strefa Go³dap - Viktoria I Wiêcki.
Wyniki VI kolejki:
I Strefa Go³dap - Geodezja Olecko 8:5
Viktoria I Wiêcki - ABC Gi¿ycko
8:5
Spójnia Olecko - I Strefa Go³dap 7:7
ABC Gi¿ycko - Viktoria III Wiêcki 8:0
Viktoria I Wiêcki - Viktoria III Wiecki 8:0
Viktoria II Wiêcki - Viktoria III Wiêcki 8:1
Geodezja Olecko - Viktoria I Wiêcki 4:8
Pogoñ Banie Maz. - Spójnia Olecko 5:8
Pogoñ Banie Maz. - Arion Olecko 8:2

3. Viktoria I Wiêcki
4. I Strefa Go³dap
5. Pogoñ Banie Maz.
6. Viktoria II Wiêcki
7. Geodezja Olecko
8. Arion Olecko
9. Viktoria III Wiêcki

4
4
5
4
5
5
6

7
7
6
3
2
1
1

31:16
31:17
31:20
25:20
25:34
12:37
10:47

Pogoñ Banie Mazurskie
- Spójnia Olecko 5:8
Spójnia z wielkim trudem odnios³a
zwyciêstwo w wyjazdowym spotkaniu z
Pogoni¹. Widaæ doskona³¹ pracê z m³odzie¿¹ trenera Mieczys³awa Górniaka.
Pogoñ wyst¹pi³a bez swego asa Miros³awa Serkisa. Najlepszym zawodnikiem
meczu by³ Andrzej Karniej z Olecka.
Punkty dla Pogoni zdobyli: Marcin
Tepy³o 3; Sebastian Aftyka, Bartosz Górko
po 1. Dla Spójni: Andrzej Karniej 3,5;
Adam Trochim, Tadeusz Pietro³aj, Marek Kondracki  wszyscy po 1,5 pkt.

39:22
41:26

Viktoria I Wiêcki - ABC Gi¿ycko 8:5
By³o to ciê¿ko wywalczone zwyciêstwo przez gospodarzy. Po omiu grach
wynik meczu by³ remisowy 4:4. Koñcówka
meczu nale¿a³a do Viktorii, dziêki doskona³ej postawie Krzysztofa Koseli.
Punkty dla Viktorii zdobyli: Krzysztof Kosela 3,5; Bogdan Deneka 2; Dariusz Zió³kowski 1,5; Tomasz Wojtkow

W zesz³ym tygodniu ,w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Olecku, by³ siê turniej
siatkówki 4 osobowej o puchar Dyrektora p. Leszka Olszewskiego.
Sporód 4 zg³oszonych dru¿yn, najlepiej zaprezentowali siê zawodnicy OLD
BOYS (kpt. Leszek Stypu³kowski), którzy wygrali wszystkie swoje pojedynki.
II miejsce zajê³a dru¿yna z Gi¿ycka LOS
(kpt. £ukasz Szwintoch), III m. VOL So-

kó³ki (kpt. Tomasz Motyl) i IV m. Raczki
(Janusz Kulbacki). Wyniki rozegranych
spotkañ: LOS  Raczki 2:0, VOL Sokó³ki
 Old Boys 1:2, LOS - VOL Sokó³ki 2:0,
Old Boys  Raczki 2:0, VOL Sokó³ki 
Raczki 2:1 i Old Boys  LOS 2:1.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy a trzy najlepsze puchary. Zawody zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego Wojciech Pilichowski (LO w Olecku)
i Robert Smyk (MOSiR).

Tabela
1. Spójnia Olecko
2. ABC Gi¿ycko

5
6

9
8

SIATKÓWKA

1 pkt. Dla ABC: Jacek Fejer 2,5; Janusz
Jurczyk 2; Bogus³aw Szczepanik 0,5 pkt.
Geodezja Olecko - Viktoria I Wiêcki 4:8
Viktoria odnios³a pewne zwyciêstwo
w Olecku pokonuj¹c Geodezjê 8:4. Najlepszym zawodnikiem meczu okaza³ siê
Krzysztof Kosela. W meczu wyst¹pi³
zawodnik, który nie jest uprawniony do
gry. Organizator wyznaczy³ spotkanie
celem uzgodnienia tego zawodnika do
gry w PLR. Na tym spotkaniu nie by³o
kierownika Geodezji.
Punkty dla Geodezji zdobyli: Aleksander Charmuszko, Mariusz Niewiarowski
 po 2. Dla Viktorii: Krzysztof Kosela,
Zbigniew Januszewski, Tomasz Wojtkow
 wszyscy po 2,5; Dariusz Zió³kowski
1,5 pkt.
I Strefa Go³dap - Geodezja Olecko 8:5
Mecz mia³ dwa oblicza  kiedy zespó³ gospodarzy wystêpowa³ w najsilniejszym sk³adzie, zdobywa³ punkty. W
drugiej czêci meczu gospodarze wystawili
zawodników rezerwowych i zaczêli traciæ punkty. Najlepszym zawodnikiem spotkania by³ Bogdan Wikarski.
Punkty dla Go³dapi zdobyli: Bogdan
Wikarski 3,5; Grzegorz Weso³owski 2,5;
Martyna Kuziak 1,5; Maciej Kuziak 0,5.
Dla Geodezji: Mariusz Niewiarowski 2;
Józef Polakowski, Aleksander Charmuszko
 po 1punkcie. Franciszek Pietro³aj

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
MLKS Czarni Olecko zaprasza wszystkich zawodników, dzia³aczy, kibiców,
sympatyków i przyjació³ Klubu na Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
które odbêdzie siê dnia 8 grudnia 2005r.
(czwartek):
I termin o godz. 17:00
II termin o godz. 17:15
w sali konferencyjnej Ratusza w Olecku
Prezes KS Czarni Olecko

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 sportowców 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.
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 182

Kolejny tydzieñ za nami. Piêkny tydzieñ. Trochê niegu popada³o. Zrobi³o siê zimno i tak bardziej zimowo. W
sumie ³adnie.
Koalicji rz¹dowej nadal nie ma i coraz bardziej wygl¹da na to, ¿e jednak
nie bêdzie. Obie partie ok³adaj¹ siê razami w mediach za nieudane negocjacje koalicyjne. A co... Wiadomo, ¿e winni
zawsze s¹ ONI. Niestety, demokracja ju¿
tak to utrwali³a, ¿e ludzie decyduj¹ kto
wygrywa, a kto jest po stronie przegranych. Jak widaæ, to mo¿na mieæ za
z³e ludziom, ¿e nie g³osowali tak jak chcia³y
sonda¿e. A te coraz bardziej wskazuj¹,
¿e g³osowano na odpowiedni¹ grupê
polityków. Kilka z tych sonda¿y wskazuje nawet na to, ¿e gdyby dzi odby³y
siê wybory to poparcie dla zwyciêzców
by³oby jeszcze wiêksze. I to nawet ponad czterdziestoprocentowe! Ale to za
ma³o, by byæ dobrym rz¹dem czy w³adz¹ w tym kraju. Niestety, nasze media
w sporej czêci uzna³y, ¿e w³adzê nie
otrzyma³a ta strona, co oni by chcieli. I
w chwili obecnej robi¹ wszystko, by tylko
pod³o¿yæ winiê nowemu rz¹dowi. Widocznie najbardziej postêpowym si³om
w naszym kraju zale¿y, by by³o jak najgorzej. Najmniej zale¿y, by ten rz¹d odniós³ sukces i co siê mu uda³o. To nawet jest bardzo dziwne. Jedna z opozycyjnych Partii Obywatelskich to nawet
uwa¿a, ¿e g³osowanie przeciw w³asnym
pomys³om jest ich wiêtym obowi¹zkiem.
Co na zasadzie: na z³oæ babci odmro¿ê sobie uszy. Taka maniera przedszkolaka, który niezadowolony z tego,
¿e nikt na niego nie patrzy, wybija szyby. Okaza³o siê, ¿e robienie min typu
a la Rejtan w telewizji nie da³o ¿adnego rezultatu. Wobec tego przesz³o siê
do dalszych kombinacji ura¿onego ma³ego Kazia. Za³amywanie r¹czek i krzyk
na ca³¹ okolicê: o jaka bieda.
Inn¹ metodê na podtrzymywanie tragedii narodowej znalaz³y media, które
wczeniej bardzo zaanga¿owa³y siê po
stronie odpowiedniej si³y politycznej.
T¹ metod¹ jest robienie z ig³y wide³.
Okazuje siê, ¿e ma³e drzazgi mo¿na opisaæ jako wielkie belki, a ma³e dziurki okazuj¹ siê wielkimi kraterami.
Takim do³em nie do pokonania mia³a byæ przerwa w odbiorze miêsa i p³odów rolinnych przez Rosjê. Okazuje siê,
¿e nowy minister spraw zagranicznych
jest doæ skuteczny w dzia³aniu i doskonale zna mentalnoæ Rosjan. Mimo
nacisków doæ nieprzychylnych mu opo-

zycjonistów goæ po prostu robi swoje
i ju¿. Po cichu, ma³ymi kroczkami i doæ
skutecznie. Jednoczenie naciska siê na
jednego z g³ównych winowajców naszych problemów: urzêdy w Unii Europejskiej. To w³anie Unia Europejska
w tym wypadku nie sprawdzi³a siê, pozostawiaj¹c swoich jakby nie by³o, i
podobno, równoprawnych cz³onków
samym sobie. Jak siê okazuje, interesy
naszych przyjació³ w Unii i ich krajów s¹ wa¿niejsze od jednoci wspólnoty. Kilkunastoprocentowy udzia³
polskiego miêsa i polskich warzyw i
owoców w rynku rosyjskim jest bardzo
smacznym k¹skiem dla firm francuskich,
niemieckich, holenderskich itd. Tu jednoæ Unii Europejskiej okazuje siê fikcj¹. Mimo wielkich s³ów nasz kraj ma
jak widaæ spe³niaæ tylko rolê rynku zbytu
i ci¹gle pozostawaæ jako klient starszych braci w Unii. Mimo korzyci jakie daje nam Unia, to jednak jest ci¹gle
drêcz¹cym naszych polityków problemem. Jest kilka problemów, które trzeba z Uni¹ jednak wyjaniæ. Na przyk³ad:
dlaczego nasi rolnicy maj¹ tak d³ugo
startowaæ na z góry przegranych pozycji wobec rolników z Zachodu. Przy takiej samej pracy nasz rolnik ma mniej-

sze korzyci z tego, ¿e swoje ¿ycie zwi¹za³
z ziemi¹ i prac¹ na niej. Ju¿ dzi widaæ
ró¿nice. S¹ w Polsce na przyk³ad wsie,
gdzie obok siebie gospodaruj¹ rolnicy
polscy i ich koledzy z Niemiec, Holandii czy innych krajów europejskich. I
tam od razu widaæ ró¿nicê. Rolnicy ze
starej Unii korzystaj¹ z ca³kowitych
dotacji rolniczych. Nasi za tak¹ sam¹
pracê otrzymuj¹ tylko czêæ tego co maj¹
ich koledzy. I jak tu budowaæ zaufanie
do wspólnoty europejskiej? Rolnika z
Zachodu staæ zatrudniæ u siebie pracowników, a rodzinê np. wys³aæ na
wczasy na Maderê. Nasz rolnik co najwy¿ej mo¿e wys³aæ rodzinê do hipermarketu.
Niby jest du¿o korzyci... tylko kto
tak naprawdê te korzyci widzia³? S¹
przyk³ady, ale jak siê bli¿ej im przyjrzeæ
okazuje siê, ¿e ma to niewiele wspólnego z naszym pobytem w Unii Europejskiej. Osobicie jestem zwolennikiem Unii,
ale jeszcze bardziej jestem zwolennikiem,
¿eby ta Unia dotyczy³a i by³a korzystna dla wszystkich jej cz³onków, a nie
dzieli³a na lepszych i gorszych. A jak
na razie to mimo, ¿e jestemy w Unii,
tak naprawdê jestemy jakby poza jej
strukturami i granicami.
PAC

MA£E impresje
Czasem widzê

Na bezdro¿ach s³upy elektryczne w trawiastych kapciach i stogi siana a la
Millet we mgle. W wielkim miecie kilka hektarów wyblak³ej kukurydzy i czerwone
licie rozsiewaj¹ce siê w ziemistych bruzdach. Gdzie po drodze widzê go³êbia uderzaj¹cego z impetem o szybê samochodu. I wtedy czasem nie widzê ludzi.
Ewa Koz³owska

