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Umiech bogaci obdarzonego,
nie zuba¿aj¹c daj¹cego.

29 listopada 2005 r .
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XXVI Spotkania z M³odym Teatrem i Sztuk¹
Olecko, 2-3 grudnia 2005

PROGRAM

2 grudnia 2005
17:00 - Clowni, Teatr 30 Minut E³ckiego Centrum Kultury (sala widowiskowa)
18:30 - projekt 1.11: okno przestrzeñ
kolumna - wernisa¿, grupa sds: Marek Sobczak, Bogdan Hildebrandt (Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja
Legusa)
19:00 - El¿bieta Bam, Teatr Plama z
Suwa³k (sala Teatru AGT)
20:15 - Broken Flowers, projekcja filmu
Jima Jarmuscha (sala widowiskowa)
3 grudnia 2005 r.
Miêdzy sto³ami, teatr Kino Variatino,

Gdañsk-Olecko (sala teatru AGT)
18:00 - wykorzenienie, teatr agt - POI
Olecko, widowisko plenerowe (plac za
budynkiem ROK MG)
18:45 - Wstyd, Teatr Stajnia Pegaza
- Sopocka Scena Off de Bicz (sala Teatru
AGT)
20:00 - Wieczór z Artystami Piwnicy
pod Baranami z Krakowa (sala widowiskowa)
Organizatorzy:
Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, Urz¹d Miejski w Olecku
Sponsorzy:
Delphia Yachts Olecko, Majster Olecko
Cena karnetu na wszystkie prezentacje: 10 z³, cena biletu: 5 z³

OG£OSZENIE BURMISTRZA

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem zimowym uprzejmie informujê, ¿e bezp³atna infolinia dla osób bezdomnych bêdzie funkcjonowaæ w okresie od 15.11.2005r.
do 31.03.2006r. pod numerem 0 800 165 320.
Jednoczenie informujê, ¿e aktualna baza zawieraj¹ca dane teleadresowe placówek wiadcz¹cych pomoc osobom bezdomnym zosta³a zamieszczona na stronie internetowej Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego w Olsztynie www.uw.olsztyn.pl/zkso/

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 48
(414)

Jacobs Stapuleusis Faber

Cena 1,40 z³
W dniach od 30 listopada do 2 grudnia bêdzie przebywaæ na Ukrainie delegacja samorz¹du oleckiego.

Bêdziemy
mieli partnera
na Ukrainie

W tych dniach Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski wraz z delegacj¹ z³o¿y
wizytê w Drochobyczu na Ukrainie. Z
tym stutysiêcznym miastem, le¿¹cym u
podnó¿a Karpat, zostanie podpisana umowa partnerska. Stanie siê to 1 grudnia o
12.00 w drochobyckim ratuszu.
Partner w Drochobyczu potrzebny jest
nam do realizacji inwestycji ekologicznych, o których Tygodnik Olecki pisa³ niedawno. Miêdzy innymi chodzi o
elektrociep³owniê, któr¹ bêdziemy realizowaæ w oparciu o fundusze unijne przy
wspó³pracy z Austri¹.
Wspó³praca ze stron¹ ukraiñsk¹ zosta³a nawi¹zana dziêki kontaktom z Emilem Legowiczem  prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.
Prezes Legowicz bêdzie równie¿ uczestniczy³ w spotkaniu z w³adzami Drochobycza.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

 20 listopada o 10.31 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego przy ul. Kosciuszki.
 20 listopada o 17.31 jeden zastêp JRG
PSP Olecko, jeden JRG PSP Go³dap, 2
OSP Kowale Oleckie, OSP Lakiele, OSP
Grabowo Wojskowa JRG z Go³dapi
gasi³y po¿ar budynku mieszkalnego w
Borkowinie.
 21 listopada o 9.35 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Du³ach skutki wypadku drogowego.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin
 21 listopada o 16.24 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ w Sto¿nem uwiêzionego
³abêdzia.
 22 listopada 0 15.04 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y po¿ar w piwnicy domu mieszkalnego przy ul. Gdañskiej.
 25 listopada 15.17 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ martwego ³abêdzia z jeziora Olecko Wielkie.
 25 listopada o 18.15 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ plamê oleju z jezdni w okolicach Kukowa.
Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

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:
 Adam Czy¿ewski
 Andrzej Jeziorski
 Jerzy Makal
 Beata Ró¿ycka
 Hanna Tanewska
 Marta Zamecznik
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

³ach do wypadku
drogowego. Kieruj¹cy Polonezem czterdziestoomioletni
Antoni K. w trakcie
wyprzedzania innego
samochodu straci³ na
oblodzonej jezdni panowanie nad pojazdem i uderzy³ bokiem
w drzewo. Kierowca
z po³amanymi koæmi miednicy zosta³
przewieziony do szpitala w Suwa³kach.
 25 listopada oko³o 6.30 dwudziestotrzyletni Daniel ¯. jad¹cy Fiatem CC potr¹ci³ w okolicach Sedrank id¹cego praw¹
stron¹ jezdni szeædziesiêcioletniego
mê¿czyznê, mieszkañca Sedrank. Pieszy z
urazem krêgos³upa
zosta³ umieszczony w
szpitalu w Olecku.

Æwiczenia OC

POLICJA OSTRZEGA

Przyczyna: nadmierna szybkoæ  liska jezdnia.

26 listopada br. w Urzêdzie Miejskim
w Olecku odby³y siê æwiczenia formacji
Obrony Cywilnej. Burmistrz Olecka wezwa³
do stawienia siê stu omiu cz³onków formacji - Samodzielnej Kompanii Ratownictwa Ogólnego i Dru¿yny Wykrywania i
Alarmowania. To pierwszy tego typu trening w tym roku. Warto dodaæ, ¿e wynika
z Ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej.
Alicja Mieszuk
 rzecznik prasowy UM
www.olecko.pl

Pijany kierowca

27 listopada o 2.30 policjanci zatrzymali na ul. Letniej samochód £ada. Okaza³o
siê, ¿e prowadz¹cy go dwudziestojednoletni Wojciech J. mia³ we krwi 2 promile alkoholu.

zmiana siedziby
 dworzec PKP,
Aleja Wojska
Polskiego 16

(V65203)

(K65305)

K R O N I K A Wypadki
 21 listopada okoPO¯ARNICZA
³o 9.30 dosz³o w Du-

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

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

Do udzia³u w konkursie zapraszamy równie¿ uczniów ze szkó³.
Sk³ad jury zostanie podany w
póniejszym terminie.
Prace nale¿y przysy³aæ lub osobicie dostarczyæ do redakcji do koñca
listopada. Termin przed³u¿ono w
zwi¹zku z ma³¹ iloci¹ prac, które
wp³ynê³y, a du¿¹ iloci¹ nagród.
Na zwyciêzców ju¿ czekaj¹ cenne nagrody rzeczowe wartoci 400,
250, 200, 150, 150 i 100 z³ oraz
upominki.

Nadal nap³ywaj¹ propozycje sponsorów.

XXXVII Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XXXVII Sesjê Rady
Powiatu w Olecku na dzieñ 8 grudnia
2005 roku (czwartek) godz. 1200 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 Zarz¹du 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. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie zmian bud¿etu Powiatu w
Olecku na rok 2005;
b) w sprawie programu wspó³pracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego na 2006r.
9. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
10. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
12. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Wac³aw Sapieha

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

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

#

Iloæ publikacji:
px1
p x2
p x3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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OLECKI TERMINARZ
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 grudnia
 XXVI SZTAMA - Spotkania z m³odym
teatrem i sztuk¹ (program na str. 1.)
20.15  Broken Flovers  film, kino ROK
MG
3 grudnia
 XXVI SZTAMA - Spotkania z m³odym
teatrem i sztuk¹ (program na str. 1.)
4 grudnia
7.00 - polowanie ko³a ³owieckiego Sarna w rejonie Rosochackich, Gi¿ i Janowo
17.00  Broken Flovers, film, kino ROK
MG
5 grudnia
10:00 i 12:00  Clowni, Teatr 30 Minut E³ckiego Centrum Kultury (sala
widowiskowa ROK MG) (dla uczniów
gimnazjów)
6 grudnia
9:00 i 10:30  spektakl grupy teatralnej
SNAC z ROK MG Przygody Niebieskiego Pieska, sala AGT  spektakl dla dzieci nie chodz¹cych do przedszkola
17.00  Garfield  film, kino ROK MG
7 grudnia
9:00, 10:30 i 12:00  spektakl £om¿yñskiego Teatru Lalek Królowa niegu
(sala widowiskowa ROK MG)
8 grudnia
17.00 - Zebranie sprawozdawczo wyborcze
MLKS Czarni - sala konferencyjna Ratusza (drugi termin 17.15)
9 grudnia
17.00  Nieustraszeni bracia Grimm - film,
kino ROK MG
19.00  Mistrz  film, Kino ROK MG
10 grudnia
17.00  Nieustraszeni bracia Grimm - film,
kino ROK MG
19.00  Mistrz  film, Kino ROK MG
11 grudnia
17.00  Nieustraszeni bracia Grimm - film,
kino ROK MG
19.00  Mistrz  film, Kino ROK MG
12 grudnia
 otwarcie ofert w przetargu na budowê
sali gimnastycznej w G¹skach.
17.00  Nieustraszeni bracia Grimm - film,
kino ROK MG
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Nie bêdzie kocio³a
kosztem ogrodników?
Od blisko dwóch miesiêcy w ca³ym
powiecie oleckim trwa akcja zbierania
podpisów pod protestem w sprawie
ewentualnej lokalizacji nowego kocio³a. Na pocz¹tku nastêpnego roku Urz¹d
Miejski przedstawi mieszkañcom i radnym do zatwierdzenia plan zagospodarowania przestrzennego czêci miasta,
miêdzy innymi w rejonie skrzy¿owania
alei Zwyciêstwa i ul. Kociuszki. Od wielu
lat w tym miejscu dzia³a gospodarstwo
ogrodnicze.
- Obecnie mamy oko³o dwóch tysiêcy podpisów pod tym protestem - deklaruje prowadz¹ca to gospodarstwo
El¿bieta Go³êbiowska. - Zaopatruj¹ siê

u mnie osoby z ca³ego regionu. Po sadzonki przyje¿d¿aj¹ nawet mieszkañcy
Suwa³k.
Burmistrz Wac³aw Olszewski jest
oburzony wieloma obraliwymi wypowiedziami i przekrêcaniem faktów w tej
sprawie.
- Zarêczam publicznie, ¿e na pocz¹tku wrzenia, podczas odpustu w parafii pod wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego przy wiadkach próbowa³em przekonaæ biskupa e³ckiego Jerzego Mazura, ¿e spo³ecznoæ olecka jest
zbyt biedna na budowê kolejnego kocio³a w naszym miecie. Po ostatniej
rozmowie z proboszczem parafii Jaros³a-

Wracamy do tematu

sytuacji w tej firmie pojawi³ siê ju¿ przed
rokiem, kiedy w ZGM-ie kontrolê przeprowadzi³ inspektor z Urzêdu Miejskiego. Dlaczego wtedy nie podjêlicie ¿adnych dzia³añ naprawczych - pyta³ siê
cz³onków za³ogi likwidowanego ZGM
radny Jaros³aw Bagieñski.
Przewodnicz¹cy zak³adowej S Henryk
Kulik twierdzi, ¿e jeszcze przed sesj¹ RM
Olecko, na której g³osowano nad losami
ZGM, wp³yn¹³ protest w tej sprawie do
przewodnicz¹cego samorz¹du gminnego
Leszka Ga³czyka.
- Trafi³ on do wydzia³u gospodarki
komunalnej, a nie do mnie - odpowiada³
L. Ga³czyk.
- Dlaczego, skoro w naszym zak³adzie le siê dzia³o, samorz¹d nie rozlicza
kierownika, a od razu likwiduje ca³y zak³ad - pyta³ siê R. Onufryjenko z ZGM.
Kierownik i likwidator ZGM w jednej osobie Dariusz Koz³owski do koñca
listopada przygotuje harmonogram likwidacji.
- Pracuj¹ ju¿ dwie komisje wewnêtrzne. Pracê rozpoczyna te¿ archiwista z Suwa³k. Czêæ akt zak³adu trafi do Urzêdu
Miejskiego, pozosta³e zostan¹ zniszczone

W ZGM-ie wrze

Od 14 listopada br. w Zak³adzie Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku trwa
pogotowie strajkowe, og³oszone przez
Komisjê Zak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ.
Decyzja jest skutkiem uchwa³y z 27.10.br.
Rady Miejskiej, która chce do koñca
czerwca 2006r. zlikwidowaæ ZGM.
Radni podjêli tê uchwa³ê zdecydowan¹ wiêkszoci¹ g³osów, 17 przy 2
wstrzymuj¹cych siê.
Jak na razie komitet ten skierowa³ list
otwarty z prob¹ o zaprzestanie likwidacji do wszystkich radnych gminnych
oraz burmistrza Wac³awa Olszewskiego.
Delegacja zwi¹zkowa goci³a m.in. na
posiedzeniu komisji owiaty, kultury,
sportu i promocji Rady Miejskiej 22 listopada br. Zwi¹zkowcy: Roman Onufryjenko i Krystyna Klimaszyñska mieli
pretensje, ¿e burmistrz oraz radni nie dali
im szansy na dyskusjê o dalszych losach ich zak³adu.
- Przecie¿ wyrany komunikat o z³ej

KEY

wem Sutu³¹ wiem, ¿e ksi¹dz jest sk³onny
zgodziæ siê na lokalizacjê nowej wi¹tyni obok boiska na Osiedlu Lesk, gdzie
teren pod budowê mo¿na ³atwo pozyskaæ
od Agencji Nieruchomoci Rolnych.
Obecnie proboszcz parafii w Lesku
ks. J. Sutu³a prowadzi rozmowy na ten
temat ze swoim zwierzchnikiem, ordynariuszem diecezji e³ckiej ks. biskupem J.
Mazurem.
Plan zagospodarowania przestrzennego
ostatecznie mog¹ przyj¹æ lub odrzuciæ radni
w g³osowaniu.
Wed³ug ustawy o planowaniu przestrzennym swoje uwagi i wnioski, zarówno
w fazie tworzenia projektu jak i po podjêciu uchwa³y, bêd¹ mogli wnosiæ mieszkañcy miasta, których dotyczy tworzony plan.
(jester)
- mówi Koz³owski. - Pewnie ju¿ w styczniu
pojawi¹ siê pierwsze trzymiesiêczne
wypowiedzenia umów o pracê.
Wg niego sytuacja ZGM nie by³a a¿
tak z³a.
- Nale¿noci przewy¿sza³y zobowi¹zania o kwotê oko³o 300 tysiêcy z³otych,
co po postêpowaniu s¹dowym i egzekucyjnym by³oby do odzyskania.
- Ju¿ 5 lat temu proponowa³em Zarz¹dowi Miejskiemu likwidacjê ZGM i
utworzenie TBS-u. Pomys³ ten zosta³
odrzucony, a gmina utworzy³a oddzielnie TBS sp. z o.o. Wed³ug mojej wiedzy
na 800 podobnych zak³adów bud¿etowych w Polsce, tylko kilkadziesi¹t zosta³o zlikwidowanych, lecz póniej przekszta³conych.
(jester)

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

znaczy taniey !

(V65315)

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

(V39805)

ul. Wojska Polskiego 16 (dworzec PKP),
tel./fax (087) 520 22 33
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W swojej ofercie posiadamy
wysokiej klasy sprzêt do

odnowy biologicznej

19-400 Olecko, Al. Lipowe 1A

Zadbaj o swoje zdrowie, kondycjê i urodê.
Skorzystaj z naszej bogatej oferty.
Zrób wi¹teczny prezent swoim bliskim.
Doktor Oyun Myagmar specjalizuje
siê od wielu lat w stawianiu diagnozy
metod¹ badania pulsu, ocen¹ ga³ki ocznej
oraz metod¹ chiñsk¹, polegaj¹c¹ na badaniu punktów refleksyjnych d³oni.
Do sposobów leczenia nale¿¹ m. in.
 zio³olecznictwo, akupunktura, akupresura,
 bañki chiñskie, leczenie moks¹, wiecowanie uszu.
Metod¹ medycyny naturalnej tybetañsko-mongolskiej mo¿na leczyæ:
 schorzenia krêgos³upa, dyskopatie, parali¿, rwê kulszow¹, sztywnoæ karku;
 choroby kr¹¿enia, nadcinienie, stresy, bezsennoæ, nerwice, depresje;
 bóle g³owy, migreny, tarczycê;
 choroby skórne, alergie;

 schorzenia przewodu pokarmowego,
wrzody ¿o³¹dka i dwunastnicy, hemoroidy;
 schorzenia p³uc, przeziêbienia, anginê,
astmê, bronchit;
 choroby nerek, dróg moczowych, prostaty,. kamicê nerkow¹, moczenie nocne;
 choroby kobiece;
 choroby w¹troby i pêcherzyka ¿ó³ciowego, cukrzycê;
 na³ogi (palenie, alkoholizm i inne);
 odchudzanie za pomoc¹ akupunktury.
Przyjmuje
w rody w godz. 14-21
w soboty w godz. 10-21.
Rejestracja na umówion¹ godzinê
pod nr tel. (087) 520-42-59

Gabinet Kosmetyki Estetycznej
LIGHTWAYE ADVANCE - fotoepilacja
(laserowe permanentne usuwanie ow³osieniawi¹zk¹ wiat³a IPL); fotoodm³adzanie skóry, zamykanie naczyñ krwiononych
X-BEAUTY ANTIAGE -dermolifting
bezoperacyjny: likwidacja zmarszczek,
poprawianie owalu twarzy, masa¿ miêni
twarzy mikropr¹dami, foromasa¿ - laser terapeutyczny, masa¿ energetyczny, grzebieñ przeciwzmarszczkowy:
niwelowanie zmarszczek, masa¿ twarzy pomp¹ pró¿niow¹ Vacum
ULTRASKIN SYSTEM - pilling (z³uszczanie naskórka) ultradwiêkami, g³êbokie oczyszczanie twarzy, sonoforeza (wprowadzanie ampu³ek za pomoc¹ ultradwiêków), mikromasa¿ ultra-

Rehabilitacja
* pr¹dy interferencyjne (statyczne, dynamiczne, te, us, kotz, UR, stymulacja, galwanizacja
* Bemar 3000
* Sollux
* laseroterapia (IR, R)
* rehabilitacja lecznicza
* masa¿e

dwiêkami
PROS-LIN 24 - elektrostymulacja: spalanie t³uszczu, modelowanie sylwetki,
likwidacja cellulitu, rozbijanie nasyconych kwasów t³uszczowych
ULTRASONIC SILHOUETTA - modelowanie sylwetki, masa¿ podskórny ss¹cy Vacum (rozbijanie tkanki t³uszczowej oraz likwidacja cellulitu
BOA MAXI - masa¿ sekwencyjny - cinieniowy: odchudzanie, likwidacja
cellulitu oraz obrzêków, poprawianie
krwiobiegu, przetaczanie limfy
ORAZ INNE, np. malowanie paznokci,
(akryl),s henna brwi i rzês, depilacja
woskiem, oczyszczanie
ZABIEGI ODM£ADZAJ¥CE na bazie
alg i collagenu, liffting, zabiegi z ziemi¹ wulkaniczn¹, zabiegi wyszczuplaj¹ce, antycellulitowe i wiele innych.
Zapraszamy Pañstwa
równie¿ na zajêcia:
- aerobiku, fitnes z elementami Jogi,
- karate
- si³ownia
oraz do sklepiku z od¿ywkami firm
OLIMP, TREC, ACTIVITA, NUTREND,
MEGABOL, FIT MAX i wiele innych.

 VITASALIN (stymuluj¹ce immunologicznie, antyoksyduj¹ce i kosmetyczne zabiegi przez skórê, ponadto wspomaga uk³ad odpornociowy organizmu,
jak równie¿ dzia³ania wszelkich zabiegów kosmetycznych)
 Wanna SPA (hydromasa¿-ciep³o, swobodny relaks w wodzie, ruch strumieni wodnych odprê¿a cia³o i umys³);
wanna SPA relaksuje i leczy: choroby
uk³adu kostno-stawowego, choroby obwodowego uk³adu nerwowego, choroby miêni, uk³adu kr¹¿enia, mówzgowe
pora¿enia dzieciêce, nerwice
 HYDROJET (masa¿ wodny na sucho,
usuwa napiêcie miêniowe w ca³ym
systemie muskularnym pleców oraz
tylnych czêci cia³a i nóg, g³êboki leczniczy lub relaksacyjny masa¿ bez koniecznoci wizyty u masa¿ysty)
 Kabina INFRARED (Podczerwony System Termiczny g³êboko penetruje skórê
ogrzewaj¹c organy wewnêtrzne oraz
tkanki powoduj¹c poprawê kondycji
uk³adu sercowo-naczyniowego)
 Sauna sucha i parowa (oczyszcza, uodparnia, od¿ywia skórê, leczy reumatyzm
i zaburzenia dróg oddechowych)
 Solarium MegaSun 5600

Z okazji zbli¿aj¹cych siê wi¹t
mamy dla Pañstwa wiele ciekawych ofert, np.:
- sauna sucha ... 5 z³ / osoba
- solarium ....... 0,90 z³ / min.
- manicure ..................... 12 z³
- zdobienie paznokci ..... 7 z³
- akryl ............................. 60 z³
- henna ............................. 8 z³
- algi ................................ 20 z³
- oczyszczanie manualne . 60 z³
Osobom korzystaj¹cym po raz
pierwszy z naszej oferty oraz
przy wykupieniu wiêkszej iloci
zabiegów
- wysokie rabaty!
Wiêcej informacji na stronie internetowej www.goliat-olecko.pl
lub pod nr telefonu (087) 520-42-59
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Kierownik ZGM martwi siê o los wspólnot mieszkaniowych.

Co dalej ze wspólnotami?
- Z mojego rozeznania wynika, ¿e koszty utrzymania wspólnot
mog¹ byæ jeszcze wy¿sze, a czêæ z nich bêdzie mog³a siê
usamodzielniæ, gdy¿ najwiêkszym problemem jest ci¹ganie
nale¿noci w miecie i gminie o tak wysokim bezrobociu dodaje kierownik Koz³owski..
Najwiêkszy problem maj¹ przed sob¹ liczne wspólnoty mieszkaniowe, które od 1 kwietnia nastêpnego roku bêd¹ musia³y
zmieniæ zarz¹dcê albo usamodzielniæ siê. Ni¿ej podpisany, jako
jeden z cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ludowej 1 a, proponuje Burmistrzowi Olecka Wac³awowi Olszewskiemu, aby jak najszybciej zorganizowaæ spotkania dla wspólnot,
na których mo¿na by je przygotowaæ do radykalnych zmian
w zarz¹dzaniu WM na terenie gminy Olecko.
- Pomys³ jest ciekawy. Spotkania takie na pewno zorganizujemy jako Urz¹d Miejski, korzystaj¹c z pomocy fachowców, a szczególnie tych osób, które ju¿ od dawna prowadz¹
samodzielnie zarz¹dzanie wspólnotami - zapewnia burmistrz
Olecka W. Olszewski
(jester)

Wykorzystana szansa

Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku koñczy ju¿ realizacjê
dwóch wspó³finansowanych przez Europejski Fundusz Spo³eczny projektów: nastawionego na pomoc ludziom m³odym
Lepsza Przysz³oæ i maj¹cego przeciwdzia³aæ d³ugotrwa³emu bezrobociu Nowa Szansa.
W ramach projektu Lepsza Przysz³oæ PUP zorganizowa³ sta¿e dla 96 m³odych osób wchodz¹cych dopiero na rynek pracy. Aby wejcie to im u³atwiæ, odbywa³y siê warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy przekazuj¹ce wiedzê m.
in. o tym jak skutecznie i nowoczenie poszukiwaæ zatrudnienia (jak napisaæ CV i list motywacyjny, ubraæ siê na rozmowê
kwalifikacyjn¹ i jak siê na niej zachowaæ). Dziêki rozmowie z
doradc¹ zawodowym m³odzi ludzie mieli mo¿liwoæ ³atwiejszego podjêcia decyzji o przysz³ej karierze zawodowej. Drugim filarem tego projektu by³o szkolenie zawieraj¹ce elementy
obs³ugi sprzêtu biurowego i obowi¹zków asystenta, po³¹czone z intensywn¹ nauk¹ jêzyka angielskiego. Przez 3 miesi¹ce,
po kilka godzin dziennie, 20 m³odych osób podnosi³o swe
kwalifikacje. Trud ten zaczyna ju¿ procentowaæ. Kilku z nich,
choæ szkolenie siê jeszcze nie zakoñczy³o, otrzyma³o propozycjê podjêcia zatrudnienia lub sta¿u.
Projekt Nowa Szansa zak³ada³ objêcie wsparciem 75 osób
w wieku powy¿ej 25 roku ¿ycia przebywaj¹cych bez pracy
przez okres nie d³u¿szy ni¿ 2 lata. Na gruncie tego projektu
du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê dotacje na rozpoczêcie
dzia³alnoci gospodarczej. Do PUP wp³ynê³o 20 wniosków.
13 z nich, maj¹cych w uznaniu komisji najwiêksze szanse powodzenia, zosta³o rozpatrzonych pozytywnie. Dziêki pieni¹dzom z EU powsta³ na terenie Olecka m. in. punkt us³ug kredytowych, biuro obrachunkowe, a nied³ugo dzia³alnoæ rozpocznie pizzeria. Aby u³atwiæ nowym przedsiêbiorcom start
w g¹szczu przepisów objêto ich szkoleniem dotycz¹cym problemów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci, a tak¿e fachowym doradztwem. PUP nie mia³ równie¿ problemów ze
znalezieniem chêtnych na szkolenia zawodowe. Ogó³em przeszkolonych za pieni¹dze z UE zostanie 50 osób. Odby³y siê
ju¿ szkolenia na kierowców kategorii C+E, laminatorów, stolarzy galanterii drzewnej, pracowników dbaj¹cych o drogi i pobocza
oraz operatorów wózków wid³owych. Na pocz¹tku grudnia

Lepsze programy profilaktyczne

Przez trzy kolejne soboty (26.11.05, 03.12.05, 10.12.05)
dwudziestu siedmiu nauczycieli z terenu miasta i gminy Olecko bêdzie siê szkoliæ w pisaniu projektów dotycz¹cych programów profilaktycznych. Podczas ostatniego spotkania, w
którym uczestniczyæ bêd¹ równie¿ dyrektorzy szkó³ i cz³onkowie Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, zaprezentowane zostan¹ wzorcowe prace, które bêd¹
ubiegaæ siê o dofinansowanie ze rodków GKRPA. Powy¿sze
dzia³ania maj¹ s³u¿yæ polepszeniu jakoci przygotowywanych
projektów i podejmowanych przedsiêwziêæ z zakresu profilaktyki.
Zainteresowanie t¹ form¹ doskonalenia zawodowego nauczycieli by³o ogromne. Chêæ udzia³u w nim zg³osi³o 56 osób.
Warto dodaæ, ¿e dyrektorzy szkó³ i cz³onkowie GKRPA zapoznali siê ju¿ z za³o¿eniami dotycz¹cymi tworzenia dobrych
programów profilaktycznych. O tym co? Jak? Dlaczego?  mówi³a
Zuzanna Ho³ubowicz, doradca metodyczny Warmiñsko-Mazurskiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, na wstêpnym
spotkaniu w Urzêdzie Miejskim w Olecku.
Alicja Mieszuk  rzecznik prasowy UM
www.olecko.pl

Zdjêcie z archiwum PUP.

odbêdzie siê ostanie szkolenie dla kierowców uprawniaj¹ce
do przewozu rzeczy. Osoby przeszkolone w ramach projektu
maj¹ realn¹ szansê znalezienia pracy, gdy¿ tematyka szkoleñ
zosta³a wybrana na podstawie ankiety przeprowadzonej wród
oleckich przedsiêbiorców, a tak¿e analizy lokalnego rynku pracy.
Mniejszym zainteresowaniem cieszy³o siê przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (forma wsparcia podobna do sta¿y
skierowana jednak¿e do osób powy¿ej 25 roku ¿ycia) i prace
interwencyjne. Objêto nimi ogó³em 13 osób.
Oba projekty kosztowa³y przesz³o 676 tys. z³otych z czego
Unia Europejska wy³o¿y³a 490 tys. Warto zauwa¿yæ, ¿e poza
niewielkimi wydatkami na promocjê i audyt zewnêtrzny projektów 97% wydatków stanowi³y koszty przeznaczone na realn¹ pomoc dla osób bezrobotnych.
Bartosz Cieluk, PUP Olecko
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Rada Organizacji Pozarz¹dowych Powiatu Oleckiego
Przy wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym w Olecku powsta³a grupa inicjatywna sk³adaj¹ca siê z 6 cz³onków
organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych
w naszym powiecie.
Grupa ta na spotkaniu w dniu
19.07.2005 roku opracowa³a projekt Regulaminu Rady Organizacji Pozarz¹dowych Powiatu Oleckiego. Za porednictwem Starostwa wraz z zaproszeniem na
I Konferencjê Organizacji Pozarz¹dowych
Powiatu Oleckiego, projekt ten zosta³
rozes³any do 45 organizacji pozarz¹dowych celem zaopiniowania.
Pierwsza Konferencja odby³a siê
28.10.2005 roku w sali Starostwa. W trakcie
spotkania wy³oniono 7osobowa Radê
Organizacji Pozarz¹dowych, a ze sk³adu
Rady wybrano w drodze g³osowania
Zarz¹d Rady.
Lista cz³onków Rady:
1. Przewodnicz¹cy  Janusz Hendzel 
Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina
2. Z-ca Przewodnicz¹cego (skarbnik) 
Regina Jakubowska  Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe
3. Z-ca Przewodnicz¹cego (sekretarz) 
Bo¿ena Bielska-wie¿yñska  Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy, Fundacja Zdrowe Olecko
4. El¿bieta Koncewicz  Stowarzyszenie
Placówek Integracyjnych  Pomarañcza
5. Ryszard Jagolicz  UKS AMATOR
 Szko³a Podstawowa Ciche
6. Halina Matuszewska  Stowarzyszenie  Pomocna D³oñ
7. Andrzej Wojczulewicz  Fundacja Ziemi
Oleckiej
Wy³oniony sk³ad pozytywnie zaopiniowa³ Program Wspó³pracy Powiatu
Oleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego na rok 2006.
W dniu 17 listopada 2005 roku z ini-

PROPOZYCJA
KSI¥¯KA
TYGODNIA

cjatywy Rady Organizacji Pozarz¹dowych
odby³o siê spotkanie ze Starost¹ Powiatu i zaproszonymi pracownikami. Rozmowa
dotyczy³a form wspó³pracy i mo¿liwoci finansowych.
Celem Rady Organizacji Pozarz¹dowych Powiatu Oleckiego jest:
 reprezentowanie organizacji pozarz¹dowych w kontaktach z samorz¹dami,
 reprezentowanie organizacji powiatu
oleckiego na forum organizacji pozarz¹dowych województwa warmiñsko
mazurskiego,
 reprezentowanie organizacji pozarz¹dowych w Stowarzyszeniu EGO,

 udzia³ w komisjach przyznaj¹cych granty
z bud¿etu Starostwa,
 wspieranie inicjatyw obywatelskich i
aktywizacja spo³ecznoci lokalnej,
 udzia³ w pracach komisji i sesjach Starostwa Powiatowego w tematach dotycz¹cych funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych.
Osob¹ do kontaktu jest Janusz Hendzel tel. 5215551 lub Bo¿ena Bielska
wie¿yñska, tel. kom. 0 607 110 504.
Osoby zainteresowane zapraszamy do
wspó³pracy.

Rada Organizacji Pozarz¹dowych
Województwa WarmiñskoMazurskiego

Ruszy³a II tura stypendiów socjalnych

Procedura wydawania decyzji na stypendia socjalne na rok szkolny 2005/
2006 ruszy³a ponownie. Wp³ynê³o 1013 wniosków od uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ rednich.
G³ównie od wysokoci dochodu zale¿eæ bêdzie wielkoæ pomocy. Warto
dodaæ,¿e stypendium jest form¹ pomocy zwi¹zan¹ z przygotowaniem ucznia do
roku szkolnego i mo¿e byæ przeznaczone tylko na zakup podrêczników, przyborów szkolnych, odzie¿y sportowej i butów sportowych.
W 2005r. dotacja celowa z bud¿etu pañstwa i proporcjonalny wk³ad finansowy gminy wystarczy³ na wyp³acenie stypendiów za piêæ miesiêcy. Do 30
wrzenia br. zosta³y wyp³acone stypendia za marzec-maj 2005. W drugiej turze
gmina przyzna³a stypendia na dwa miesi¹ce. Do 20 grudnia br. mo¿na je zrealizowaæ.
Alicja Mieszuk  rzecznik prasowy UM, www.olecko.pl

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

Kapitu³a AntyNobla przyznaje od 1991
roku nagrody za najg³upsze i najbardziej
kuriozalne badania naukowe oraz inne
osi¹gniêcia , których nie mo¿na lub nie
powinno siê powtarzaæ. Ceremonia wrêczenia nagród jest równie interesuj¹ca
jak pomys³y samych laureatów. Za co
mo¿na otrzymaæ nagrodê AntyNobla ?
Na przyk³ad za opatentowanie ko³a. Kto
j¹ mo¿e otrzymaæ? Choæby francuscy
skauci, którzy usunêli staro¿ytne malowid³a z jaskini, s¹dz¹c, ¿e to graffiti. Wiele

Abrahams M.: AntyNoble.
Kraków: Znak 2004
wyró¿nionych i opisanych w ksi¹¿ce
osi¹gniêæ ma charakter wybitnie naukowy.
Przyk³adem mog¹ byæ prace norweskich
biologów, którzy badali wp³yw piwa,
czosnku i mietany na apetyt pijawek.
Przed lektur¹ ksi¹¿ki warto skorzystaæ z porady z wprowadzenia, która
ostrzega, by nie czytaæ ca³ej ksi¹¿ki jednym tchem, bo bêdziemy zbyt o¿ywieni
lub znu¿eni i nie bêdziemy mogli spaæ
przez kilka dni.
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
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Zbiórka ¿ywnoci

W dniach 2-4
grudnia br. w oleckich sklepach odbêdzie siê zbiórka
¿ywnoci. Akcja
bêdzie przebiega³a
pod ogólnopolskim
has³em
wi¹teczna zbiórka ¿ywnoci.
Koordynatorem zbiórki jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Olecku.
Zbiórka bêdzie przeprowadzana w
nastêpuj¹cych punktach:

- sklep Biedronka, pl. Wolnoci 23
- sklep Biedronka,Nocznickiego 20
- sklep GOS, Armii Krajowej 20,
- sklep SAM, ul. Nocznickiego 11,
- sklep Lewiatan, ul. Partyzantów 9,
- sklep PHU Stefan, ul. Kociuszki 3.
Zebrana ¿ywnoæ przekazana zostanie
do wietlic socjoterapeutycznych i najubo¿szych mieszkañców.
Prezes Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi
Wojciech Bojar

Olecczanie w Guriewsku
W dniach 24 i 25 listopada przebywa³a w Guriewsku delegacja w³adz oleckich. Nasze miasto i region reprezentowali w Rosji Starosta Stanis³aw Ramotowski, Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Guriewsk jest zagranicznym partnerem powiatu oleckiego i w chwili obecnej pisze program transgraniczny do Interegu III.

Rosjanom potrzebny do realizacji tego
programu potrzebny by³ partner z Litwy. Tak wiêc na zaproszenie starosty
Oleckiego spotkali siê w Guriewsku: mer
Wi³kawiszek, mer Guriewska, starosta i
burmistrz olecki. Na miejscu podpisano
porozumienie o wspó³pracy.
Program, z którego Rosjanie staraj¹
siê o dofinansowanie, dotyczy inwestycji
owiatowych.

Spotkanie zarz¹dców nieruchomoci
W zwi¹zku z likwidacj¹ Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku oraz
sugestiami niektórych wspólnot mieszkaniowych dotycz¹cymi wskazania po-

Listy do redakcji
Marian wierszcz
ul. Norwida 26
19-400 Olecko
Szanowny Pan
Wac³aw Olszewski
Burmistrz Olecka
Jeli my zapomnimy o nich,
to niech Bóg zapomni o nas
Syberia  tam wywo¿ono konfederatów barskich, powstañców z 1831 i 1863
roku. Syberia  to odpowied rosyjskich
zaborców na niepodleg³ociowe d¹¿enia
Polaków. Syberia - to miejsce deportacji
po 17 wrzenia 1939 roku.
Rezultatem porozumieñ miêdzy ZSRR
a III Rzesz¹ Niemieck¹ w 1939 roku by³
podzia³ terytorium Polski miêdzy te dwa
pañstwa. Na ziemiach okupowanych przez
ZSRR rozszala³ siê terror. Jednym z jego
sk³adników by³y deportacje.
Za grupê szczególnie niebezpieczn¹
z punktu widzenia Moskwy uznano osad-

Posiedzenia

Komisji Starostwa

W dniu 30.11.2005r. (roda) o godz.
12.00 w pokoju nr 28 (biuro Rady) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie
siê posiedzenie Komisji Zdrowia, Owiaty
i Bezpieczeñstwa. Oto tematy:
1. Analiza materia³ów na sesjê.
2. Prace nad projektem bud¿etu Powiatu
na rok 2006  plan dochodów.
3. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
4. Propozycje do planu pracy komisji na
rok 2006.
5. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia komisji.
W dniu 01.12.2005r. (czwartek) o godz.
12.00 w pokoju nr 28 (biuro Rady) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie
siê posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki.
Tematy:
1. Analiza materia³ów na sesjê.
2. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski
3. Przyjêcie protoko³u z posiedzeñ komisji w dniach 10 i 17 listopada br.
4. Propozycje w sprawie planu pracy komisji
na rok 2006.
5. Analiza projektu bud¿etu Powiatu na
rok 2006.
Urszula Sawicka
Biuro Rady Powiatu

tencjalnych zarz¹dców ich nieruchomoci,
proponujemy spotkanie z osobami uprawnionymi do zarz¹dzania nieruchomociami.
5 grudnia 2005r. o godz. 14.00 w

sali konferencyjnej (pokój nr 24) w Urzêdzie Miejskim w Olecku odbêdzie siê
spotkanie na powy¿szy temat.
Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych

ników wojskowych - ¿o³nierzy Wojska
Polskiego z 1920 roku. Oprócz nich deportacjom poddano rodziny polskich oficerów, rodziny funkcjonariuszy policji,
ziemian, fabrykantów i urzêdników polskich.
Warunki klimatyczne, praca ponad
si³y, niedo¿ywienie i choroby dziesi¹tkowa³y zes³añców. Ale potomkowie tych,
którzy walczyli za niepodleg³¹ Polskê,
jeszcze tam mieszkaj¹.
Czy my, mieszkañcy ponad dwudziestotysiêcznej gminy, mamy ju¿ sp³acony historyczny d³ug wdziêcznoci? Czy
nie staæ nas na sprowadzenie chocia¿
jednej rodziny do Olecka?
Wspólnym wysi³kiem pomo¿emy im
w znalezieniu mieszkania i pracy, pamiêtaj¹c o tym, ¿e to ich przodkowie walczyli o Polskê, za co zostali ukarani. Ci
Polacy ze Wschodu maj¹ prawo oczekiwaæ od nas pomocy w powrocie do kraju
swoich Ojców. A my tê pomoc powinnimy postawiæ sobie za punkt honoru.
Jeli my zapomnimy o nich, to niech
Bóg zapomni o nas - takiej treci in-

skrypcja jest wyryta na pomniku Sybiraka, na oleckim cmentarzu komunalnym.
Czy s¹ to tylko kolejne puste, nic nie
znacz¹ce s³owa? A mo¿e napis na pomniku nale¿y traktowaæ jako publiczn¹
obietnicê, z której wywi¹zanie siê bêdzie
spraw¹ honoru dla wszystkich mieszkañców Ziemi Oleckiej?
Cz³onkowie Komitetu Powiatowego
Prawa i Sprawiedliwoci w Olecku zwracaj¹ siê z apelem do w³adz miasta i gminy sprowadzenie do naszego miasta rodziny polskiej z Kazachstanu, deklaruj¹c jednoczenie daleko id¹c¹ pomoc w
znalezieniu im pracy, miejsca zamieszkania i ¿yczliwego przyjêcia do grona oleckiej
spo³ecznoci.
Nie mo¿emy o Nich zapomnieæ...
Pe³nomocnik Komitetu Powiatowego
Prawa i Sprawiedliwoci w
Olecku
Marian wierszcz
Do wiadomoci:
1. Komisje Rady Miejskiej w Olecku
Olecko, dnia 22.11.2005 r.
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Patriotyzm oby nie tylko od wiêta

Olecko pionierem w regionie
Mia³em wielk¹ przyjemnoæ byæ cz³onkiem 6-osobowego jury I Gminnego Przegl¹du Pieni Patriotycznej, który zorganizowa³ Wydzia³ Edukacji Urzêdu Miejskiego przy pomocy Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate w Olecku.
Min¹³ ju¿ czas obchodów Dnia Niepodleg³oci nad Leg¹, st¹d te¿ ³atwiej podzieliæ siê refleksjami dotycz¹cymi tego
pojêcia.
Przyznam, mia³em szereg obaw jeli
chodzi to, jaki wymiar ma mieæ ten pierwszy
przegl¹d. Tym bardziej, ¿e trudno jest
porównywaæ i oceniaæ dla porównania
Gratkê dla nastolatka, szczególnie kiedy
startuje w niej tak¿e m³odzie¿ ze szkó³
ponadgimnazjalnych. Jak zaznaczy³ na
otwarciu pomys³odawca imprezy  Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, obawiano siê o zbyt ma³e zainteresowanie.
Lecz efekt przerós³ wszystko. Na olec-

kiej scenie ROK MG przez blisko 6
godzin s³uchano prezentacji wszystkich
szkó³ i gimnazjów z gminy Olecko. Iloæ
ta by³a trudna do ogarniêcia. Jednak sk³ad
jury, miêdzy innymi pani Tersy Piszczek z e³ckiej delegatury Kuratorium
Owiaty i Eleonory Waraksa z Mazurskiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w E³ku, gwarantowa³ wiêkszy obiektywizm przy ocenie pokazów. Przyznajê, ¿e nie zabrak³o sporu, szczególnie
przy ocenianiu prezentacji klas I-III szkó³
podstawowych, gdzie poziom by³ najbardziej wyrównany. Niestety, takiego
problemu nie mielimy w przypadku podsumowania wystêpu uczniów gimnazjów.
Przyznajê, ¿e wród wykonawców widoczna by³a du¿a dba³oæ o szczegó³y,
choreografiê, rekwizyty. Minusem by³a
jednak zbyt ma³o pracy opiekunów nad
ruchem scenicznym.

S³ynny tenisista
bêdzie patronem Zespo³u Szkó³?

Zespó³ Szkó³ w Olecku, czyli po³¹czona w jedn¹ placówkê by³a SP nr 3 i
Gimnazjum nr 1 szuka patrona dla swojej placówki. Do tej pory najwiêksze szanse
na wybór ma wiêtej pamiêci Andrzej Grubba, najs³ynniejszy polski tenisista sto³owy. Ta propozycja znajduje najwiêksze uznanie u spo³ecznoci szko³y, zarówno u
dyrekcji, samorz¹du uczniowskiego jak i rady rodziców ze wzglêdu na to, ¿e od
wielu lat placówka ta odnosi du¿e sukcesy w tenisie sto³owym, miêdzy innymi
siêgaj¹c po mistrzostwo województwa warmiñsko-mazurskiego. Ca³y czas w sali
sportowej zespo³u æwicz¹ regularnie oleccy tenisici prowadzeni przez Marka Kondrackiego i Andrzeja Karnieja.
(jester)

Przyznajê, ¿e nasze jury zdecydowa³o nagrodê specjaln¹ przyznaæ Szkole Podstawowej w G¹skach, która w osobie nauczyciela muzyki Jacka Malinowskiego
i jego kolegów wysoko ustawi³a poprzeczkê
dla rywali. Jak zwykle rewelacyjnie zaprezentowa³a siê reprezentacja SP 1 Olecko,
szkolnego chóru prowadzonego przez
panie Teresê i Annê Szadkowsk¹.
Na koniec dodam, ¿e rewelacyjnym
pomys³em by³o wrêczenie nagród i pokaz najlepszych solistów i zespo³ów 
uczestników przegl¹du w wigiliê Dnia
Niepodleg³oci, w po³¹czeniu z wrêczaniu odznaczeñ, przyznanych przez Zwi¹zek Sybiraków.
A co najwa¿niejsze, jak przyzna³a szefowa naszego jury, pani Teresa Piszczek
z kuratorium owiaty, w naszym regionie tego typu impreza odby³a siê po raz
pierwszy, w³anie w grodzie nad Leg¹.
Nie po raz pierwszy i na pewno nie
ostatni olecczanie inicjuj¹ interesuj¹ce
imprezy kulturalne.
Dariusz Josiewicz

Nowe szaty szko³y

Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku
bêdzie mia³a now¹ elewacjê.
Przedsiêbiorstwo Budowlano-Wytwórczo-Handlowe Sp. z o. o KERA z Suwa³k rozpoczê³o ju¿ ocieplanie budynku.
Do 12 maja 2006r. firma ma zakoñczyæ
prace. Koszt zadania ma zamkn¹æ siê w
kwocie niemal 342 000 z³.
Alicja Mieszuk
 rzecznik prasowy UM, www.olecko.pl

Lepsze programy profilaktyczne

Przez trzy kolejne soboty ( 26.11.05, 03.12.05, 10.12.05) dwudziestu
siedmiu nauczycieli z terenu miasta i gminy Olecko bêdzie siê szkoliæ w
pisaniu projektów dotycz¹cych programów profilaktycznych. Podczas
ostatniego spotkania, w którym uczestniczyæ bêd¹ równie¿ dyrektorzy szkó³
i cz³onkowie Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
zaprezentowane zostan¹ wzorcowe prace, które bêd¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie ze rodków GKRPA.Powy¿sze dzia³ania maj¹ s³u¿yæ polepszeniu jakoci przygotowywanych projektów i podejmowanych przedsiêwziêæ z zakresu profilaktyki.
Zainteresowanie t¹ form¹ doskonalenia zawodowego nauczycieli by³o
ogromne. Chêæ udzia³u w nim zg³osi³o 56 osób.
Warto dodaæ,¿e dyrektorzy szkó³ i cz³onkowie GKRPA zapoznali siê ju¿
z za³o¿eniami dotycz¹cymi tworzenia dobrych programów profilaktycznych.
O tym: co?, jak?,dlaczego? mówi³a Zuzanna Ho³ubowicz, doradca metodyczny Warmiñsko-Mazurskiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w
Olsztynie, na wstêpnym spotkaniu w Urzêdzie Miejskim w Olecku.

Kierunki rozwoju gminy.
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W dniu 17 listopada o godz. 10:00 w sali kina ROK MG odby³y siê Prezentacje Artystyczne Widziad³o pod has³em Nie wierz swym oczom  sercem patrz.
Wziê³y w nich udzia³ placówki kszta³c¹ce dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹.

Widziad³o

Ca³oæ imprezy integracyjnej dla osób
uczêszczaj¹cych do ró¿nego typu placówek owiatowych przygotowali pracownicy Centrum Edukacyjnego przy
rodowiskowym Domu Samopomocy oraz
pracownicy tego Domu. Za organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Daæ
nadziejê.

Koncert zosta³ sfinansowany z grantu Urzêdu Miejskiego, na który organizatorzy z³o¿yli projekt. Czêæ wydatków zwi¹zanych z konkursem plastycznym pozyskano z projektu z³o¿onego
do PEFRON. Innym ród³em sfinansowania imprezy by³a zbiórka pieniêdzy wród samych organizatorów.

Fot. Jaros³aw Bukowski, Labolatorium LFC, Olecko, ul. Kolejowa 6.
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W przegl¹dzie udzia³ wziê³y dzieci doroli z: Centrum Edukacji
przy rodowiskowym Domu Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajêciowej, Zespó³ Szkó³ w Olecku, szko³a podstawowa z
G¹sek, Gimnazjum z klasami integracyjnymi z Kijewa, Przedszkole z Oddzia³ami Ontegracyjnymi z Olecka, Orodek Szkolno-

Wychowaczy dla Dzieci G³uchych z Olecka oraz Specjalny
Orodek Szkolno-Wychowaczy z Go³dapi
W ramach imprezy na holu kina ROK, w którym odbywa³
siê koncert, zorganizowano pokaz rysunków nades³anych na
konkurs pod has³em  Nasze tradycje. Nagrody w tym konkursie dofinansowa³ PEFRON.
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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (5)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946

Tyfus, zabieramy do szpitala 
orzek³a lekarka. Tak wygl¹da³o pogotowie? Dwuko³ówka konna, szpital  barak parterowy. Po³o¿ono mnie w separatce,
gdzie przed kilkoma dniami zmar³a m³oda polska dziewczyna na zapalenie opon
mózgowych. By³am przekonana, ¿e tu
nast¹pi moja mieræ. Doktor poleci³a pielêgniarce, abym zdjê³a z piersi krzy¿yk.
Obiema rêkami trzyma³am go, chcia³am
umieraæ z nim. Lekarka by³a nieugiêta.
Powiedzia³a mi, ¿e tutaj jest szpital sowiecki i nie wolno mieæ ¿adnych emblematów religijnych. Zdjêto i zabrano mi
krzy¿yk. Obiecywano, ¿e po wyjciu ze
szpitala otrzymam go. Tak te¿ i by³o.

Mama, siostra Irena i
Drug¹ czynnoci¹ mia³o byæ ciêcie
w³osów na ³yso, ale tutaj doktor okaza³a mi du¿o wyrozumia³oci. Po obejrzeniu g³owy, a by³a czysta, poleci³a ci¹æ
je na wysokoæ uszu. Nie wiem czy podoba³y siê jej moje d³ugie, grube warkocze czy nie chcia³a mnie a¿ tak oszpeciæ.
Potem w³osy wychodzi³y, ale nie by³am
³ysa.

Przy kopaniu kana³u

By³o lato 1943 roku. Daleka Syberia
 Krasnojarski Kraj, miasto górnicze
Czernogorsk. Pobyt w szpitalu trwa³ trzy
tygodnie. To wystarczy³o, abym sta³a siê
chodz¹cym szkieletem pokrytym jedynie
skór¹. Chorym nie wolno by³o przekazywaæ nic do jedzenia poza tym, co podawano w szpitalu. Rodzinê i przyjació³
ogl¹da³am tylko przez okno, a oni mnie.
To by³o straszne. Dzi, po tylu latach,
na samo wspomnienie ³zy cisn¹ siê do
oczu.
Po wyjciu ze szpitala otrzyma³am kilka
dni zwolnienia, które szybko minê³y.
Nale¿a³o pójæ do pracy, w myl zasady

sowieckiej: Kto nie rabotajet, tot nie
kuszajet. Musia³am podj¹æ pracê w kopalni wêgla, wzglêdnie na polach sowchozu. Jedna i druga nie by³a na moje
si³y. Po przebytym tyfusie by³am strasznie
wychudzona i os³abiona. W kopalni trzeba
by³o byæ silnym, aby móc bry³y wêgla
wrzucaæ na tamoci¹g lub pchaæ wózki
z wêglem. W polu praca by³a nieco l¿ejsza, ale z moim zdrowiem, przy mojej
kondycji nie znios³abym czterdziestostopniowego upa³u. Mama, troszcz¹c siê o
moje zdrowie, poradzi³a mi, abym jeszcze przez kilka dni nie sz³a do pracy, a
po prostu ukrywa³a siê. Musia³am nabraæ trochê si³. Tak te¿ i by³o. Ukrywa³am siê, aby w³adza
mnie nie dosiêg³a. Niestety, nie trwa³o to d³ugo. Zorganizowano ³apankê i wszystkich, którzy nie pracowali, a
przede wszystkim Polaków, Kirgizów, Chakasów, równie¿ Rosjan za³adowano na ciê¿arówkê i zawieziono daleko
w step, gdzie pracowa³a masa ludzi, którzy tak
jak my byli podejrzani i
niewygodni dla w³adzy
sowieckiej. Praca poleja.
ga³a na rêcznym profilowaniu ³opatami brzegów kana³u. Koryto
kana³u by³o ju¿ wykopane na tym odcinku. Nie wiem czy powsta³o ono przy
u¿yciu sprzêtu mechanicznego czy rêkami ludzi niepos³usznych i niepokornych wobec w³adzy. Kana³ ten mia³ rzekomo po³¹czyæ rzekê Jenisej z inn¹, ale
nie pamiêtam jak¹.
Robota by³a ciê¿ka, a norma do wykonania ustalona. Pracowano grupowo
w brygadach kilkuosobowych. Posi³ki
przyrz¹dzano i wydawano w kuchniach
polowych. Z rana by³o niadanie, potem obiad i po pracy kolacja. W punkcie wydawania posi³ków ustawia³y siê
tasiemcowe kolejki. Ka¿dy trzyma³ miskê,
do której wlewano zupê  zaparzona
m¹ka i do tego kromka chleba z m¹ki
kukurydzianej lub owsianej. Obiad by³
podobny  kasza jaglana, czasem kawa³ek ziemniaka i kromka chleba. Kolacja tak samo.
Mieszkalimy w prowizorycznych
barakach, spalimy na go³ych pryczach,
przykrywaj¹c siê swoim ubraniem. Sen
na twardej pryczy nie by³ wypoczynkiem
i nic dziwnego, ¿e kiedy cz³owiek z rana

Janina Maciukiewicz
wstawa³, by³ obola³y. Musia³ jednak
pokonaæ ból, aby znów byæ gotowym
do pracy. Podczas bezsennych nocy g³ód
skrêca³ kiszki.
Przed barakami na widocznym miejscu sta³y tablice og³oszeñ dla poszczególnych sektorów. W górnej czêci tablicy umieszczone by³y obrazki przedstawiaj¹ce ró¿ne rodki transportu, na
koñcu by³ rysunek ¿ó³wia. W zale¿noci,
jak¹ normê wykona³a brygada, nazwisko
brygadzisty znajdowa³o siê pod odpowiednim rysunkiem. Pracê oceniano ka¿dego dnia i wyniki podawano do ogólnej wiadomoci. Nasza brygada w ¿aden sposób nie mog³a wykonaæ normy,
st¹d stale by³ymy pod ¿ó³wiem. Wiedzia³ymy, ¿e nie bêd¹ tego tolerowaæ,

Ja z kole¿ank¹ Stasi¹.
a tu z ka¿dym dniem traci³ymy si³y od
tego czterdziestostopniowego upa³u, g³odu
i bezsennych nocy.
Myl, co z nami zrobi¹, nie dawa³a
nam spokoju ani we dnie, ani w nocy.
Wreszcie z moj¹ kole¿ank¹ Stasi¹ wspólnie
podjê³ymy decyzjê  uciekamy. Ale w
jaki sposób? Czy ucieczka siê uda? A
jeli z³api¹, co wówczas zrobi¹?
C.d.n.
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

TREUBURGER HEIMATBRIEF
Drodzy Ziomkowie!

W³anie skoñczy³em 8 wydanie Heimatbriefu a Pan Saworra rozes³a³ go. Wiele
wieczorów, wiele sobót przesiedzia³em przy
biurku i d³ugo wyszukiwa³em w ksi¹¿kach i archiwach materia³ów do nowego
egzemplarza pisma. By³o to trudne zadanie, ale w wiêkszoci przypadków sprawi³o mi du¿o radoci.
Kiedy dostajê listy od ziomków, prawie
zawsze zawieraj¹ one jakie podtrzymuj¹ce na duchu s³owa i czêsto dowiadujê
siê, ¿e Heimatbrief jest bardzo chêtnie
czytany. Wp³ywaj¹ce datki s¹ tego kolejnym dowodem. Mamy zazwyczaj wystarczaj¹co pieniêdzy, ¿eby nastêpny
numer Heimatbriefu móg³ siê ukazaæ.
Na pewno niektórych ziomków nie
zadowoli³em, poniewa¿ nie wzi¹³em pod
uwagê ich sprawozdania, nie zamieci³em ich wiersza czy pozostawi³em ich
zdjêcie w archiwum. Przyczyny tego s¹
ró¿ne. Niektóre z materia³ów nie nadaj¹
siê do publikacji, na przyk³ad sprawozdania anonimowe. Niektóre zostawiam i
czekam na pasuj¹cy do tego materia³ zdjêciowy, jak w przypadku sprawozdania o
naszej kolei w¹skotorowej, który nadal
le¿y w mojej skrzynce archiwalnej. Innych materia³ów, jak wspomnienia z podró¿y czy wiersze, mam bardzo du¿o i wybór
jest ciê¿ki. Muszê te¿ siê przyznaæ, ¿e
niektóre mi po prostu zaginê³y. Na przyk³ad jakie gratulacje, a w drodze na pocztê
dwa zdjêcia. Przepraszam!
Mimo wszystko chcia³bym, ¿eby Heimatbrief rozwija³ siê dalej jako pismo
oprawione. W³anie starszym z nas ka¿de s³owo z i o ojczynie ma tak wielkie
znaczenie. Dlatego proszê Was o pomoc
w zbieraniu pieniêdzy, zdjêcia i teksty.
Jeszcze jedno: Treuburger Heimatbrief
jest nadal nieznany niektórym ziomkom.
By³o przecie¿ wiêcej rodzin ni¿ 1500 w
powiecie. Im wiêcej egzemplarzy Heimatbriefu mo¿e byæ wydrukowanych, tym
korzystniejsze s¹ koszty przygotowania.
Popytajcie siê wród przyjació³ i rodziny, czy znaj¹ Heimatbrief i przeka¿cie
wszystkim zainteresowanych adres naszego ziomka Paula Saworra.
A i jeszcze co: Archiwum Treuburga w Leverkusen jest dla naszych potomków i przysz³ych pokoleñ jednym z
niewielu róde³, z którego mog¹ siê czego dowiedzieæ o naszym powiecie, dlatego jest tak wa¿ny. To, czego nie umiecimy w nim, zostanie na zawsze zapomniane! Pomylcie o tym, ¿e wiêkszoæ
ksi¹g kocielnych ostatnich lat nie jest
ju¿ dostêpna. Tyko ksiêgi kocielne z
Cimoch s¹ kompletne. Jeli skopiujecie

swoje uratowane dokumenty i przelecie je do archiwum, bêdzie mo¿na stworzyæ Ksi¹¿kê dokumentów Treuburga.
Nadaj¹ siê do tego wszystkie dokumenty.
Akty urodzenia, ma³¿eñstwa, zgonu,
dowody bierzmowania, nawet karty p³ywackie, dokumenty najmu, karty cz³onkowskie ka¿dego rodzaju s¹ wystarczaj¹co interesuj¹ce, ¿eby je zbieraæ.
Bardzo Dziêkujê i pozdrawiam
Wasz Achim Tutlies

Znaj¹ Pañstwo dom
Prus Wschodnich?

W Ostheim, po³o¿onym w pañstwowym k¹pielisku Pyrmont w dolnej Saksonii, ziomkostwo z Prus Wschodnich stworzy³o miejsce, w których od wielu lat odbywa³y siê spotkania, z których korzystaæ
móg³ ka¿dy mieszkaniec Prus Wschodnich.
Wielu ziomków przypuszcza nadal, ¿e
Ostheim przypomina schronisko dla m³odzie¿y, w których odbywaj¹ siê miêdzy
innymi apele. Ziomkostwo zrobi³o w poprzednich latach bardzo du¿o, ¿eby doprowadziæ dom i jego wyposa¿enie do
doskona³ego stanu. Pokoje s¹ nowoczenie umeblowane, na pod³ogach s¹ wyk³adziny, wstawiono okna izoluj¹ce, podwójne drzwi, jest sta³y dostêp do ciep³ej
i zimnej wody (prysznice i toalety na ka¿dym piêtrze). Kuchnia serwuje smaczne,
czêsto typowe dla Prus Wschodnich potrawy. Przy specjalnych okazjach mo¿na
równie¿ zamówiæ przygotowanie zimnego
bufetu.
Budynek posiada 57 ³ó¿ek w 21 dwuosobowych i 15 jednoosobowych pokojach oraz liczne pomieszczenia wspólne
dla mniejszych i wiêkszych grup.
Pojedynczo lub jako para ma³¿eñska
mo¿na przybyæ do Ostheim tylko w czasie wolnym. Terminy na 1985 rok:
od 9 do 18 kwietnia
od 19 czerwca do 3 lipca
od 4 do 18 lipca
od 14 do 23 padziernika
od 19 grudnia do 6 stycznia
Co mo¿na zaoferowaæ w czasie wolnym? Wspólnotê z ziomkostwem z Prus
Wschodnich, które lubi siê poczuæ jak du¿a
rodzina przy d³u¿szych pobytach. O urozmaicenie pobytu dba pani Hammer, dozuj¹c kolejne atrakcje: majsterkowanie,
piewanie, wycieczki po okolicach (Hamein, Rolling, Weserbergland, las Teutoburg i inne), wieczory autorów z Prus
Wschodnich, pokazy przeroczy i filmów,
krêgle i tym podobne. Poza tym k¹pielisko pañstwowe proponuje zró¿nicowany

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
Przypisani Pó³nocy dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z Treuburger Heimatbrief nr 8.
program, np: trzy razy dziennie koncerty.
Najpiêkniejsze i najwiêksze uzdrowiska Niemiec oraz Hallen-Wellen czy Freibad le¿¹
w niewielkiej odleg³oci od Ostheim. Opcja
z leczeniem jest mo¿liwa w czasie wakacji,
jeli zarezerwuj¹ Pañstwo pobyt czterotygodniowy (od 19.06 do 18.07).
Zastanawiali siê ju¿ pañstwo nad tym,
¿eby zorganizowaæ spotkanie klasowe w
Ostheim? K¹pielisko Pyrmont jest do tego,
ze wzglêdu na swoje centralne po³o¿enie,
idealnym miejscem. Wiele zwi¹zków szkolnych i klasowych oraz sportowych korzysta od lat z takiej mo¿liwoci. Grupy licz¹ce co najmniej 8 osób mog¹ siê spotykaæ
w Ostheim na dwa dni lub d³u¿ej. Dostosowane do wielkoci grupy pokoje mieszkalne s¹ do dyspozycji, tak jak projektory
przeroczy i filmów, magnetofony, gramofony i inne sprzêty. Nawet jeli planuj¹
Pañstwo spotkanie za dwa lata, najlepiej
zg³osiæ to zawczasu.
Pytania i zg³oszenia proszê kierowaæ
na adres: OSTHEIM E.V., Herm Hans-Georg
Hammer ParkstraBe 14, 3280 Bad Pyrmont
Telefon: 05281/8538.
***
Wycieczki autokarowe do ojczyzny
Wycieczki organizuje Gunter Drost pierwszy przewodnicz¹cy ziomkostwa Prus
Wschodnich i Zachodnich grupy Wietzendorf. Powinien byæ znany mieszkañcom
Griesen z naszego powiatu, poniewa¿ mieszka³ tam od 1938 roku. W przysz³ym roku
przewidziane s¹ dwie wycieczki do Prus
Wschodnich, w maju i w lipcu. Wycieczka na l¹sk powinna odbyæ siê we wrzeniu. Mo¿liwoæ do³¹czenia do nowoczesnego autobusu z WC w Bergen, Celle,
Hanowerze, Brunszwiku i Heimstedt. Informacje i zg³oszenia u pana Guntera Drosta, Bleekenweg 42, 3046 Wietzendorf, Telef.
05196/1285.
***
Szczególna wycieczka do Treuburga
Latem 1985 roku zaaran¿owano wycieczkê z przejazdem luksusowym autobusem i
czêciowym wy¿ywieniem do Treubrga. Od
3 do 16 sierpnia (hotel Domoty). Miejscowoci przejazdowe: Bremen-OsnabruckHannover. Wycieczka objazdowa powiatu- wycieczka objazdowa Mazur, powrót
przez Gi¿ycko- Mehlsack-Braunsberg-Elbl¹gGdañsk-Szczecin. Cena wycieczki zawiera:
wizy 995 marek.
Dok³adny program wycieczki dostêpny
u: pana Alberta Siekmanna, Immaunel-Kant
StraBe 5, 4508 Bohmte 1, Telef. 05471/1500.

14

Tygodnik Olecki nr 48 (414)

Listy do redakcji

Dolaæ oliwy do ognia...
Czy mój rozwód jest tragedi¹ Olecka? Mylê, ¿e nie  nie jestem ani pierwsz¹, ani ostatni¹ osob¹, która rozwodzi
siê. Przez to mieszkañcy Olecka na pewno nie ucierpi¹, jedynie moje dzieci, które
musz¹ wys³uchiwaæ plot na mój temat,
jak¹ to ja jestem... Najbardziej umili³a mi
¿ycie w³asna matka i teciowa. Rozumiem
teciow¹  ¿a³uje syna, ale ¿e matka, to
ju¿ tego nie zrozumiem...
By³am mê¿atk¹ 11 lat i 8 miesiêcy za
d³ugo, bo ju¿ wtedy powinnam zrezygnowaæ i postawiæ na pierwszej decyzji
 do tego jeszcze dojdziemy.
Ka¿dy ze znajomych olecczan myla³,
jakie to szczêliwe ma³¿eñstwo. Mo¿e to
i tak wygl¹da³o, ale to tylko kurtyna 
jak w wielu ma³¿eñstwach. Oczywicie
nie by³o ono tak tragiczne jak w niektórych ma³¿eñstwach, gdzie dzieñ w dzieñ
k³ótnia czy katowanie kobiet przez pijanych mê¿ów i brak jakiejkolwiek pomocy, aby schroniæ siê przed takimi czynami, bo przecie¿ w naszym kraju nie ma
¿adnej przemocy...
Moje ¿ycie jednak nie by³o s³odkie.
Powód by³ prosty  rodzina mê¿a przez
ca³y okres naszego ma³¿eñstwa mia³a udzia³
w naszym ¿yciu, a szczególnie umila³a
je mojej osobie a¿ do dnia dzisiejszego,
traktuj¹c mnie jak czarn¹ owcê czy te¿
okrelaj¹c k.... lub podobnymi wyzwiskami,
próbuj¹c wykoñczyæ mnie psychicznie.
Ale nikt nie wie, ¿e za rozpad po¿ycia
odpowiedzialne s¹ zawsze obie strony.
Najwygodniej jednak jest zwaliæ ca³¹ winê
na tê osobê, która odchodzi.
Otó¿ nie jest tak, jak wszyscy uwa¿aj¹. Moja teciowa jest osob¹ bardzo
religijn¹, bardzo zwi¹zan¹ z kocio³em.
Gdy jednak z niego wychodzi - staje siê
kim innym, mo¿na powiedzieæ jadowit¹
¿mij¹. I w³anie najwiêkszy wk³ad w rozpad mego ma³¿eñstwa wnosi ona i jej
córka.
Stara³am siê byæ dobr¹ ¿on¹, synow¹, bratow¹, póniej matk¹, ale ich sposób traktowania mnie do³owa³. Ju¿ dwa
dni po lubie mia³am jazdê o zakupiony segment z pieniêdzy weselnych. Kolejna scena by³a za sprane spodnie. A
sk¹d mia³am wiedzieæ, ¿e pralka zagotuje wodê? Bola³o mnie to. Mo¿e nie tak
w³anie to, jak fakt, ¿e m¹¿ nie obstawa³
za mn¹.
Pocz¹tek ma³¿eñstwa nie by³ piêkny,
wyla³am wiele ³ez. Dwa miesi¹ce po lubie przy³apa³am mê¿a (dok³adnie
31.12.2003r.) jak wychodzi³ z by³¹ dziewczyn¹. T³umaczy³, ¿e to mia³a byæ tylko
rozmowa, ale kiedy powiedzia³am, ¿e nie

¿yczê sobie tego  obydwoje zrobili ze
mnie ¿arty. Nawet mój brat z bratow¹
nie spodziewali siê tego po nim.
Co drugi dzieñ przep³aka³am, dusi³am wszystko w sobie, a¿ czwartego miesi¹ca odesz³am w godzinach nocnych z
torbami ubrañ. Z popiechu nie wziê³am
torebki, gdzie znajdowa³y siê klucze od
sklepu, w którym pracowa³am, wiêc nastêpnego dnia musia³am wróciæ. W tym
dniu odby³am rozmowê z teciow¹  t³umaczenia: co powie rodzina, jaki wstyd,
ludzie bêd¹ plotkowaæ (w tej chwili mylê inaczej  ludzie powinni pilnowaæ
swoich spraw, nie warto ¿yæ dla ludzi,
bo nikt nie jest wiêty). Wtedy jednak
pomyla³am  tak, faktycznie, tyle plotek, tyle wstydu. Nagle teciowa wylecia³a z kocio³em: przysiêgalicie! To
mnie z³ama³o. Mój m¹¿ by³ w s¹siednim
pokoju, z którego nawet nie wyszed³, nie
próbowa³ ratowaæ naszego ma³¿eñstwa.
Zwi¹zek zaistnia³ ponownie, dla rodziny, ludzi i kocio³a.
Mija³y miesi¹ce. W sierpniu 2004 r.
przeprowadzilimy siê do w³asnego mieszkania. Myla³am, ¿e nikt ju¿ nie bêdzie
wtr¹ca³ siê w nasze ¿ycie, bêdziemy panami w³asnego losu. Pomyli³am siê. Dalej nie mia³am w³asnego zdania, ustawiali
mnie jak mebel, jak im pasowa³o. Prosi³am mê¿a, aby co z tym zrobi³. Wówczas z jego ust pada³y s³owa: odp.... siê
od mojej rodziny - wymylasz! A ja przecie¿
tylko chcia³am mieæ swoje ¿ycie! Na pewno
s¹ osoby, które mnie nie lubi¹, ale nikomu chleba nie zabra³am.
W roku 1997 m¹¿ za³atwi³ mi wyjazd
do Niemiec. Poniewa¿ mamy trójkê dzieci, pieniêdzy trzeba by³o jak ka¿demu.
Tam nie jest lekko. Osoby, które je¿d¿¹,
dobrze o tym wiedz¹. Te jednak, które
nigdy nie by³y uwa¿aj¹, ¿e dzieje siê tam
sama rozpusta. Dla rozpusty jednak nie
trzeba wyje¿d¿aæ do Niemiec, ona jest
na miejscu, tu, w Olecku.
I tak rok po roku dobija³am siê w
Niemczech, chapa³am pieni¹dze, które
nastêpnie utopi³am w dom, samochód.

W tej chwili nic mi nie zosta³o, bo rodzina mê¿a twierdzi, ¿e to wszystko jest ich,
a ja to przepi³am.
Ja nie chcê ich bogactwa. Chcê tylko tego, co nale¿y do mnie i dzieci. Straci³am zdrowie i ma³¿eñstwo. Tego drugiego nie ¿a³ujê, bo teraz wiem w jak
mciw¹ rodzinê wesz³am. A przecie¿ przed
lubem ostrzegano mnie, a ja w to nie
wierzy³am.
Moje wyjazdy by³y coraz czêstsze.
Nie umia³am dogadaæ siê z mê¿em. On
te¿ wyje¿d¿a³, ale zaraz wraca³, bo mu
by³o za ciê¿ko. Zreszt¹, po co mia³ pracowaæ  jak ma g³upi¹ ¿onê, to niech
zasuwa, a on bêdzie odpoczywa³ w Olecku. Teciowa poda obiadzik, dzieci po
nim trochê poskacz¹ i co tam  ¿ycie
jak w Madrycie. ¯ona wróci z kas¹ i
jest O.K. Mnie wiele razy marzy³o siê,
aby to on pojecha³, a ja mog³abym spêdziæ czas z dzieæmi i trochê odpocz¹æ. A
w tej chwili m¹¿ nie ma za grosz ambicji
ani honoru i chce mnie ze wszystkiego
ogo³ociæ. Z ust jego pad³y nawet s³owa, ¿e satysfakcjonowa³a by go nawet
moja mieræ ni¿ zostaæ rozwodnikiem.
Po 11 latach ma³¿eñstwa we wrzeniu
ubieg³ego roku wyst¹pi³am o rozwód.
Dowiedzia³am siê, dlaczego nie lubiano
mnie w tej rodzinie i nie akceptowano.
Powód jest taki, ¿e teciowa us³ysza³a z
plotek, ¿e mia³am skrobankê i takie podobne historie. Tylko ¿e tali fakt nigdy
nie zaistnia³! Mia³am za to podaæ do s¹du,
ale pomyla³am, ¿e to nie ja bêdê os¹dzaæ za nasze grzechy, ale Pan Bóg. Ja
mam czyste sumienie, tylko ludzie niech
siê opamiêtaj¹. Nie maj¹c ¿adnych podstaw krzywdz¹ innych. Oplotkowaæ i
zniszczyæ drugiego cz³owieka jest bardzo ³atwo, a tymczasem w³asne sumienia nie s¹ najczystsze. Najlepiej by³oby,
aby ka¿dy zaj¹³ siê swoj¹ rodzin¹ - wówczas by³oby o wiele ³atwiej w ¿yciu.
W naszym kraju ju¿ tak jest, ¿e zamiast podaæ rêkê i pomóc, lepiej jest dolaæ
oliwy do ognia, aby lepiej siê pali³o.
Czytalniczka
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Kalendarz imion

29 listopada
Filomeny, Fryderyki, Margerity, Przemys³awy, Saturniny
B³a¿eja, Bolemys³a, Filomena, Fryderyka,
Przemys³a, Przemys³awa, Saturnina, Waltera
30 listopada
Justyny, Konstancji, Maury, Zbys³awy
Andrzeja, Justyna, Konstantego, Ludos³awa, Ondraszka, Zbys³awa
1 grudnia
Bianki, Blanki, Edyty, Elizy, Iwy, Natalii,
Sobies³awy
Arnolda, Bronis³awa, Edmunda, Eligiusza, Mariana, Platona, Ryszarda, Sobies³awa, Szymona
2 grudnia
Adrii, Aurelii, Balbiny, Bibianny, Bibia-

ny, Blanki, Pauliny
Hipolita, Ksawerego, Paula, Piotra, Rafa³a, Sulis³awa, Zbyluta
3 grudnia
Franciszki, Klaudii, Ksawery, £ucji
Franciszka, Hilarego, Kasjana, Kasjusza,
Ksawerego, Lucjusza, Unimierza
4 grudnia
Balbiny, Barbary, Berny, Bratumi³y, Chrystiany, Krystyny, Lubomi³y
Bernarda, Biernata, Chrystiana, Edmunda,
Hieronima, Jana, Krystiana, Piotra
5 grudnia
Edyty, Geraldyny, Kryspiny, Krystyny,
Prêcis³awy, Sabiny, Saby, Wilmy
Anastazego, Geralda, Henryka, Kryspina,
Krystyna, Norberta

Rywalizacja o w³adzê w Polskiej
Partii Robotniczej (60 lat temu)
Przewodnictwo Polskiej Partii Robotniczej sprawowane na mocy decyzji Kominternu przez Marcelego Nowotkê oraz funkcjonariuszy partyjnych przyby³ych z ZSRR
by³o kwestionowane przez czêæ komunistów z Marianem Spychalskim i W³adys³awem Gomu³k¹ na czele. Do kierowania PPR
aspirowa³ te¿ dowódca Gwardii Ludowej Boles³aw Ma³ojec, który swoje dowiadczenie
polityczno-wojskowe zdoby³ w Brygadach
Miêdzynarodowych w Hiszpanii. Jesieni¹ 1942
roku w kierownictwie PPR dosz³o do krwawej rozgrywki o w³adzê.
28 listopada 1942 r. na polecenie swego
brata Boles³awa - Zygmunt Ma³ojec zamordowa³ na ulicach Warszawy Marcelego
Nowotkê, strzelaj¹c doñ jako do prowokatora Gestapo. Boles³aw Ma³ojec samozwañczo
zosta³ pierwszym sekretarzem PPR.
Pozosta³e kierownictwo partii: Pawe³ Finder, Ma³gorzata Fornalska, W³adys³aw Gomu³ka i Franciszek Jówiak, podjê³o decyzjê
o likwidacji braci Ma³ojców. Wyrok zosta³
wykonany, przy czym B. Ma³ojca zastrzeli³
Jan Krasicki.
Na czele PPR stan¹³ Pawe³ Finder.

Jak walczyæ z zimnem?
Przy niskich temperaturach organizm
musi zu¿yæ wiêcej energii, ¿eby siê ogrzaæ.
* Ubierajmy siê odpowiednio do pogody,
pamiêtaj¹c o czapce (przez g³owê tracimy oko³o 60% ciep³a), szaliku i rêkawicach.
* Twarz smarujmy kremem ochronnym.
* Nie wychodmy z damu bez ciep³ego
niadania, wypijmy przynajmniej gor¹c¹
herbatê lub kawê.
* Stosujmy po powrocie rozgrzewaj¹ce
k¹piele lub obiady; zaczynamy od temperatury +25°C, zwiêkszaj¹c j¹ stopniowo do + 40°C.
* Ogrzewajmy ca³e cia³o, pij¹c ciep³e p³yny,
najlepiej herbatê z sokiem malinowym.
* Absolutnie me pijmy alkoholu ani nie
nacierajmy odmro¿onych miejsc niegiem.
Jeli odmro¿enie wymaga interwencji lekarskiej (o g³êbokim odmro¿eniu wiadcz¹ np. krwiste pêcherze), nak³adamy na
chore miejsce ja³owy opatrunek i zg³aszamy siê do poradni.
Czynniki zwiêkszaj¹ce niebezpieczeñstwo odmro¿enia to: przemoczone lub zbyt
ciasne obuwie, brak ruchu, przemêczenie,
g³ód.

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

 1 modu³ (1,5x8,5cm) = 10 z³ + VAT
DOP£ATY:
1. Reklama na pierwszej stronie redakcyjnej (max 4 modu³y)  cena podstawowa
x 6.
2. Reklama na 3 i 4 stronie  x 4 (do dyspozycji klienta maksymalnie 1/2 strony)
OG£OSZENIA DROBNE:
1. Za og³osznie drobne  0,50 z³ +VAT za
ka¿de s³owo
2. Og³oszenie drobne w kontrze  0,80z³
+VAT
WK£ADKA
1. Istnieje mo¿liwoæ przyjêcia tzw. sron
sponsorowanych  cena do uzgodnienia
w redakcji.
2. Przyjêcie wk³adki  0,06 z³ + VAT od
sztuki

RABATY
1. Za wielokrotnoæ:
* 46 emisji  10%
2. W przypadku du¿ych kampanii reklamowych  negocjacja cen.
4. Ca³a strona (34 modu³y)  250 z³ + VAT
5. 1/2 strony  140 z³ + VAT
UWAGA:
Reklamodawca sk³adaj¹cy og³oszenie (minimum 2modu³y) otrzymuje bezp³atny egzemplarz gazety (przes³any poczt¹), w której
zamieszczona by³a reklama.
1. Powierzchnia og³oszeñ na stronach redakcyjnych jest limitowana do 1/2 strony.
2. Reklama ukazuje siê po op³aceniu faktury lub rachunku.
3. Dostarczanie w³asnych reklam  w for-

Przys³owia
i powiedzenia
 Na wiêtego Andrzeja dziewkom z wró¿by
nadzieja.
 Pierwszy nie¿ek w b³oto wpada s³ab¹
zimê zapowiada.
 Kto siê zaleca w adwent ten bêdzie mia³
¿onê na wiêta.
 Grudzieñ ziemiê grudzi, a izdebki studzi.
 Kto w adwencie ziemiê pruje, ten siedem lat choruje.
 Grudzieñ daje siê we znaki, tym co póno
kopi¹ ziemniaki.
 Gdy zamarznie pierwszego grudnia, wyschnie niejedna studnia.
 W pierwszym tygodniu grudnia, gdy
pogoda sta³a, bêdzie zima d³ugo bia³a.
 Gdy Barbara siê rozdeszczy, na Gody (Bo¿e
Narodzenie) mocny mróz trzeszczy.
 Kiedy na w. Barbarê (4 grudnia) b³oto, bêdzie zima jak z³oto.
 Na Barbórkê mróz, szykuj ch³opie wóz,
a jak odtajanie, to szykuje sanie.
 W wiêto barbarki najlepsze tarki (owoce
tarniny). Przemro¿enie dzikich owoców
poprawia³o w tradycji ludowej ich jakoæ.

Nasz przepis
Paprykarz z miêsa wo³owego

Sk³adniki: kilogram karkówki wo³owej bez
koci, 50 dkg kwaszonej kapusty, 4
cebule, 2-3 z¹bki czosnku, 15 dkg
smalcu, 10 dkg ry¿u, 20 dkg mietany, sól, papryka, kminek
Miêso pokroiæ w kostkê, cebulê w
plasterki i razem obsma¿yæ na t³uszczu,
a nastêpnie dusiæ w garnku pod przykryciem, doprawiaj¹c kminkiem, sol¹ i
papryk¹; dodaæ pó³ szklanki wody. Gdy
miêso zmiêknie, w³o¿yæ kapustê, zalaæ
wod¹, dodaæ ry¿. Dusiæ, a¿ wszystko
bêdzie miêkkie. Przed podaniem zaprawiæ mietan¹.
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

(V653010)

/ INNE
* Zamieniê mieszkanie komunalne ok. 60m2 w E³ku na
Olecko. Tel. 0-886-121-350.
(K41101)
/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(V58617)
/ SPRZEDAM
* dzia³ki budowlane. Tel. 0-601-210-819.
(V40204)
* ¯uk+gaz. Tel. (087) 520-41-00; 0-691-972-146.
(K40702)
/ US£UGI
* Us³ugi przewozowe, przeprowadzki, Orzeszkowej 36. Tel.
0-504-146-460; 0-509-929-135.
(V63109)
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1406)
/ WYNAJEM
* Lokal 140m2 w piwnicy. Tel. 0-601-152-420.
(K41002)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

cie
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c
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Codziennie w godz. 800-1800

28

listopada

tel. 520-23-36

2 godziny gratis!!!

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K40802)

OG£OSZENIA DROBNE

Promocja w listopadzie  wszystkie ceny s¹
do negocjacji

Tel. (087) 520-22-33.
DOM WESELNY
12345678901234567890123456789012
(V6605)
12345678901234567890123456789012

EDEN

(V64905)

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

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.

OLEJ OPA£OWY

(V590014)

Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374
KONKURENCYJNE CENY !!!

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

Wspomnienia  po latach
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W³adys³aw ¯urowski

7 grudnia na zamro¿one tafle spad³o
sporo niegu, z którego uczeñ Szruba
do spó³ki z trzema innymi kolegami ulepi³ w prawym rogu lodowiska rekina, za

wach, gdy¿ lód by³ bardzo liski i powodowa³ ci¹g³e upadki tych, które zsuwa³y nieg w butach). Nazajutrz do spotkania z panem Wojnowskim nie dosz³o,

Tak wygl¹da buduj¹ca siê Chatka.
którego ma otrzymaæ - jako pierwszy wykonawca rzeby przy lodowisku - 25 tys.
z³. Nastêpnie z tymi samymi pomocnikami rozpocz¹³ wykonanie innych ozdób
niegowych. Uczennica VIII klasy, Wojciechowska, córka obecnej bibliotekarki, a dawnej mojej uczennicy, zaprojektowa³a grotê w postaci tortu urodzinowego, celem uczczenia 80. rocznicy moich urodzin. Ta budowla ma nosiæ nazwê Chatka 80-ciolatka.
Ci sami uczniowie, którzy stworzyli
rekina, zabrali siê z entuzjazmem do budowania mojej trzeciej Chatki przy du¿ym
lodowisku. I w tym momencie straci³em
chêæ do pracy, poniewa¿ pan Wojnowski, mój by³y uczeñ, sprawi³ mi ogromn¹ przykroæ zarzucaj¹c z³oliwie, ¿e
specjalnie wpuci³em dziewczêta pani
Koz³owskiej na lodowisko, które przez
4 godziny z rzêdu oczyszcza³y ze niegu taflê, a potem j¹ zniszczy³y. To mnie
tak ubod³o, ¿e nie mog³em pracowaæ z
dotychczasowym zapa³em i postanowi³em pójæ do domu dyrektor Ga³aszewskiej, aby na drugi dzieñ spotkaæ siê z
panem Wojnowskim i innymi nauczycielami w-f w celu omówienia spraw zwi¹zanych z lodowiskiem. Pan Wojnowski
nie chcia³ mnie wys³uchaæ i ci¹gle zarzuca³ mi, ¿e pope³ni³em niewybaczalny
b³¹d wpuszczaj¹c dziewczêta na taflê, któr¹
nale¿a³o oczyciæ (a czyni³y to na ³y¿-

(204)

6 stopni.
21 grudnia w pierwszy dzieñ zimy
jedzimy od godz. 8. do 19. 24 grudnia
jedzimy do godz. 16., a 25 grudnia lodowiska czynne s¹ ca³y dzieñ. 26 z rana
zapanowa³a kompletna odwil¿. Po po³udniu
otwieramy lodowisko od 16. do 18, a 28
jedzimy do 18., bo nastêpna odwil¿ zmusza
nas do zamkniêcia lodowisk.
29 grudnia z rana dziewczêta z SKS
trenuj¹ na lodowisku du¿ym, a ma³e s¹
czynne do 17:30.
Od 30 grudnia do 1 stycznia 1994 r.
odwil¿ z deszczem niszczy taflê na Zuchu.
2 stycznia zaczynam odnawiaæ wszystkie tafle. Du¿e, w najlepszym stanie, nie
daje siê odtworzyæ z powodu zbyt ma³ego mrozu - woda cieka z ca³ego lodowiska.
3 i 4 stycznia lodowisko du¿e i Liliput s¹ czynne. Podczas lekcji tylko pani
Gocik korzysta z lodu. Wieczorem, po
ca³odziennej jedzie, lodowisko du¿e nie
zosta³o polane, a temperatura plusowa

Moja wnuczka Cherry Moreno wchodzi na lodowisko przez bramkê, której
strzeg¹ a¿ trzy misie, maj¹c po obu stronach beczki ze smakowitym miodem.
gdy¿ wyjecha³ z Olecka s³u¿bowo.
Od 8 do 17 grudnia lodowiska s¹ nieczynne, chocia¿ po lekkim nocnym mrozie mo¿na by³o przez parê godzin pojedziæ. Nauczyciele nie chc¹c ryzykowaæ
zatargu z panem Wojnowskim daj¹ spokój jedzie na ³y¿wach - graj¹ na lekcjach w pi³kê no¿n¹ przed szko³¹.
Chatka 80-ciolatka ju¿ prawie gotowa, lecz nie mo¿na jej ca³kowicie wykoñczyæ, poniewa¿ dr¹¿enie wejcia musi
odbywaæ siê w temperaturze minus 5 do

trwa³a przez ca³¹ noc. Z rana dziewczêta
pani Gocik zaczynaj¹ wykonywaæ ozdoby
ze niegu. Zostaj¹ odnowione misie przy
bramce z beczkami miodu. Dziewczêta wykonuj¹ pierwsz¹ rzebê smoka i w nagrodê otrzymuj¹ 25 tys. z³. Do koñca lekcji
zostaj¹ wykonane: omiornica, myszy i
foka.
3 i 4 stycznia lodowisko du¿e, chocia¿ dziurawe, jest czynne. 5 i 6 stycznia
odwil¿ znowu unieruchomi³a lodowiska.
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
(V39405)
(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
Viktoria liderem

W siódmej kolejce Pó³nocnej Ligi
Regionalnej Tenisa Sto³owego nowym
liderem zosta³a Viktoria I Wiêcki po wysokim zwyciêstwie nad Arionem Olecko. Viktoria I ma tyle samo punktów co
Spójnia Olecko, ale ma lepszy bilans
ma³ych punktów. Viktoria II Wiêcki pokona³a Geodezjê Olecko 8:4. Viktoria III
przegra³a z Geodezj¹ 8:0
Wyniki VII kolejki:
Pogoñ Banie Maz. - Geodezja Olecko 4:8
Viktoria II Wiêcki - Geodezja Olecko 8:4
Viktoria III Wiêcki - Geodezja Olecko 0:8
Arion Olecko - Viktoria I Olecko 0:8
Tabela
1. Viktoria I Wiêcki
5
9 39:16
2. Spójnia Olecko
5
9 39:22
3. ABC Gi¿ycko
6
8 41:26

LIGA HALOWA LO
Wyniki spotkañ Oleckiej Ligi Halowej (6 dru¿yn):
1. FC Ogólni  Absolwent 1 :9 (0:4); bramki:
Kaprowski Daniel - Micha³ M³ynarzyk 2, Kamil ¯yliñski 2, Maciej Zyza³a 2, Jacek Marciniak, Adam Rekuæ,
samob.  Kamil Jawiñski.
2. FC Ogólni  TSV Vicory 2:3 (0:0); bramki:
Tomasz Kupiec i Daniel Koprowski 
Dominik Ga³¹zka 2 i Adam Pu³ecki.
3. Abslwent  TSV Victory 3:3 (2:3);
bramki: Micha³ M³ynarczyk 2 i Jacek
Marciniak  Filip Judycki i Dominik
Da³¹zka 2.
4. GROM Olecko  LIDERZY Hamasu

Uwaga!

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

4
6
8
5
6
7

7
6
6
5
1
1

31:17
35:28
45:46
33:24
12:45
10:55

Pogoñ Banie Mazurskie
- Geodezja Olecko 4:8
Pogoñ uleg³a u siebie z Geodezj¹
Olecko 4:8. Wynik tego spotkania by³by korzystniejszy dla Pogoni. Czêæ
dru¿yny gospodarzy startowa³a w turnieju w Gi¿ycku, i spóni³a siê na ten
mecz. Punkty dla Pogoni zdobyli: Marcin Tepy³o 2, Bartosz Górko, Sebastian
Aftyka po 1. Dla Geodezji: Mariusz Niewiarowski 3,5, Aleksander Charmuszko
2:9 (2:4); bramki: Grzegorz Bomber 2 
Artur Æwikowski 3, Aam Konopko 3,
Krzysztof Czuper 2 i Micha³ Pietraszewski.
5. GROM Olecko  Belfers 0:7 (0:3); bramki:
Marcin Putra 3, Sebastian Antkiewicz,
Robert Smyk, Rafa³ Milczarek i Jerzy
Wojnowski.
6. LIDERZY Hamasu  Belfers 2:4 (1:2);
bramki: Adam Konopko
i
Krzysztof Czuper  Sebastian Antkiewicz 2, Tomasz Karniej i Robert Smyk.
Rozgrywki odbywaj¹ siê w ka¿d¹
sobotê w godz. 13.30  16.00 w sali Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowkiego i potrwaj¹ do 7 stycznia
przysz³ego roku. Organizatorami Ligi jest
MOSiR w Olecku i LO.

2,5, Jan Nawrot 1,5 i Józef Polakowski
0,5 pkt.
Arion Olecko - Viktoria I Wiêcki 0:8
W tym spotkaniu m³ody zespó³ Arionu by³ bez szans na zwyciêstwo, ulegaj¹c Viktorii 0:8. Po tym zwyciêstwie Viktoria zosta³a nowym liderem tabeli. Punkty
dla goci zdobyli: Bogdan Deneka, Dariusz Zió³kowski po 2,5, Krzysztof Kosela, Zbigniew Januszewski po 1,5pkt.
Viktoria II Wiêcki
- Geodezja Olecko 8:4
Podopieczni trenera Piotra Lewki Viktoria II pewnie pokonali Geodezjê Olecko 8:4. Punkty dla Viktorii zdobyli: Grzegorz Kokocha 2,5. Jaros³aw Deneka,
Marcin Zió³kowski, Bogdan Rabij po 1,5,
Tomasz Zalewski 1pkt. Dla Geodezji: Mariusz Niewiarowski 3,5 i Jan Nawrot 0,5pkt.
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

Kalendarz na 2006 r. z okazji 60. rocznicy
powstania sportu oleckiego

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 183

To mia³ byæ wed³ug niektórych najgorszy tydzieñ dla naszego rz¹du. Oczywicie, ¿e najgorszy! Kolejne mia³y byæ
jeszcze gorsze. Niektóre media i partie s¹
gotowe zrobiæ wszystko, by tak siê sta³o.
Jak do tej pory rol¹ opozycji by³a kontrola i krytyka postêpowania partii rz¹dz¹cej.
Dzi opozycja posuwa siê wrêcz do sabota¿u. Tego jeszcze w naszej polityce nie
by³o. By³ ju¿ szanta¿, groby i proby. Teraz
partia, która wiele deklarowa³a, jest gotowa nawet zaprzeczyæ swoim pomys³om byle
tylko uzasadniæ swój pomys³: im gorzej 
tym lepiej.
Ale pozostawmy w spokoju niedosz³¹
partiê rz¹dz¹c¹ niezale¿nie od wyników
wyborów.
Dzi sonda¿e pokazuj¹, ¿e ci, co rz¹dz¹, mieliby blisko 40% poparcie. Wiêc
ludzie jednak wierz¹ w szansê tego rz¹du?
Nie wierzy tylko parê gazet i telewizja publiczna. Po prostu tak siê przyzwyczaili do
wyników sonda¿y wyborczych, ¿e do dzi
nie mog¹ poj¹æ, dlaczego sta³o siê inaczej. Dziwiê siê bardzo tym mediom, ¿e mimo
coraz wiêkszej iloci wypowiedzi polityków, dziennikarzy, politologów i coraz wiêkszej iloci ludzi nadal twierdzi siê, ¿e to
tylko partia rz¹dz¹ca chce w³adzy. Oczywicie, politycy Platformy Obywatelskiej
wcale w³adzy nie chcieli! Nie chodzi³o im
o granie pierwszych skrzypiec w koalicji,
niezale¿nie od wyników wyborów, które
w za³o¿eniu i pod wp³ywem sonda¿y wszystkich biur od opinii publicznej powinni wygraæ
z doæ spor¹ przewag¹. Mieli robiæ rz¹d i
rozdawaæ stanowiska. Sami mówi¹ o dzieleniu ³upów, ale zarzucaj¹ to politykom z
niedosz³ej koalicji. Premier s³usznie stwierdzi³,
¿e na poprzednie rz¹dy patrzono przez lupê,
a na nowy rz¹d bêdzie patrzeæ siê przez
mikroskop. Dla polityków strony antyrz¹dowej bardziej odpowiada³by kalejdoskop,
i to taki, gdzie figury uk³adaj¹ siê wedle
ich ¿yczenia. Zabawne! Jest jeszcze pretendent do koalicji. Oczywicie, ¿e mowa
o Andrzeju Lepperze i jego Samoobronie.
Oj, chcia³by bardzo Endriu do rz¹dzenia.
Ale PiSowi nie po drodze z takim partnerem. Niewielu by³oby po drodze z czym
takim. W poniedzia³ek wyczyta³em notatkê prasow¹, ¿e Samoobrona bêdzie walczyæ z dziennikarzami i gazetami. Mimo, ¿e
pozornie s³u¿yæ to ma obronie pomawianych i nies³usznie oskar¿anych przez prasê ludzi, ogólnie mówi siê o ochronie polityków, którzy zbyt czêsto s¹ bohaterami
artyku³ów prasowych. Chodzi tu g³ównie,
w takim wypadku, o pos³ów i polityków z
Samoobrony, którzy s¹ ulubieñcami dziennikarzy. Denerwuj¹ mnie politycy Samoobrony. S¹ najlepszym przyk³adem tego
jak wielka polityka wp³ywa na kieszeñ

ludzi. Z przys³owiowych dziadów stali siê
jednymi z najbogatszych ludzi w Polsce.
Nazywaj¹ siebie parti¹ broni¹c¹ najbiedniejszych ludzi w naszym kraju, jedyn¹ i
prawdziw¹ parti¹ socjalistyczn¹ i jednoczenie s¹ najbogatszymi ludmi w polityce, ubieraj¹ siê w najdro¿sze garnitury i
je¿d¿¹ najlepszymi samochodami. Ale usta
maj¹ pe³ne frazesów o równoci, sprawiedliwoci i walce z bied¹. Lenin te¿ odda³
w³adzê w rêce ludu. Przez ponad 70 lat w
Rosji i ponad 40 u nas rz¹dzi³ prosty lud.
Podobno by³o piêknie i licznie.
Ale to jeszcze nic! Od kilkunastu dni
najwiêksz¹ spraw¹ w naszym kraju s¹ prawa
mniejszoci seksualnych. Okazuje siê, ¿e
w naszym kraju ci ludzie nie maj¹ ¿adnego
prawa. Przede wszystkim odbiera siê im
prawo do wykrzyczenia tego, z kim aktualnie pi¹! Jeli nie mog¹ tego zrobiæ publicznie to znaczy, ¿e w naszym kraju nie
ma demokracji. Okazuje siê, ¿e nie ma demokracji, bo nie pozwala siê im mieæ dzieci! Muszê jednak co stwierdziæ. Mo¿e nie
jestem ekspertem z biologii i nie mam tytu³ów naukowych, ale nawet podstawowa wiedza o przyrodzie pozwala mi w 100%
oceniæ sytuacjê. Nawet jeli sejm, senat

uchwali³ i rz¹d wprowadzi³ w ¿ycie ustawê, by kochaj¹cy inaczej mogli mieæ dzieci,
to jest to technicznie niemo¿liwe. No...
a niby gdzie taki Anastazy czy Protazy
mieliby trzymaæ embriona? W pude³ku po
butach? Wiêc jak najbardziej ich chêæ
posiadania dzieci jest tylko w gestii fantastyki naukowej. A adopcja... Prawo do
adoptowania dziecka przez pary o innej
orientacji seksualnej! To jest... bzdura! Bo
w takim razie narusza siê prawo dziecka
do wychowywania w normalniej rodzinie.
W wiecie zwierz¹t, gdzie wystêpuje spory procent osobników o innych zapatrywaniach na partnera, nie spotyka siê par
o tej samej p³ci wychowuj¹cych dzieci. A
dzieci, nawet te adoptowane i sieroty, maj¹
prawo do bycia wychowanym w rodzinach,
gdzie istniej¹ normalne stosunki miêdzy
ludmi i normalny podzia³ rodziny: kobieta  mê¿czyzna! Kto zaraz powie, ¿e jestem homofobem. Bzdura. Ka¿dy ma prawo do ¿ycia takiego, jakie mu siê podoba.
Ale ka¿dy ma te¿ prawo, by nie narzucano mu stylu ¿ycia innych ludzi. Bo ka¿dy
ma prawo do swoich pogl¹dów.
PAC

MA£E impresje
Noc

Rozpadaj¹ siê antyki w wilgotnym domu. Z gazowego piecyka co chwila co
dziwnie trzaska, ¿elazny wojskowy kufer skrywa pewnie skarby, bia³a farb¹ kto
napisa³ na nim Polska. Drewniany zegar zatrzyma³ siê na godzinie czwartej, to
mnie wci¹¿ myli, ta przysz³oæ dawno taktycznie rozpracowana. Stary, skrzypi¹cy
dom, za cian¹ s³ychaæ czyj¹ obecnoæ, kto skrobie sztuæcami po talerzu. Zgrzyt
zmieszany z monotonnymi dwiêkami z telewizora. Taka sobie samotnoæ.

Wczesny poranek

Stara kobieta przerywa mój sen bezwarunkowo i bezlitonie, taka samotnoæ.
Mokra pod³oga w ³azience. Sedes postarza ka¿de cia³o, które na nim usi¹dzie nastêpne w kolejce. Zawsze jest to mierdz¹ce wiadro z mydlinami do sp³ukania nieczystoci, wp³ywy wojny. Wzbudza we mnie szeptem poczucie winy za niedomkniêtymi drzwiami.
Ewa Koz³owska

