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Oleccy samorz¹dowcy
w PKOL-u

Burmistrza Olecka Wac³awa Olszweskiego oraz wiceburmistrza Henryka Trznadla przyj¹³ w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego sekretarz generalny Adam Krzesiñski.
W spotkaniu uczestniczy³ Zygmunt Smalcerz. Burmistrzowie
zawieli zaproszenie na inauguracjê roku sportowego w Olecku. Zaproszenie zosta³o przyjête. Tak wiêc na Powiatowej Inauguracji Roku Sportowego bêdziemy gocili w³adze PKOL-u
oraz co najmniej dwóch znanych olimpijczyków. Podniesie to
znacznie rangê biegów prze³ajowych.
Inauguracja odbêdzie siê 12 padziernika na stadionie MOSiR.

PODZIÊKOWANIE

Burmistrz Olecka sk³ada serdeczne podziêkowania dyrektorom wszystkich oleckich szkó³ za udzia³ pocztów sztandarowych oraz delegacji szkó³ w V Marszu ¯ywej Pamiêci
Polskiego Sybiru w Bia³ymstoku.

Dzi warto przeczytaæ:






Gdyby wszyscy politycy mówili jedynie o sprawach, na których siê znaj¹,
by³oby o wiele ciszej na wiecie.
Groucho Marx

Sesja Rady Powiatu  s. 5.
Wybory 2005  s. 8 i 9
Odwiedziny w Treuburgu  s. 10
Co piórem zapisane... s. 13.
W miecie lwa  s. 14
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Spadzisty dach
na Urzêdzie Miejskim

Urz¹d Miejski bêdzie mia³ spadzisty dach, podobny do
tego, jaki zosta³ po³o¿ony na ROK Mazury Garbate. Prace
budowlane rozpoczê³y siê od poniedzia³ku 19 wrzenia. Koszt
przebudowy oszacowano na 270 tysiêcy z³otych. Przetarg na
budowê wygra³a firma Zdzis³awa Sadowskiego z Olecka.
Dach nie bêdzie spe³nia³ ¿adnej funkcji u¿ytkowej. Za s³abe s¹ mury i fundamenty budynku.
W 2006 lub 2007 roku przewiduje siê remont ca³ociowy
elewacji. Projekt jest ju¿ w przygotowaniu. Jednym z wa¿niejszych szczegó³ów przebudowy elewacji bêdzie w miejscu, gdzie
obecne jest sala konferencyjna, zamurowanie czterech frontowych okien i na tym fragmencie ciany zostanie umieszczony zegar. Bêdzie te¿ inna kolorystyka budynku. Parter bêdzie
mia³ inny kolor i inaczej zosta³ zaprojektowany daszek przed
wejciem. Pozwoli to na wizualne obni¿enie wysokiego, stoj¹cego w najwy¿szym punkcie placu budynku.
Po³o¿enie spadzistego dachu obni¿y znacznie koszty utrzymania budynku. P³askie dachy s¹ bowiem zupe³nie nieprzydatne w naszym klimacie. Zatrzymuj¹ deszcz i nieg, a woda
niszczy pokrycie w ci¹gu roku lub dwóch. Dach spadzisty,
bez remontu z dobrze zakonserwowanego drewna lub stalowych ¿eber, mo¿e wytrzymaæ nawet do 20 lat.
(m)

Nowy samochód stra¿acki?

Trwaj¹ rozmowy z PZU ¯ycie S.A. w sprawie zakupu
samochodu bojowego dla oleckiej stra¿y po¿arnej oraz sprzêtu ratownictwa medycznego.
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K R O N I K A
PO¯ARNICZA

 7 wrzenia o 12.21 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z domu w Zatykach.
 7 wrzenia o 14.56 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Kowalach Oleckich skutki
kolizji drogowej.
 7 wrzenia o 16.13 trzy zastêpy JRG
PSP oraz po jednym OSP wiêtajno,
OSP Szczecinki i OSP Mazury gasi³y
po¿ar domu mieszkalnego w Mazurach.
 7 wrzenia o 20.15 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku przy ul. Zamkowej.
 8 wrzenia o 7.15 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ przy ul. Park l¹dowanie mig³owca.
 8 wrzenia o 8.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
przy alei Wojska Polskiego.
 8 wrzenia o 8.52 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w Danielach.
 8 wrzenia o 14.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ nad³amane drzewo z placu Wolnoci.
 10 wrzenia o 9.16 jeden zastêp JRG

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:
 Ewelina D. Borowska
 Krzysztof Daszyñski
 leonarda Krupiñska
 Henryk Malinowski
 Bo¿ena Pietrewicz
 Andrzej Szostak
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
√ Henryka Bochniarz  kandydat
na Prezydenta,
www.bochniarz.pl
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18

PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w Gordejkach.
 10 wrzenia o 11.58 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar trawy w okolicach
Babek Oleckich.
 10 wrzenia o 13.07 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y w Orzechówku (gm. wiêtajno) skutki kolizji drogowej.
 10 wrzenia o 18.02 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w Zajdach.
 10 wrzenia o 19.45 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ w okolicach Zalesia (gm.
wiêtajno) po¿ar pozostawionej po koszeniu s³omy.
 11 wrzenia o 11.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w G¹skach skutki wypadku
drogowego.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Wypadki

* 15 wrzenia oko³o 19.30 na trasie
Kowale Oleckie  Sokó³ki dosz³o do
wypadku. Pêdzona bokiem jezdni krowa
skoczy³a na przeje¿d¿aj¹cy VW Jetta.
Prowadzi³ go siedemdziesiêciojednoletni Józef B. Pasa¿erka ze z³aman¹ szczêk¹ i ogólnymi pot³uczeniami zosta³a
umieszczona w oleckim szpitalu. Przyczyny
wypadku bada policja.
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e 16 wrzenia 2005 r. zmar³

?

IGNACY
JASIELUN

 emerytowany pracownik MOSiR
Olecko, d³ugoletni dzia³acz sportu
szkolnego.
Wyrazy szczerego wspó³czucia
rodzinie zmar³ego sk³ada

Zarz¹d Oleckiego Towarzystwa
Sportu Szkolnego

Pijani kierowcy

 12 wrzenia o 19.00 policjanci zatrzymali w Norach VW. Okaza³o siê, ¿e
dwudziestoszecioletni kierowca Bogumi³ K. mia³ we krwi 1,5 promila alkoholu.
 17 wrzenia o 15.55 w Sto¿nem zatrzymano do kontroli trzydziestodwuletniego rowerzystê Krzysztofa R. Mia³
on we krwi 1,4 promila alkoholu.
 18 wrzenia o 18.45 policjanci zatrzymali do kontroli w Szczecinkach Fiata
125p. Prowadz¹cy go czterdziestopiêcioletni Wies³aw O. mia³ we krwi 1,2
promila alkoholu.
 Piêtnacie minut póniej policjanci zatrzymali Audi, które prowadzi³a czterdziestoczteroletnia Jadwiga J. Mia³a ona
we krwi 2,2 promila alkoholu.
* 17 wrzenia oko³o 22.00 na drodze Sokó³ki  Ciche czterdziestodwuletni Miros³aw G. nie opanowa³ kierowanego przez siebie Fiata 126p i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Z ogólnymi
pot³uczeniami zosta³ umieszczony w
szpitalu w Olecku.
Od kierowcy pobrano krew do badania na obecnoæ alkoholu.
W dniu 15 wrzenia 2005 roku
po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie zmar³
kolega

Ignacy
? Jasielun

 wieloletni zawodnik Czarnych
Olecko w pi³ce rêcznej i koszykowej.
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
sk³adamy ¯onie, Synowi i Rodzinie
¯egnaj¹ Ignacego
byli sportowcy
z lat szeædziesi¹tych

Dy¿ury aptek
 20.09.2005r.  ul. Sk³adowa 6
 21-26.09.2005r.  ul. Kolejowa 15

(V56802)
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Posiedzenia komisji
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie
Komisji Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa, które odbêdzie siê w dniu 21.09.2005
(roda) od godz. 1200 w pokoju nr 28
(biuro rady) Starostwa Powiatowego
w Olecku, przy ul. Kolejowej 32 z nastêpuj¹cym porz¹dkiem:
1) Informacja na temat przynale¿noci
Powiatu Oleckiego do stowarzyszeñ,
zwi¹zków i fundacji.
2) Informacja na temat realizacji porozumieñ o wspó³pracy zawartych miedzy Powiatem i parterami zagranicznymi.
3) Analiza materia³ów na sesjê.
4) Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
5) Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji
Zdrowia, Owiaty
i Bezpieczeñstwa
Marian wierszcz

Uprzejmie zapraszam na posiedzenia
Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki, które odbêd¹ siê:
- 22-09-2005 (czwartek) od godz. 1200 w
sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku (pokój nr 4), przy ul.
Kolejowej 32.
Tematem posiedzenia bêdzie dyskusja
i ustalenie priorytetów w inwestycjach
drogowych uwzglêdnionych w bud¿etach gminnych i powiatowym na 2006r.
- 23-09-2005 (pi¹tek) od godz. 1200 w
pokoju nr 28 (biuro rady) Starostwa
Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Proponujê nastêpuj¹cy porz¹dek obrad:
1. Stan ochrony rodowiska w Powiecie
Oleckim i podejmowane dzia³ania w
sprawie jego poprawy.
2. Podsumowanie sezonu turystycznego
2005r. w Powiecie Oleckim.

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 w ³ a  n i e w O l e c k u !

POLICJA OSTRZEGA

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 26 wrzenia.
Wyniki konkursu zostan¹ opublikowane w 41 nr Tygodnika Oleckiego.
Na zwyciêzców ju¿ czekaj¹ cenne nagrody rzeczowe wartoci 350 oraz 150 i 100 z³.
Nadal nap³ywaj¹ propozycje sponsorów.

3. Analiza materia³ów na sesjê.
4. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski
5. Przyjêcie protoko³ów z posiedzeñ komisji w miesi¹cu sierpniu i wrzeniu br.
6. Wizytacja w wybranych gospodarstwach
agroturystycznych.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki
Jaros³aw Wies³aw Kuczyñski

Wyrazy
wspó³czucia
z powodu mierci

IGNACEGO
JASIELUNA

rodzinie zmar³ego
sk³ada redakcja
Tygodnika Oleckiego
Spotkanie
z Kazimierzem Górskim

2 padziernika (niedziela) o godz. 12:00
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w
Kowalach Oleckich odbêdzie siê spotkanie
z Kazimierzem Górskim  legend¹ polskiego futbolu.
Wszystkich mi³oników futbolu serdecznie zapraszamy.

W SP 1 cieplej
W ubieg³¹ rodê, 14 wrzenia burmistrzowie Wac³aw Olszewski i Henryk
Trznadel gocili w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tam ustalono kwotê,
jak¹ ministerstwo dofinansuje remont
Szko³y Podstawowej nr 1. Jeszcze w tym
roku zostanie ocieplona elewacja szko³y. Na ten cel Ministerstwo przeznacza
190 tysiêcy z³otych.
Jest równie¿ szansa, ¿e miasto otrzyma
dofinansowanie na remonty innych szkó³.

Zmiana miejsca
obchodów 25 -lecia
Solidarnoci

Przyczyna: nadmierna prêdkoæ.

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem
obchodami 25-lecia NSZZ Solidarnoæ
w naszym miecie zmieni³o siê miejsce
uroczystoci!
Uroczyste obchody odbêd¹ siê 2
padziernika br. po mszy wiêtej w sali
kina Rginalnego Orodka Kulury w Olecku
Mazury Garbate (Msza w. o godz. 1200,
uroczyste obchody w sali kina o 1330).

guracja roku szkolnego.

#
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Zapraszam na XXXIV Sesjê Rady Powiatu w Olecku na
dzieñ 29 wrzenia 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. Informacja na temat przynale¿noci Powiatu Oleckiego do
stowarzyszeñ, zwi¹zków i fundacji.
9. Informacja na temat realizacji porozumieñ o wspó³pracy
zawartych pomiêdzy Powiatem Oleckim a partnerami zagranicznymi.
10. Ocena funkcjonowania pomocy spo³ecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepe³nosprawnych.
11. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Domu Dziecka w Olecku, Domu
Pomocy Spo³ecznej Zacisze w Kowalach Oleckich, Warsztatu
Terapii zajêciowej w Olecku.
12. Informacja w zakresie sprzeda¿y nieruchomoci Powiatu i
Skarbu Pañstwa.
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.

13. Podjêcie uchwa³:
a) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie Powiatowego Programu Dzia³añ
na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych na lata 2003-2006,
b) w sprawie zmian bud¿etu Powiatu w Olecku na rok 2005.
14. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
15. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady .
16. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
17. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Wac³aw Sapieha

Zbiórka pieniê¿na na sprzêt
medyczny do szpitala
W dniach 25-26 wrzenia 2005r. Caritas Diecezji E³ckiej
organizuje na terenie Powiatu Oleckiego zbiórkê pieniê¿n¹ na
zakup sprzêtu medycznego do szpitala w Olecku.
W akcjê tê zostanie zaanga¿owana m³odzie¿, dzieci oraz
nauczyciele ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz harcerze. Zbiórka organizowana w tym
roku jest w ho³dzie za ¿ycie i dzie³a Papie¿a Polaka.
Dziêkujê wszystkim Darczyñcom, którzy wsparli finansowo zbiórkê w 2004r., dziêki którym szpital zosta³ wzbogacony
o nowy sprzêt medyczny. Zapraszam mieszkañców naszego
powiatu do czynnego w³¹czenia siê w tê akcjê w roku bie¿¹cym i wsparcie jej finansowo.
Dyrekcja szpitala, chc¹c podziêkowaæ Darczyñcom, dnia
25 wrzenia 2005r. organizuje nastêpuj¹ce bezp³atne badania:
1) USG piersi - dla 40 kobiet. Panie zainteresowane wykonaniem tego badania proszone s¹ o wczeniejsze ustalenie
godziny badania z rejestracj¹ szpitala tel. 520-25-43 w. 377.
2) Mierzenie cinienia krwi. Badanie wykonywane bêdzie w
holu szpitala przy pracowni RTG od godz. 8.30 do 17.00.
3) Oznaczenie poziomu cukru. Materia³ do ww. badania bêdzie pobierany w laboratorium szpitala od godz. 7.30 do
godz. 10.00.
4) Morfologia. Materia³ do ww. badania bêdzie pobierany w
laboratorium szpitala od godz. 7.30 do godz. 10.00.
Wy¿ej wymienione badania przeprowadzone zostan¹ w
budynku szpitala w Olecku przy ul. Go³dapskiej 1.
Koordynator zbiórki:
Halina E. Kasicka

Ujêto z³odzieja

16 wrzenia policjanci zatrzymali na placu Wolnoci dziewiêtnastoletniego Przemys³awa K., mieszkañca Suwa³k. Zatrzymany skrad³ wczeniej komputer (laptop) w jednym ze sklepów.
Wartoæ odzyskanego sprzêtu w³aciciel sklepu wyceni³ na
2680 z³otych.

(V54806)

KEY

znaczy taniey !

Olecko, ul. Go³dapska 22
tel./fax (087) 520 22 33
PROMOCJA:
BATERIE FIRMY HYDROLAND,
GRZEJNIKI ALUMINIOWE
35 i 50cm, BOJLER

(V56703)

Sesja Rady Powiatu

$
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Komunikat

Burmistrza Olecka

Stosownie do Uchwa³y nr XXV/188/
04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30
wrzenia 2004 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia Lokalnego Planu Rewitalizacji jako szansy na poprawê ¿ycia w Olecku zawiadamiam, ¿e zainteresowane strony mog¹ sk³adaæ wnioski
w terminie do dnia 10 padziernika 2005r.
Teren objêty sporz¹dzeniem Lokalnego Planu Rewitalizacji obejmuje teren
miasta w jego granicach administracyjnych.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie
Miejskim w Olecku, 19 - 400 Olecko, plac
Wolnoci 3, pok. nr 7. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko i imiê, nazwê, adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomoci, której dotyczy. (Wzór wniosku znajduje siê na stronie
internetowej UM: http://www.um.olecko.pl/
rewitalizacja/index.htm)

Dar olecczan 
1573 kg ¿ywnoci
W³anie tyle ¿ywnoci zebrano w
dniach 16-17 wrzenia br. w oleckich sklepach w ramach akcji, która przebiega³a
pod ogólnopolskim has³em Podziel siê
posi³kiem.
Koordynator zbiórki  Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Olecku  serdecznie dziêkuje za pracê wszystkim wolontariuszom (by³o ich w Olecku ponad 40)
oraz ofiarodawcom za dar
serca.
Zebrana ¿ywnoæ trafi
do oleckich szkó³ i wietlic.
Informacji udzieli³
Wojciech Bojar

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest to proces przemian
przestrzennych, spo³ecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach przyczyniaj¹cy siê do poprawy jakoci ¿ycia
mieszkañców, przywrócenia ³adu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy wiêzi spo³ecznych.
Pojêcie rewitalizacji odnosi siê do
dzia³añ prowadzonych na istniej¹cych
przestrzeniach zurbanizowanych.
Wspó³czesne rozumienie pojêcia rewitalizacji wymaga kompleksowego ujêcia wielu ró¿norodnych dziedzin, sk³adaj¹cych siê na funkcjonowanie organizmu miejskiego. S¹ to miêdzy innymi
sfery: ekonomiczna, spo³eczna, ekologiczna, ale równie¿ prawna, finansowa i planistyczna.
Zadañ rewitalizacji nie sposób postrzegaæ wy³¹cznie w kontekcie wype³niania luki remontowej (wysokoæ kwoty
potrzebnej na prace remontowe), czy te¿
tylko ochrony dóbr kultury. Kontekst

rewitalizacji jest dzi znacznie szerszy i
obejmuje z³o¿one problemy rodowiskowe
i rozwojowe, w tym kwestiê rewitalizacji
miast cile zwi¹zan¹ z ide¹ zrównowa¿onego i trwa³ego rozwoju.
Do dzia³añ rewitalizacyjnych zaliczyæ
nale¿y odbudowê zniszczonych, ale niegdy ¿ywych obszarów miejskich (np.
centrów starych miast), mocno zdekapitalizowanych lub nawet utraconych w
wyniku dzia³añ wojennych czy te¿ powojennych dewastacji i rozbiórek. Ich
odbudowa s³u¿y zarówno rewitalizacji tych
terenów, jak i ca³ego miasta. W obszarze pojêcia rewitalizacji mieszcz¹ siê równie¿ dzia³ania restrukturyzacji terenów poprzemys³owych i pomilitarnych.
Dla pe³nego rozumienia rewitalizacji
nale¿y braæ pod uwagê wszystkie jej aspekty:
- aspekt przestrzenno - urbanistyczny
- aspekt ekonomiczny
- aspekt spo³eczny.

Lokalny Program Rewitalizacji
Zjawisko degradacji podstawowych
funkcji miast ma powa¿ne konsekwencje
dla rynku pracy i mo¿liwoci rozwoju
ca³ych regionów. Wspólnymi cechami
takich obszarów jest m.in. utrzymuj¹ce siê
d³ugotrwa³e bezrobocie, niskie dochody,
w których znaczn¹ czêæ stanowi pomoc
socjalna, niski poziom wykszta³cenia ludnoci, patologie spo³eczne.
Przedmiotem niniejszej analizy jest
opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Olecko w obrêbie placu Wolnoci i przyleg³ych do niego nieruchomoci.
Plac Wolnoci po³o¿ony w centrum
miasta Olecka, który jest przedmiotem niniejszego opracowania, posiada wszelkie znamiona obszaru niedoinwestowa-
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nego, borykaj¹cego siê z wieloma problemami natury gospodarczej i spo³ecznej. W celu przywrócenia dawnej wietnoci oraz zapewnienia rozwoju centrum
miasta, w³adze miasta postanowi³y opracowaæ kompleksowe dzia³ania techniczne, spo³eczne i ekonomiczne w postaci
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Olecko.
Przy konstruowaniu dokumentów
strategicznych tego typu nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie istnieje uniwersalne rozwi¹zanie, które mo¿na powieliæ dla wszystkich rodzajów projektów z zakresu rewitalizacji. Rozwi¹zania te zale¿¹ w du¿ej
mierze od specyfiki terenu i lokalnych
uwarunkowañ, a tak¿e od rodzaju wspó³pracy partnerów lokalnych.
Niniejszy dokument ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji Olecka oraz
planów rozwojowych miasta w kontekcie dzia³añ skierowanych na pozyskanie rodków z Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizacje konkretnych
projektów i przedsiêwziêæ w dziedzinie
rewitalizacji zdegradowanych obszarów
miasta.
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Kandydat do Sejmu RP
Lista nr 10, poz. 6

Edward Adamczyk
zam. Olecko lat 57

Wykszta³cenie wy¿sze rolnicze, ukoñczone studia podyplomowe  zarz¹dzanie.
Radny Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
 pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego tego Sejmiku,
Sekretarz Powiatu Oleckiego.

Z oleckiego archiwum

Z oleckiego archiwum

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprasza na
otwarcie wystawy Stanis³awa Andrzeja Winiarskiego pt. Koñ i cz³owiek.
Zapraszamy do Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, I piêtro
ROK MG w dniu 7.10.2005r. (pi¹tek) o godz. 17.00.

Jestem za:
zwiêkszeniem zatrudnienia poprzez rozwój gospodarczy,
rozwojem przedsiêbiorczoci poprzez aktywn¹ politykê gospodarcz¹ pañstwa,
równym i bezp³atnym dostêpem do edukacji,
aktywnym wspieraniem rozwoju naszego regionu,
odd³u¿eniem szpitali i napraw¹ s³u¿by zdrowia,
zrównaniem praw rolnika polskiego i rolnika unijnego,
popraw¹ koniunktury rolnej i jej dochodowoci,
aktywn¹ polityk¹ regionaln¹ pañstwa,
za utrzymaniem kontroli pañstwa nad ostatnimi polskimi bankami PKO BP, BGK, BG¯, Bank Pocztowy,
Bank Ochrony rodowiska, a tak¿e polskimi strategicznymi ga³êziami gospodarki,
uporz¹dkowaniem tworzenia prawa i zapewnienia jego jasnoci i stabilnoci,
polepszeniem sytuacji emerytów i rencistów.

(K34402)

„BLISKO LUDZKICH SPRAW”

Reklama wyborcza

Dewiz¹ moj¹ jest troska o najs³abszych, spo³eczn¹ równoæ, walka z bezrobociem.

Rok 1953, Plac Wolnoci. Na zdjêciu od lewej strony
stoj¹: Barbara, Zbigniew i Krystyna Dunkierowie. Z dala
widaæ restauracjê Nowoczesna, w której urzêdowa³ znany kelner Leon z kieliszkiem w kieszeni. Widaæ woln¹
przestrzeñ, nie by³o jeszcze bloków. W tym czasie nie by³o
jeszcze fontanny na placu.

&
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Wybory 2005

Poniewa¿ wybory  czy to parlamentarne, czy to prezydenckie  w Polsce
to sprawa partyjna i kandydat spo³eczny, pozapartyjny, jakim by³ np. prof. Z.
Religa, jeli nie ma za sob¹ struktur partyjnych, nie ma szansy na wybór, chcê
zwróciæ siê do sympatyków i dzia³aczy
partii umiarkowanie rozs¹dnych, zw³aszcza
tych typowanych, przynajmniej w sonda¿ach, do przejêcia w³adzy PO i PiS.
Nie zamierzam, podobnie jak St. Niesio³owski w GW, prowadziæ polemik z
sympatykami politycznych awanturników
typu Maciarewicz, Giertych, Wrzodak czy
Lepper, gdy¿ takim ludziom nie daje siê
satysfakcji, bo nie maj¹ oni tzw. zdolnoci honorowej (wg przedwojennego
kodeksu honorowego Boziewicza).
Politycy PO i PiS podkrelaj¹ znaczenie wartoci, zasad itp. cnót. Tymczasem tych zasad nie mo¿na g³osiæ tylko werbalnie, trzeba je te¿ stosowaæ na
co dzieñ.
Dlaczego Lech Wa³êsa musia³ po
certyfikat przyzwoitoci zwracaæ siê do
gen. Jaruzelskiego? Dlaczego nie mia³
wsparcia czo³owych polityków rozs¹dnej prawicy przed oskar¿eniami p. Wyszkowskiego i innych w Radiu Maryja?
Dlaczego IPN zwleka z wydaniem Wa³êsie statusu pokrzywdzonego? A nagonka
medialna wczeniej na M. Belkê a ostatnio na W³. Cimoszewicz?
To za ma³o nie byæ w gronie oszczerców, staæ z boku i byæ mo¿e czerpaæ
satysfakcjê, ¿e naszego przeciwnika i
konkurenta kopi¹ i poniewieraj¹. Je¿eli
g³osi siê te zasady, to trzeba czynnie
broniæ nies³usznie krzywdzonych!
Podoba³ mi siê artyku³ i postawa
Kropiwnickiego  prezydenta £odzi  w
obronie M. Belki oskar¿onego o wspó³pracê z bezpiek¹. Kropiwnicki, kolega
M. Belki ze studiów, by³y polityk ZChN
i AWS poda³, ¿e M. Belka  cz³onek PZPR
 by³ zapraszany na wiele konspiracyjnych spotkañ dawnej opozycji demokratycznej i zachowa³ siê lojalnie. W³. Frasyniuk te¿ kierowa³ apele w obronie M.
Belki, za co zosta³ skarcony przez prawicowych kolegów za to, ¿e broni komucha. Natomiast wymowne , wiêcej, przyzwalaj¹ce milczenie, zachowali Kaczyñscy, Rokita i ich partyjni koledzy.
A pamiêtacie Pañstwo aferê starachowick¹, nag³onion¹, napompowan¹ do
granic wytrzyma³oci, ¿yj¹c¹ w mediach
przez prawie pó³ roku? Meritum sprawy
by³o wy³udzenie odszkodowania za samochód na kwotê kilku tysiêcy z³otych
przez urzêdnika miejskiego, ale ¿e ów
powiatowy urzêdnik by³ z SLD i przy okazji

Przedwyborcze przemylenia
zna³ polityków z wierchuszki SLD, a
ci w rozmowie telefonicznej jakoby go
ostrzegali przed akcj¹ CB. Tylko jaka
kara mog³a groziæ za wy³udzenie kilku
tysiêcy z³otych?
Ale nie wa¿ne meritum, wa¿ny kontekst i da³o siê z tego wysma¿yæ aferê
na ca³¹ Polskê.
Otó¿ moim zdaniem przestêpstwa takie jak afera starachowicka mog¹ wystêpowaæ w wielu powiatowych miastach,
miasteczkach i jest o nich cicho. A np.
jasnogórskie krêtactwa Giertycha znik³y z mediów bardzo szybko i do dzisiaj
nie s¹ wyjanione.
A ostatnio sprawa Cimoszewicza, a
raczej w wietle ostatnich informacji sprawa
p³k p³k Miodowicza i Brochwicza oraz
p. Jaruckiej. Otó¿ wybaczcie Pañstwo,
ale ja, podobnie jak T. Na³êcz, W³. Frasyniuk i inni, nie wierzê w czysty przypadek tam, gdzie wystêpuj¹ dwaj, nawet byli, pu³kownicy s³u¿b specjalnych.
Naiwnych udaj¹ tylko Rokita, Tusk i ich
sympatycy. Nawet urocza p. Monika
Olejnik z programu Prosto w oczy tak
naiwna nie by³a, choæ jej sympatie polityczne zgadn¹æ nietrudno.
Mówi siê, ¿e polityków mamy do bani
a spo³eczeñstwo jest dobre i m¹dre.
Pozwolê sobie nie zgodziæ siê z takim
s¹dem i wyraziæ pogl¹d inny  otó¿ mamy
takich polityków, na jakich zas³ugujemy.
Przecie¿ kto do jasnej ... wybiera³ takich Lepperów, Wrzodaków, Maciarewiczów, Giertychów itp. Przecie¿ maj¹ oni
w tym spo³eczeñstwie swoich wiernych
wyznawców.
Ludzie, patrzcie na kogo g³osujecie,
nie zachowujcie siê jak stado we³niastych
be.., be.., be..., nie dajcie omamiæ siê kie³bas¹ wyborcz¹ i tani¹ propagand¹. Je¿eli macie wstrêt do polityków i polityki
jako takiej, pytajcie swoich znajomych,
przyjació³, tych, którym ufacie  niech
wam doradz¹ i wybierzcie m¹drze. Zyskamy na tym wszyscy.
Ja zag³osujê na SLD i W³. Cimosze-

wicza. Bezpartyjny od urodzenia (krótkie epizody w ZSL i PPPP  Polskiej Partii
Przyjació³ Piwa  siê nie licz¹), w latach
70 i 80-tych kpiarz z Przewodniej Si³y
Narodu  PZPR, fascynat pierwszej Solidarnoci  dzisiaj zag³osujê na postkomunistów i zaraz mówiê dlaczego!
1. Bo mimo wszystko jest tam wielu
porz¹dnych ludzi, czêsto nies³usznie, czêsto
przesadnie sekowanych przez nasze lokajskie i koniunkturalne media.
2. Bo nie lubiê kopania le¿¹cych i
metod walki uprawianych np. przez prawicow¹ wiêkszoæ orlenowskiej komisji
ledczej.
3. Bo afery to specjalnoæ nie tylko SLD (jak przedstawiaj¹ to us³u¿ne
media), ale zdarzaj¹ siê te¿ i prawej stronie, a swoje czarne owce ma nawet
Koció³.
4. Bo dzisiaj takie podzia³y na postkomunistów i postsolidarnociowców nie
maj¹ ju¿ wiêkszego sensu, a czêsto wynikaj¹ z osobistych animozji partyjnych
przywódców.
5. Bo wizja Polski przedstawiona przez
SLD jest bardziej spójna i bezpieczna od
czêsto sprzecznych propozycji obecnych
pretendentów do w³adzy.
Na koniec ¿yczê wszystkim kandydatom w wycigu parlamentarnym i prezydenckim umiaru i troski o dobro wspólne, walki czystej  na argumenty, sporów ostrych  ale merytorycznych. Przysz³ym zwyciêzcom za (sonda¿e wskazuj¹, ¿e bêdzie to PO i PiS) ¿yczê narodowej zgody, rz¹dów m¹drych, sprawiedliwych i efektywnych  dajcie POPiS
gospodarnoci, sprawiedliwego prawa i
demokracji.
Mimo wielu zastrze¿eñ ¿yczê Wam
dobrze, bo, niestety, alternatywa mo¿e
byæ niebezpieczna dla Polski. Po rozbiciu lewicy i budz¹cych obawy sporach
w koalicji PO PiS alternatyw¹ mog¹ byæ
tylko rz¹dy koalicji skrajnego populizmu
LPR, PSL i Samoobrony i byæ mo¿e PiS.
Grzegorz Kudrzycki

Przedwyborcze przemylenia

Refleksje o wyborach

Polacy nie lubi¹ wybieraæ swoich
przedstawicieli do Sejmu i Senatu. To
fakt, który znajduje potwierdzenie co
cztery lata. W tym roku wybieramy Sejm,
Senat i Prezydenta. Doczekalimy czasów, ¿e wolno nie iæ g³osowaæ, to nie
chodzimy  tak t³umaczono wyborcz¹
absencjê w pocz¹tkach polskiej demokracji. Z biegiem lat takie wyjanienie
zjawiska przeterminowa³o siê i wiadomo, ¿e przyczyn trzeba szukaæ g³êbiej.
Wiêkszoæ nitek prowadzi, niestety, do
przykrej konstytucji: nie uczestniczymy
w wyborach, bo nie darzymy sympati¹
tzw. klasy politycznej. Bez odwo³ywania siê do socjologicznych badañ, widaæ, ¿e przez ostatnich dziesiêæ lat politycy niewiele zrobili, ¿eby ich polubiæ. Nie licz¹c rzecz jasna kompanii wyborczych, ale to czas tzw. karnawa³u i
wtedy wszyscy siê za kogo przebieraj¹, np. za w. Miko³aja rzucaj¹c w ko³o
kie³basê wyborcz¹. W pozosta³ym czasie wyborcom serwuje siê postne dania  afery, spartaczone reformy i dziurê bud¿etow¹.
Nie ma co liczyæ na gwa³town¹ zmianê
dusz polityków, prêdzej mo¿na zmieniæ

sposób, w jaki wybiera siê ich do parlamentu i na prezydenta. Przeciêtnym ludziom,
do których mam zaszczyt siê zaliczaæ, trudno
zg³êbiæ mechanizmy ordynacji, wedle których g³osuje siê na konkretnego kandydata, a w rezultacie wybiera siê kogo zupe³nie innego. Dla wiêkszoci to ma³o interesuj¹ca gra w politykê o ma³o przejrzystych regu³ach. Znamy nazwiska lecz nie
znamy ich programów.
Na jakie ugrupowanie bêdê g³osowaæ i na jakiego kandydata na prezydenta? Sumienie mi nie pozwala, bym
g³osowa³ na komunistów, których pamiêtam doskonale, ich rz¹dy od zakoñczenia II wojny. Za ich panowania ginêli ludzie niewinni. Dzi spadkobiercy
komuny dalej rz¹dz¹. W 2001 roku wyborcy g³osowali na SLD przekonani, ¿e
g³osuj¹ na zwart¹ przygotowan¹ do rz¹dzenia ekipê. Wielu z nich uwierzy³o w
zapewnienie Leszka Millera, ¿e co jak
co, ale rz¹dziæ to on umie. Jako modelowy przyk³ad funkcjonowania tej zasady Leszek Miller zosta³ premierem. Zacz¹³ z energi¹, by szybko spocz¹æ na
laurach. Jak zapowiada³ powsta³ Najlepszy rz¹d na wiecie. A kolejno wy-

Rozwydrzeni politycy
W ostatni¹ rodê, przez przypadek,
obejrza³am powtórkê debaty przedwyborczej, która odby³a siê w Olecku. G³ównym tematem dyskusji polityków by³a
edukacja i wszystko co z ni¹ zwi¹zane,
a zw³aszcza pieni¹dze.
W³aciwie niczemu siê nie dziwi³am.
Ca³kiem normalne by³o przekrzykiwanie
siê polityków, ich przycinki skierowane
przeciw sobie, wyci¹ganie spraw nie zwi¹zanych z tematem itp. Oczywiste wyda³y mi siê tak¿e spostrze¿enia rodziców
dotycz¹ce zbyt drogich podrêczników.
Nie mówi¹c ju¿ o merytorycznej zawartoci tych pomocy dydaktycznych.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e to debata
jak ka¿da inna: mnóstwo faktów od tzw.
zwyk³ych ludzi i góra zbêdnych odpowiedzi polityków. I w³aciwie ca³e to spotkanie nie pozostawi³o by w moim umyle ladu, gdyby raptem po wypowiedzi
jednej ze studentek oleckiej uczelni prowadz¹ca debatê Dorota Gawryluk nie
stwierdzi³a, ¿e w³aciwie czemu to jedni studenci musz¹ p³aciæ za naukê, tak
jak pani Ania (wy¿ej wymieniona studentka), a inni nie. Po takim postawieniu sprawy nie ogl¹da³am ju¿ spokojnie

programu, bo niby czemu mam p³aciæ za
studia? Ciê¿ko pracowa³am w szkole redniej, uczêszcza³am na zajêcia pozalekcyjne
i dziêki temu dosta³am siê na wymarzone studia dzienne. Ten tryb nauczania
wcale nie jest a¿ taki bezp³atny jak niektórzy twierdz¹. Jak by nie patrzy³, za
co muszê siê utrzymaæ. Pomoce naukowe, dodatkowe ksi¹¿ki i  co najwa¿niejsze  akademik lub stancja i po¿ywienie jednak co kosztuje. To co to
bardzo konkretne pieni¹dze. Je¿eli jeszcze do tego dodam pieni¹dze na bilety
do domu, wychodzi ca³kiem konkretna
suma. Nie rozumiem dlaczego mia³abym
jeszcze dodatkowo p³aciæ czesne. Porównanie mnie ze studentk¹ z naszej uczelni jest wrêcz niepowa¿ne i mieszne. Ona
chyba wiedzia³a, ¿e wybiera szko³ê p³atn¹, w której semestralna op³ata wynosi
tyle i tyle. To by³ jej, prawdopodobnie
wiadomy, wybór  tak samo jak i mój,
¿e siê uczê na dziennych i muszê te¿ jako ¿yæ. Ka¿da z nas musia³a siê liczyæ
z konsekwencjami swoich wyborów, wiêc
nie rozumiem czemu to takie straszne,
¿e ona musi tyle p³aciæ. Szkoda ¿e nie
wspomnia³a, ¿e swoje czesne mo¿e p³a-
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krywane afery pokaza³y, ¿e afery i skandale osi¹gnê³y niewyobra¿alne wymiary. Miller powiedzia³, ¿e SLD mo¿e, gdy
zechce, wyhodowaæ gruszki na wierzbie. Ludzie uwierzyli, ¿e cud jest mo¿liwy. Miller, doskonale radz¹cy sobie
w partyjnych grach, wobec tej sytuacji
wykazywa³ zdumiewaj¹c¹ nieporadnoæ.
Prasa pisa³a: Miller, najwiêkszy nieudacznik w najnowszej historii, i tak zosta³by premierem. Dzi SLD wypiera siê
tego, ¿e rz¹d nie jest ich.
Jeli chodzi o g³osowanie do parlamentu i na prezydenta, nie zag³osujê
na takie ugrupowanie, które ju¿ by³o w
koalicji z SLD. Tego sumienie mi zabrani. Tym bardziej nie zag³osujê na kandydata na prezydenta W³odzimierza Cimoszewicza, który sw¹ postaw¹ (jeszcze nie wygra³ wyborów) czuje siê ju¿
w³adc¹ Polski. Najpierw powinien zdobyæ uznanie ludzi w swojej wiosce.
Nawet Kwaniewski podczas wyborów
na prezydenta nie by³ tak arogancki jak
Cimoszewicz, a jego buta przewy¿sza
nawet sarkazm i z³oliwoæ Millera. Jest
te¿ pan Cimoszewicz nie¿yczliwy i nieczu³y na biedê i nieszczêcie ludzi. Tego
dowodem by³a jego wypowied do powodzian. Wiêc czego dobrego mo¿emy
siê po nim spodziewaæ?
Franciszek Pietro³aj
ciæ w ratach, które wynosz¹ niewiele
ponad 300 z³ miesiêcznie, co  jak by
nie patrzy³  jest kwot¹ o wiele ni¿sz¹
ni¿ ta, która jest potrzebna na moje utrzymanie (stanowi to w³aciwie równowartoæ miesiêcznej op³aty za akademik plus
powiedzmy bilety do domu).
Jak s¹dzê, pani Ania mieszka w okolicy, mo¿e w samym Olecku, wiêc koszt
dojazdów pewnie tak¿e jest niski, a je¿eli dodamy jeszcze np. mieszkanie u rodziców, to wychodzi ¿e wspominana studentka studiuje za darmo.
Kto móg³by powiedzieæ  jak to?
Przecie¿ czesne, pomimo podzia³u na raty,
to jednak pieni¹dze, które trzeba zap³aciæ. Dobrze, zgadzam siê, ale istniej¹ przecie¿
stypendia za naukê, socjalne itd. S¹ ró¿ne
sposoby pomocy. Wiêc czesne w³aciwie te¿ odpada.
Podsumowuj¹c. Powinnam p³aciæ
czesne za studia dzienne i dodatkowo
jeszcze mieæ pieni¹dze na utrzymanie siê
tylko po to , aby studenci prywatni mogli
p³aciæ mniej.
Dziêkujê bardzo za takie rozwi¹zanie.
Jest wprost rewelacyjne. Tylko który z
polityków w takim razie zasponsoruje mi
dodatkowe stypendium na ¿ycie je¿eli
te, które mam, przeznaczê na czesne?
Studentka dzienna
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

Odwiedziny w Treuburgu

- Impresje, jak przed 40 laty (5)
Heine Lepkowski Apartado 389, 1250 Escazu, Costa Rica
17 lipca wyl¹dowa³em w Berlinie i pierwsze, o czym pomyla³em, to ¿eby siê dobrze wyspaæ. Moja DDR-owska wiza turystyczna by³a wa¿na przez 24 godziny,
dowiedzia³em siê jednak, ¿e nie zezwala
na nocleg w hotelu. Wiêc wsiad³em do
nocnego poci¹gu do Warszawy, gdzie
bardzo zmêczony zapad³em siê w ³ó¿ko.
Wieczorem 18 lipca kupi³em sobie bilet kolejowy z Warszawy do Treuburga i
ju¿ nastêpnego dnia rano by³em w drodze. Moja ksi¹¿eczka Berlitza Polski dla
podró¿uj¹cych nie by³a za bardzo praktyczna. Mimo, ¿e ludzie byli naprawdê przyjanie nastawieni, czêsto problemem by³o
znalezienie osoby mówi¹cej po niemiecku
lub po angielsku. W ka¿dym razie nikt mi
nie powiedzia³, ¿e poci¹g rozdziela siê w
Bia³ymstoku: kilka wagonów jedzie do
Treuburga, reszta do Suwa³k. Naturalnie
ja siedzia³em w z³ym wagonie.
By³o ju¿ w pó³ do szóstej, kiedy przyjechalimy do Suwa³k a ja wzi¹³em taksówkê do oddalonego o 35 km Treuburga. Kierowca taksówki mówi³ dosyæ dobrze po niemiecku i pokaza³ mi miejsce,
gdzie kiedy by³a granica Prus Wschodnich. Emocje zwiêkszy³y siê.
Nowy hotel w Treuburgu jest przy
Jeziorze Oleckowskim, 300 metrów z miasta do wie¿y p³ywaków, gdzie zawsze chodzilimy z klas¹. Zacz¹³ si¹piæ s³aby deszcz
i zapad³ wieczór. Wiadomoæ dla mnie: Hotel
jest pe³ny. Oficjalnie zarejestrowane pokoje prywatne równie¿ by³y zajête. I co
teraz?
Wygl¹daj¹cy na dozorcê starszy mê¿czyzna widzia³, jaki mam problem i znikn¹³, wróci³ jednak zaraz z dwiema m³odymi
kobietami. Kierowca taksówki odetchn¹³ i
poinformowa³ mnie, ¿e mam miejsce do
spania. Natychmiast wsiad³ do swojego
samochodu i pojecha³ z powrotem do
Suwa³k.
Musia³em poczekaæ, kiedy obie kobiety skoñcz¹ pracê, póniej stwierdzi³em, ¿e
by³y pracownicami sezonowymi w restauracji, jedna z nich by³a studentk¹. Potem
pojechalimy taksówk¹ do domu. By³ to
nowy bliniak we wschodniej czêci miasta, zakwaterowano mnie w jednym z pokoi.
Co wywar³o na mnie wra¿enie, to by³y
tropikalne roliny ozdobne i jedyne ozdoby
cian: piêkny obraz Jezusa, otoczony
dzieæmi i trójwymiarowy obraz Czarnej
Madonny z Czêstochowy zrobiony z miedzi.
Wiadomoæ o przybyciu urodzonego
w Zatykach Amerykanina szybko dotar³a
do blisko mieszkaj¹cych krewnych moich
gospodarzy, tak wiêc wkrótce jedlimy
smakowit¹ przypominaj¹c¹ galaretê potrawê
i pilimy wódkê. Jedno z dzieci chcia³o,
¿eby wujek zaraz naprawi³ jak¹ zabawkê i tym podobne. By³em nie tylko wdziêczny

tym ludziom, ¿e mia³em gdzie spaæ. By³a
to te¿ przecie¿ dobra okazja, ¿eby dowiedzieæ siê czego o nowych mieszkañcach
Treuburga. Mimo trudnoci jêzykowych
prowadzilimy mi³¹ i interesuj¹c¹ rozmowê do pónej nocy. Dla nich by³a to te¿
nowoæ, poniewa¿ nigdy wczeniej nie
przyjmowali turystów.
Poniewa¿ wspomnia³em, g³ównie dziêki
gestom, ¿e by³o by mi³o dysponowaæ jakim
rowerem, zosta³em rano mi³o zaskoczony, poniewa¿ go dosta³em. Ca³y dzieñ
spêdzi³em je¿d¿¹c wzd³u¿ i wszerz Olecka. Na pocz¹tku pojecha³em na ulicê Pocztow¹ 10, gdzie moja ciocia Auguste kiedy mieszka³a i gdzie pomieszkiwa³em w
czasie zimy, kiedy chodzi³em do szko³y
redniej. Jak w przypadku prawie 80%
domów, równie¿ dom mojej cioci znikn¹³.
Mo¿na by³o zobaczyæ tylko nowe budynki.
Urz¹d pocztowy jeszcze stoi i mieci siê
nim równie¿ dzisiaj poczta, w rodku jednak by³a spalona. Potem z ciê¿kim sercem ruszy³em ulic¹ Kolejow¹ do gimnazjum. Budynek jeszcze stoi. Jednak on
równie¿ by³ spalony. Nadal jest tam szko³a.
Oczywicie by³ to czas wakacji, dlatego
klasy zastawione by³y ³ó¿kami, poniewa¿
szko³a s³u¿y³a jako schronisko m³odzie¿owe. Kierownik szko³y by³ bardzo mi³y i
wszystko mi pokaza³. M³oda dziewczyna, znaj¹ca trochê angielski, t³umaczy³a.
Kierownik szko³y myla³, ¿e budynek s³u¿y³
jakim celom militarnym, poniewa¿ na prawo
przed nim, jak siê patrzy³o na szko³ê z
przodu, sta³ kiedy bunkier, pokaza³ mi
jego resztki. Ja w ka¿dym razie nie mog³em sobie przypomnieæ ¿adnego bunkra.
Dworzec kolejowy wygl¹da jak dawniej. Bardzo siê te¿ zdziwi³em widz¹c pomnik na czeæ poleg³ych ¿o³nierzy w latach 1914-18. Na terenie rynku jest park.
Koció³ spali³ siê i zosta³ w obecnych
czasach odbudowany: ma³y koció³ katolicki pozosta³ nieuszkodzony.
Dalej w³óczy³em siê moim rosyjskim
rowerem tu i tam. Jezioro zdawa³o siê byæ
bli¿ej miasta, ni¿ zapamiêta³em. Piêknej,
przypominaj¹cej parkow¹ rzeczki, p³yn¹cej przez miasto w ogóle nie pamiêta³em.
Po³udnie i wschód miasta by³y mi bardziej znane. Przewêdrowa³em po cmentarzu i popeda³owa³em do wie¿y cinieñ,
¿eby mieæ lepszy widok. Spacerowa³ tam
starszy pan, o którym myla³em, ¿e mówi
po niemiecku. Tak te¿ by³o. Pan Roman
Kaczor jest pochodzenia niemieckiego i
otrzymuje rentê od polskiej kolei. Ma 80
lat. Zaprosi³ mnie do domu, a jego ¿ona
zaproponowa³a, ¿eby mi towarzyszy³ w
podró¿y do Zatyk nastêpnego dnia. To
by³ dobry pomys³.
W drodze powrotnej jecha³em wzd³u¿
piêknej ulicy nad jeziorem, kiedy nagle
ujrza³em przed sob¹ spor¹ grupê podró¿-

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
„Przypisani Pó³nocy” dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.
nych mówi¹cych po niemiecku. Oczywicie
zaraz ich zagadn¹³em. Jak¿e wielkie by³o moje
zdumienie i radoæ, ¿e byli to krewni Puelli
Röhmer, mojej szkolnej kole¿anki, która
mieszka³a teraz w Afryce Po³udniowej.
Nastêpnego dnia zostawi³em rower w
ogrodzie Pana Kaczora i udalimy siê na
dworzec, ¿eby zamówiæ taksówkê. Pojechalimy do Kukowa, gdzie znalaz³em dworek
mojego wujka. Wygl¹da³ na nieco zaniedbany. W czasie dalszej podró¿y, dwa kilometry przed Zatykami, rozpozna³em ju¿
nasze w³asne gospodarstwo.
W domu mieszkaj¹ tam teraz dwie rodziny, które posiadaj¹ osobne dzia³ki. Jeden z rolników, którego spotkalimy, mówi³ trochê po niemiecku i uprawia³ tê ziemiê od 1946 roku. Jego ¿ona i córka szybko pobieg³y po zdjêcia, a potem dobrze sobie
zjedlimy i popilimy. Rolnik zaprasza³ mnie,
¿ebym wróci³ z rodzin¹ i zakwaterowa³ siê
u niego. Spêdzilimy razem dwie godziny i
widzia³em, ¿e ci ludzie byli pod takim samym emocjonalnym wra¿eniem z naszego
spotkania jak ja. Zauwa¿yli na pewno, jak
g³êboko wzruszy³ mnie ten powrót do rodzinnego gospodarstwa.
Po po¿egnaniu pojechalimy dalej na
cmentarz, gdzie znalaz³em grób mojej matki. Potem jeszcze krótkie odwiedziny szko³y w Zatykach i z powrotem do Olecka.
Pan Kaczor wspomina³ o amerykañskim
rencicie, osiad³ym w Olecku. Przesiad³em
siê znowu na rower i znalaz³em adres. Mielimy sobie wiele do opowiedzenia, poniewa¿ obaj bylimy rencistami ¿yj¹cymi na
obczynie. Mimo, ¿e dolar kosztowa³ w Polsce
wiêcej ni¿ na Kostaryce, nie by³em zainteresowany przeprowadzk¹. W dalszym ci¹gu jednak zadbany dom i piêkne, du¿e kaflowe piece przypomina³y mi o naszym w³asnym domu w Zatykach z mojego dzieciñstwa. Mój gospodarz zaprasza³ mnie z rodzin¹ i proponowa³, bymy traktowali jego
pokój gocinny jako nasz¹ wakacyjn¹ kwaterê.
Wra¿enia z tych dni by³y tak obci¹¿aj¹ce, ¿e zdecydowa³em siê w koñcu wracaæ
do domu. Jecha³em krótko do Gdañska, gdzie
mój przyrodni brat Fredrich Polimer studiowa³ na politechnice, a potem przez Warszawê i Pragê na parê dni do Karlsbad. 30
lipca lecia³em z Berlina znowu przez Atlantyk.
Staramy siê, myleæ pozytywnie i akceptowaæ fakty, które nie mog¹ byæ zmienione. Co pozytywnego mo¿na powiedzieæ o stanie naszej ojczyzny? Mo¿e wiêc
co nastêpuj¹cego: w Ameryce Po³udniowej widzê karczowanie lasów i wykorzystywanie natury, za co w przysz³ych stuleciach cierpieæ bêdzie ca³a ludzkoæ. Na
Mazurach nie widzia³em karczowania lasów,
a wznios³oæ naszej starej ojczyzny pozostaje nietkniêta. Buduje siê te¿ nowe kocio³y i zak³ada parki.
Co mo¿na jeszcze powiedzieæ...

12. Przystanek Olecko

(z Biuletynu Przystankowego)

Pozostawiæ cz¹stkê siebie

Dobieg³y koñca ogólnopolskie warsztaty tañca wspó³czesnego Mazury z tañcem
i fitnessem. Przez piêæ ostatnich dni wszyscy zainteresowani poznawali tajniki tañca.
Warsztatowicze pod okiem Romana
Komassa  dowiadczonego tancerza,
wspó³pracuj¹cego te¿ z teatrami w Gdañsku, Warszawie, £odzi i Niemczech  pracowali nad giêtkoci¹ swoich cia³ oraz trudn¹
sztuk¹ improwizacji.
Taniec to nie tylko ma³opwanie ruchów  mówi prowadz¹cy  tutaj potrzebna
jest te¿ wiedza teoretyczna..
Zajêcia opiera³y siê wiêc te¿ na poszerzaniu wiadomoci o ró¿nych stylach tañca. Trzygodzinne treningi by³y wyczerpuj¹ce. Wyznawano na nich zasadê Im wiêcej

potu, tym lepsze efekty. Mimo to warsztaty dawa³y uczestnikom radoæ i satysfakcjê.
Równolegle do nauki tañca, odbywa³y
siê zajêcia fitness. Prowadzi³a je Sylwia Dra¿ba  magister zdrowia publicznego. Trening stanowi³ po³¹czenie areobiku z elementami tañców (takich jak np. salsa), nie
zabrak³o te¿ miejsca na krótkie choreografie. Ka¿dego dnia uczestnikom towarzyszy³
inny rodzaj muzyki. Mieli do czynienia m.
in. z funky. Warsztatowicze pracowali w
dwóch grupach: zaawansowanej oraz pocz¹tkuj¹cej. Znalaz³o siê wiêc miejsce dla
ludzi, którzy chcieli mi³o spêdziæ czas oraz
dla tych z predyspozycjami i zapa³em do
dalszej pracy.

Nocne zamieszanie w duszy
Na tegorocznym Przystanku Olecko nie zapomniano i o mi³onikach poezji. Co dla siebie znaleli tak¿e literaci. Pisarze,
muzycy, malarze t³umnie przybyli na Przystankowe Noce Literackie, które odbywa³y siê w dobrze znanym im Klubie U Potêgowej (zbie¿noæ nazwy z nazwiskiem ciotki Edwarda Stachury nieprzypadkowa). Jeden z najbardziej kameralnych i posiadaj¹cych niebywa³y koloryt elementów Przystanku, znalaz³ swój
fina³. Jednak¿e, zanim wszystko siê skoñczy³o, musia³o siê zacz¹æ...
Imprezê prowadzi³ Jan Kondrak, a nastrojow¹ muzyk¹ umila³, przep³ywaj¹cy niezauwa¿alnie czas, zespó³ Super Young
Jazz Trio, tworz¹c niezwyk³e t³o dla czytanych utworów. Trzy
dni, jakie zafundowali nam organizatorzy Nocy Literackich na
d³ugo zostan¹ w pamiêci s³uchaczy. By³y to, jak zapowiedzia³
Kondrak, noce konfrontacji, konfrontacji przez ma³e, przyjazne
k, twórców i publicznoci, teraniejszoci, przesz³oci, ma-

Atmosfera
na
warsztatach
by³a przyjazna. Jak
przyznaj¹
sami prowadz¹cy,
pierwszego
dnia wszyscy byli
trochê spiêci, jednak ju¿ wieczorem spotkali siê na piwie i plotkach.
Jedyne o czym marz¹ prowadz¹cy, to
nieco wiêksze zainteresowanie. Chcemy
podzieliæ siê tym, co umiemy, pozostawiæ
po sobie jak¹ cz¹stkê mówi¹.
A zatem zapraszamy za rok!
Agata Ostrowska

rzeñ i tego co zwyczajne, ludzi, ich wizji, problemów, dokonañ a tak¿e konfrontacji mazurskiej prowincji i warszawskiej
metropolii. W te nietypowy wieczory dla normalnych ludzi, a tak zwyczajne dla zebranych, swoj¹ twórczoæ zaprezentowali, m.in. Wies³aw B. Bo³tryk, Andrzej Garczarek, Marek
Borawski, Wojciech Anuszkiewicz, Gra¿yna Dobreñko, Wac³aw
Klejmont, Adam Andryszczyk, Marta Cywiñska, Jerzy Stachura Junior
Kto nie by³ niech ¿a³uje...
I choæ jak nadmieni³, popadaj¹cy w coraz dalsze gawêdziarskie zapêdy lubelski bard, Olecko nie mo¿e konkurowaæ z Dublinem bo nie doczeka³o siê w³asnego Joycea.
Dobrze, ¿e jest chocia¿ Potêgowa
Tegoroczne spotkanie ze sztuk¹ nie odby³o siê jak zwykle na scenie Pod dêbami, a w miejscu, gdzie jeszcze do
niedawna odbywa³y siê dyskoteki. Niektórym brakowa³o specyficznej atmosfery, nieba i gwiazd, towarzysz¹cych zawsze
tego rodzaju spotkaniom. Pozostaje jedynie mieæ nadziejê,
¿e w przysz³ym roku powrócimy pod dêby.
Ewa Borkowska & Spó³ka ZOO

HOROSKOP £OSIA
W nadchodz¹cym roku czekaj¹ ciê wielkie
zmiany. Pierwsze poprzystnakowe dni przeznacz na odpoczynek i odespanie nocnych
szaleñstw. Hulanie po polanie do bia³ego
rana zdrowiu nie s³u¿y.
Jesieñ minie doæ szybko. Uwa¿aj
jednak, gdy¿ wszyscy wokó³ bêd¹ udowadniaæ, ¿e nie s¹ jeleniami, wiêc mo¿esz mieæ niewielkie k³opoty. Elektorat
jelenia od ³osia nie zawsze odró¿ni.
Zima bêdzie sroga i d³uga, mimo to
ju¿ w styczniu czekaj¹ Ciê wielkie wydarzenia. Starszyzna plemienna przyjmie
Ciê w koñcu do zaszczytnego grona ³opataczy (w koñcu to bêdzie ju¿ 13. rok).
Nie chwal siê tym lepiej, bo mog¹ pojawiæ siê i tacy, którzy oczekiwaæ bêd¹ od
Ciebie uprz¹tania ulicznego niegu.
Od pierwszych dni wiosny wypatruj
lataj¹cych bocianów, szukaj w trawie czterolistnych koniczynek, wejd w komitywê z komniarzami i czarnymi kotami. Nie
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rozsyp soli, nie rozlej mleka i nie st³ucz
lustra. Szczêcia nigdy dosyæ, szczególnie
w okolicach 13 Przystanku.
W okresie letniego szukania sponsorów lepiej w
ogóle
nie
opuszczaj lasu
 niewa¿ne jak
bardzo bêd¹
swêdzieæ Ciê
rogi. Jeszcze
jaki sponsor
przebiegnie lub
przep³ynie Ci
drogê i k³opot
gotowy.
Poniej, gdy
ju¿ wszystko
siê uda, nie zapominaj, ¿e kolejna jesieñ ponownie da Ci

szansê by Olecko sta³o siê grodem ³osia nie tylko z nazwy.
A tak w ogóle, to pij du¿o, jedz tylko soczyst¹ trawê, odpisuj na listy fanów i fanek. I nie zapomnij na 13. Przystanek uszyæ nowych spodni, jo³!
A wró¿kê Klaudynê odwied znów
Klaudyna
za rok...
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(K25901)

OLECKO, Armii Krajowej 6, tel. 520-37-20
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (ponad 6500 tytu³ów do Twojej dyspozycji),
 hity w kilku egzemplarzach, sprzeda¿ czystych kaset video,
 sta³ym klientom rabat  20% (rednio 5 wypo¿yczeñ miesiêcznie),
 sprzeda¿ kaset nagranych (równie¿ znane bajki W. Disneya),
 telefoniczna rezerwacja filmów, komputerowa obs³uga klientów.
(K34203)

HITY WYPO¯YCZALNI (DVD)  sierpieñ 2005
Lp.

Nr
kat.

Gatunek

Lp.

Nr
kat.

1

653

Blade. Mroczna Trójca

akcja

16

662

Kubu i Hefdumpy

anim.

2

648

Miasteczko Salem

horror

17

630

Egzorcysta. Pocz¹tek

horror

3

656

Zatañcz ze mn¹

kom.

18

615

Ocean's Twelve

sens.

4

652

Aleksander

histor.

19

655

Zakopana Betty

kom.

5

614

Skarb narodów

przygod.

20

643

Niebo

6

621

Poznaj moich rodziców

kom.

21

568

Iniemamocni

anim.

7

661

Kl¹twa

horror

22

665

wiat³a stadionów

akcja

8

659

13 dzielnica

akcja

23

549

Apartament

9

574

Cz³owiek w ogniu

akcja

24

627

Po zachodzie s³oñca

10

664

P³on¹ca pu³apka

akcja

25

540

Ja, Robot

11

595

Komórka

thriller

26

620

Lemon Snicket

12

544

Dziewczyna z s¹siedztwa

kom.

27

561

Nowy Jork, nowa mi³oæ

kom.

13

581

Wesele

kom.

28

628

Laleczka Chuckky

horror

14

633

Soul Plane

kom.

29

666

Pi³a

horror

15

650

Bezdro¿a

kom.

30

557

Zak³adnik

thriller

Tytu³

Tytu³

Gatunek

thriller

thriller
kom.akc.
s.f.
przyg. sf

JU¯ W WYPO¯YCZALNI  DVD
Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

1

677

Smokiem i mieczem

2

678

3

679

Tytu³

przyg.

4

680

Inter Mission

Hitch

kom.

5

681

T³umaczka

Kontrolerzy

kom.

6

682

7 sekund

Gatunek

kom.
thriller
akcja

Niektóre premiery wrzenia 2005 r.
5

Za wszelk¹ cenê

Constantine

Trudne s³ówka

8

Lot Feniksa

Aviator

Ring 2

12

Roboty

Ksiê¿niczka na lodzie

Pacyfikator

19

Trzeci

Mechanik

Bardzo d³ugie zarêczyny

22

Sin City - miasto grzechu

Zebra z klas¹

Z³e wychowanie

29

Dzieci Diuny

G³ow¹ w mur

Pitbull

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900,

niedziela  1200-1700

!
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Pisz¹c te s³owa mam przed sob¹ teczkê ze wspomnieniami Wac³awa Trejnowskiego, podporucznika Wojska Polskiego z okresu walk z hitlerowskim okupantem.
Wspomnienia te spisa³ Grzegorz Gliñski  uczeñ pierwszej klasy Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Olecku w maju 1985 roku na podstawie kroniki prowadzonej przez
podporucznika Wac³awa Trejnowskiego.
Konkurs na wspomnienia kombatanckie powsta³ z inicjatywy nauczycielki historii
w Zespole Szkó³ Rolniczych pani Stypu³kowskiej. Wówczas 16-letni Grzegorz Gliñski
zaj¹³ w nim drugie miejsce, zdobywaj¹c nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoci 2000 z³.
Bohater tego wspomnienia dawno nie ¿yje, ale s³owo pisane zosta³o...
Jan Torebko

Co piórem zapisane...

(3)

tego toporem nie wyr¹biesz  mówi jedno z przys³ów.
Pragnê tu przypomnieæ przysiêgê,
któr¹ sk³adali przyszli ¿o³nierze Armii
Krajowej :
W obliczu Boga Wszechmog¹cego
i Najwiêtszej Marii Panny, Królowej
Korony Polskiej, przysiêgam byæ wiernym Ojczynie mej Rzeczypospolitej
Polskiej, staæ nieugiêcie na stra¿y Jej
Honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyæ
ze wszystkich si³, a¿ do ofiary mego ¿ycia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz
wyznaczonemu przezeñ Dowódcy Armii
Krajowej bêdê bezwzglêdnie pos³uszny,
a tajemnicy niez³omnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkaæ mia³o. Tak mi
dopomó¿ Bóg i Wszyscy wiêci.
Mimo, i¿ Polska w tym okresie formalnie przesta³a istnieæ w niesprawiedliwy
sposób, jednak znajdowali siê tak¿e ludzie, którzy chcieli J¹ wyzwoliæ, którzy
chcieli Jej powiêciæ ¿ycie  w³asne jedyne ¿ycie.
Znaczny wzrost szeregów Armii Krajowej na terenie wszystkich gmin przyczyni³ siê do wiêkszego zainteresowania siê tym gestapo i ich agentów. Dlatego te¿ przy pomocy anonimowych
donosicieli i informatorów gestapo za-

czê³o rozpracowywaæ poszczególne oddzia³y, jak np. grupê kpt Stanis³awa Bielickiego, pseudonim Ziomek.
Chwilowe sukcesy Niemców przyczyni³y siê do jeszcze bardziej wnikliwego
szkolenia ¿o³nierzy A.K. Istnieli tak¿e ludzie
inteligentni, którzy nie zgadzaj¹c siê na
wspó³pracê z Niemcami wybierali obozy
koncentracyjne ni¿ dzia³alnoæ na korzyæ
wroga. By³o to wyrazem wielkiego patriotyzmu tych ludzi, których najczêciej
spotyka³a potem ze strony gestapo surowa kara, jak¿e niesprawiedliwa.
W roku 1942 rozpoczê³y siê aresztowania pojedynczych ludzi w kilku placówkach, a tak¿e wród dzia³aczy A.K.
Tym razem dowództwo organizacji, aby
nie dopuciæ do aresztowania najbardziej
wartociowych ludzi, rozpoczê³o organizowanie pierwszych oddzia³ów partyzanckich na tym terenie. Po³udniowa czêæ
powiatu suwalskiego i sejneñskiego jest
pokryta odwiecznym borem, który ci¹gnie siê daleko na po³udnie przez powiat augustowski, a¿ po Grodno, a w
kierunku wschodnim lasy dochodz¹ a¿
do Niemna na Litwie. W tych lasach, a
zw³aszcza w Puszczy Augustowskiej,
zaczê³y siê tworzyæ zal¹¿ki oddzia³ów

Partyzanci oddzia³u AK Romana z Puszczy Augustowskiej.
Drugi od lewej siedzi Julian Wierzbicki - Roman.
Fot. z ksi¹¿ki Zanikaj¹ce echa Aleksandra Omiljanowicza, wyd. MON

Wac³aw Trejnowski  Orkan z Ber¿a³owiec. Dowódca oddzia³u partyzanckiego w okolicach Sejn.
partyzanckich. Ludzie poszukiwani przez
gestapo, uciekinierzy z robót przymusowych i obozów oraz ochotnicy wydobyli
ukryte karabiny, przybierali pseudonimy,
³¹czyli siê pocz¹tkowo w niewielkie grupy, do których do³¹czali stale nowi ludzie. W ten sposób tworzy³y siê pierwsze oddzia³y partyzanckie, na razie nieliczne, przewa¿nie s³abo uzbrojone, ale mocni
wol¹, duchem, wiar¹ w s³usznoæ sprawy, za któr¹ poszli walczyæ.
Oddzia³y i wiêksze patrole partyzanckie.
Oddzia³ partyzancki, którego dowódc¹
by³ kpr/por. Witold Pielecki, pseudonim.
¯wirko, powsta³y oko³o 15.10.1941 r.,
którego póniejsza liczba partyzantów
wynios³a 168 osób.
Oddzia³ partyzancki, którego dowódc¹
by³ sier¿/ppor. Albin Drzewicki, pseudonim Konwa, powsta³y oko³o 1.11.1942
roku; jego póniejsza liczba partyzantów
wynios³a 122 osoby.
Oddzia³ partyzancki, którego dowódc¹
by³ plut./ppor. Julian Wierzbicki, pseudonim Roman  powsta³y oko³o 10.09.
1942 r.; liczba partyzantów 113.
Oddzia³ partyzancki, którego dowódc¹
by³ kpr/ppor. Franciszek Goworowski,
pseudonim Leny, powsta³y oko³o
3.03.1943 roku, którego stan partyzantów
w roku 1944 wyniós³ 32 osoby.
Oddzia³ partyzancki, którego dowódc¹
by³ kpr/ppor. Jan Olszewski, pseudonim
¯y-tniewski, powsta³y oko³o 13.09.1943
roku i licz¹cy 91 osób.
Oddzia³ partyzancki, którego dowódc¹
by³ plut/por. Stefan Koska, pseudonim
Jastrz¹b, powsta³y oko³o 15.10.1943 roku;
liczba partyzantów by³a najwiêksza sporód wszystkich oddzia³ów, bo w tym
samym okresie 165 osób.
C.d.n.
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Opowieci równikowe (51)

stycznia 1819 roku. Tego w³anie dnia
przyby³ na wyspê Sir Stamford Raffles
w celu za³o¿enia tu wolnoc³owego portu
brytyjskiego. Zacz¹³ siê nap³yw imigrantów,
zw³aszcza Chiñczyków z Archipelagu Malajskiego, by prowadziæ handel i uprawiaæ pieprz i gambir. Singapur s³u¿y³ Bry-

Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

W miecie lwa

Po niadaniu dalszy podbój Singapuru (Singapura to w sanskrycie miasto lwa). Ka¿dy z nas poszed³ w swoj¹
stronê i wed³ug swoich zainteresowañ.
Jadzia z Gra¿yn¹, a ja z Jackiem oddzielnie. Zwiedza³em miasto  pañstwo z planem
w rêce.
Doæ czysto i spokój pomimo potoku ludzi i samochodów. Bia³ych turystów
jest niewielu. Nie przepuci³em dzisiaj ¿adnej

kich wysepek. Singapur jest jednym
z nielicznych miejsc
na kuli ziemskiej,
gdzie przez ponad
200 dni w roku wystêpuj¹ burze z wy³adowaniami atmosferycznymi.
Dzieñ i noc trwaj¹

Singapur.
Meczet.
Singapurski blok mieszkalny.
tu po oko³o 12 godzin bez wzglêdu
na porê roku.
To maleñkie
pañstwo zamieszkuje 4 mln osób:
Chiñczycy  77%,
wi¹tyni hinduskiej i chiñskiej. Jacek z
tego tytu³u poca³owa³ mnie nawet w rêkê!
O rany! Co za wylewnoæ i zachwyt!
I jaki nieoczekiwany gest. A ja tylko je
ogl¹da³em.
W jednej ze wi¹tyñ widzia³em szczura. By³ wypasiony i chytry, bo czai³ siê do
pozostawionej przez kogo odrobiny jedzenia. Jadzia kupi³a sobie cyfrow¹ kamerê wideo i jest szczêliwa z tego powodu.
Singapur jest zarazem pañstwem,
wysp¹ i miastem  42 km d³ugoci i 23
szerokoci. Le¿y 137 km od równika. Poza
g³ówn¹ wysp¹ sk³ada siê z 63 niewielDach hinduskiej wi¹tyni.

Malajowie - 14% i
Hindusi  7,7%.
Oprócz nich przebywa tu wielu cudzoziemców zatrudnionych w firmach
zagranicznych i lokalnych. Obowi¹zuj¹ cztery jêzyki urzêdowe: angielski,
malajski, mandaryñski i tamilski.
Historia Singapuru zaczê³a siê 29

tyjczykom jednoczenie jako kolonia karna
dla wiêniów z Indii. 8 grudnia 1941r. zosta³ zaatakowany przez bombowce japoñskie. Po dwóch miesi¹cach wojska brytyjskie skapitulowa³y. Upadek Singapuru, uwa¿anego za twierdzê nie do zdobycia, by³ dla wszystkich szokiem.

Miejsce do modlitwy w domu towarowym.
Po kapitulacji Japonii Singapur wróci³ pod zarz¹d Brytyjczyków, ale ludzie
nie chcieli ju¿ statusu kolonii. Jednak dopiero 9 sierpnia 1965r. uzyska³ pe³n¹ niepodleg³oæ. Wyrazi³a siê ona nawet we
fladze pañstwowej, która przypomina
odwrócone polskie kolory. Jestem tu kilka dni po wiêcie niepodleg³oci, ale
praktycznie wszêdzie (w oknach mieszkañ najwiêcej; 90% Singapurczyków mieszka we w³asnym mieszkaniu) powiewaj¹
singapurskie kolory. Na czerwonym polu
widnieje pó³ksiê¿yc, ale nie ma on nic
wspólnego z islamem, symbolizuje powstanie m³odego narodu; i piêæ gwiazdek oznaczaj¹cych demokracjê, pokój,
postêp, sprawiedliwoæ i równoæ.
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Kalendarz imion
20 wrzenia
Dionizy, Euzebii, Faustyny, Filipiny,
Renaty
Dionizego, Eustachego, Fausta, Filipa,
Franciszka, Maurycego, Mi³owuja,Ostapa
21 wrzenia
Bo¿ydary, Darii, Ifigenii, Miry, Oty
Aleksandra, Bo¿es³awa, Bo¿ydara, Hipolita, Janusza, Jonasza, Laurentego,
Mateusza, Wawrzyñca
22 wrzenia
Barbary, Joachimy, Maury, Maurycji,
Milany
Joachima, Jonasza, Maurycego, Prosimira, Tomasza, Tymona
23 wrzenia
Berty, Boguchwa³y, Liny, Marty, Minodory, Poli, Tekli

Usuwamy
zmêczenie stóp

W celu szybkiego usuniêcia zmêczenia
i obrzmienia stóp, wywo³anego czêstymi d³ugimi spacerami albo marszami, nale¿y
stosowaæ pó³godzinn¹ k¹piel nóg w dobrze
ciep³ej wodzie z dodatkiem 2 ³y¿ek 6%
octu na 4-5 litrów wody.

Lustro (zabrudzone)...
natrzeæ papk¹ sporz¹dzon¹ z kredy szlamowej rozdrobnionej spirytusem denaturowanym. Po wyschniêciu zetrzeæ kredê
a lustro dobrze wypolerowaæ.

IRENA
KWIATKOWSKA

Debiutowa³a w 1935 r. w kabarecie
Fryderyka Jarossyego Cyrulik Warszawski. Podczas II wojny wiatowej dzia³a³a w podziemnym ¿yciu teatralnym. Po
1945 r. wystêpowa³a w warszawskich
teatrach (Buffo, Syrena, Komedia, Nowy)
i kabaretach (Siedem Kotów, Dudek). Do
jej najwybitniejszych osi¹gniêæ teatralnych nale¿¹ role komediowe, m.in. Dulska (Moralnoæ Pani Dulskiej G. Zapolskiej), Aurelia (Wariatka z Chaillot
J. Giraudoux), Hermenegilda Kociubiñska (Doro¿ka Hermenegildy wg K.I.
Ga³czyñskiego). Stworzy³a tak¿e szereg
ról telewizyjnych m.in. w serialu Wojna domowa oraz w Kabarecie Starszych
Panów. Do historii przesz³a wykreowana przez ni¹ postaæ kobiety pracuj¹cej z serialu Czterdziestolatek.
Irena Kwiatkowska to tak¿e
wykonawczyni wielu monologów i skeczy (np. rola Ciotki w tekstach Marii
Czubaszek), czêsto pisanych specjalnie
dla niej.

Andrzeja, Boguchwa³a, Bogus³awa, Liberta, Lina, Linusa, Liwiusza, Minodora
24 wrzenia
Dory, Gerdy, Marii, Maryny, Teodory,
Tomi³y
Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira,
Roberta, Teodora, Tomi³a, Tomira, Uniegosta
25 wrzenia
Aurelii, Aury, Kleopatry, W³adys³awy
Aurelego, Franciszka, Gaspara, Kamila,
Kleofasa, £adys³awa, Rufusa, wiêtope³ka,
W³adys³awa, Wodzis³awa
26 wrzenia
Delfiny, Justyny, £ucji, Nili, Zbys³awy
Cypriana, Damiana, Euzebiusza, Justyna, Kosmy, £êkomierza, Zbys³awa

Makaron...

nie klei siê, gdy do gotowania dodamy
³y¿kê oleju.

Rdza...

z bia³ego obrusa zniknie, jeli plasterek
cytryny po³o¿y siê miêdzy dwie warstwy
tkaniny i przycinie na chwilê gor¹cym
¿elazkiem. Zabieg dobrze jest powtarzaæ
kilkakrotnie.

Zupa warzywna

Zamiast do zup jarzynowych robiæ niezdrowe zasma¿ki, przetrzyjmy czêæ warzyw przez sito, co znakomicie zagêci
zupê.

Przys³owia

 Jeli na w. Mateusz (21 wrzenia) pogoda, to ona jeszcze cztery tygodnie
trwaæ bêdzie.
 w. Mateusz (21 wrzenia) daje ch³odu, i raz ostatni podbiera miodu.
 Niech chucha Chueusza, kto zabi³ Mateusza (21 wrzenia).
 Po w. Mateusz (21 wrzenia) chucha,
kto sobie nie sprawi³ ko¿ucha.
 Po w. Mateuszu (21 wrzenia) nie chod
bracie w kapeluszu.
 w. Mateusz (21 wrzenia) chmiel z tyczek odziera i te¿ miód z ulów podbiera.
 Na w. Mateusza (21 wrzenia) dostanie kapusta kapelusza.
 Gdy wrzesieñ bez deszczów bêdzie, w
zimie wiatrów pe³no wszêdzie.
 Niech ciê nawet na Tomasza (22 wrzenia) twój siew ¿yta nie odstrasza.
23 wrzenia
 23 padziernika
Wagi dzia³aj¹ bardziej
sercem ni¿ rozumem. Lubi¹ dyskutowaæ, rozwa¿aæ
ró¿ne problemy  rzadko jednak przejmuj¹ inicjatywê. Decyzje podejmuj¹ d³ugo i z namys³em, ale aby unikn¹æ stresów, gotowe s¹ na kompromisy. Czêsto
brakuje im cierpliwoci i wytrwa³oci. Wagi
nie odznaczaj¹ siê najlepszym zdrowiem.
Maj¹ sk³onnoci do chorób nerek i ¿o³¹dka, musz¹ uwa¿aæ na przeziêbienia.
Cierpi¹ na zaburzenia gastryczne, maj¹ce pod³o¿e nerwicowe. Na szczêcie wraz
z k³opotami dolegliwoci te mijaj¹. Lekarze zalecaj¹ Wagom picie du¿ej iloci
wody lub nie gazowanych p³ynów.

Tajemnicza wiec¹ca kula
Piorun kulisty nale¿y do nielicznych
niewyjanionych dot¹d przez naukê zjawisk naturalnych. Jest to wiec¹ca kula
wielkoci g³owy dziecka, pojawiaj¹ca siê
niespodziewanie podczas burzy, unosz¹ca siê swobodnie w powietrzu nawet przez
kilkadziesi¹t sekund. Dot¹d nie wytworzono go w laboratorium. Nie wiadomo,
jaka jest jego natura. Z relacji wiadków
wynika, ¿e jest lekki jak powietrze, ma temperaturê pokojow¹ i mo¿e eksplodowaæ
jak dynamit.
Autorami hipotezy wyjaniaj¹cej wiêkszoæ cech tego zjawiska s¹ J. Abrahamson i J. Dinniss z Uniwersytetu Canterbury w Nowej Zelandii. S¹dz¹ oni, ¿e podobnie jak w rozgrzanych tyglach, w których
uzyskuje siê czysty krzem do produkcji
uk³adów scalonych, piorun kulisty powstaje
w chwili uderzenia zwyk³ego pioruna w
ziemiê. W obu procesach temperatury s¹
podobne i siêgaj¹ kilku tysiêcy stopni.
Zwyk³a gleba ma podobny stosunek zawartoci wêgla i piasku (dwutlenku krze-

mu) co mieszanina do wytopu pod³o¿a
pó³przewodników. Poniewa¿ czysty krzem
jest niestabilny, w powietrzu zaczyna siê
z powrotem utleniaæ do postaci dwutlenku krzemu, czyli piasku. Temu procesowi
towarzyszy wiecenie.
Uczeni dowodz¹, ¿e kulistoæ kszta³tu bierze siê z w³aciwoci stygn¹cego
krzemu, którego cz¹steczki zlepiaj¹ siê w
d³ugie paciorki czy te¿ nitki nanocz¹steczek. Tak powstaje wiec¹ca, puszysta
kula spl¹tanych nitek krzemowych.
Po powolnym, spokojnym utlenianiu
siê krzemowy motek rozpada siê i zostaje
po nim garæ brudnego piasku. Czasami
wskutek utleniania kula rozgrzewa siê tak
bardzo, ¿e krzemowe nitki ulegaj¹ stopieniu i zaczynaj¹ siê utleniaæ w ca³ej objêtoci kuli. Nastêpuje wtedy eksplozja.
Ta elegancka teoria nie wyjania jednak wszystkich podawanych przez wiadków cech zjawiska np. przenikania pioruna kulistego przez szyby czy te¿ przelizgiwania siê przez w¹skie dziurki.
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(K32307)

/ SPRZEDAM
* dom do remontu, 20 metrów od jeziora, Gordejki, 0,82ha.
Tel. (085) 744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de. (K32707)
* dom 130m 2, dzia³ka 1400m2, 200m od jeziora. Tel. 0-691518-556.
(K35701)
* dzia³kê roln¹ z lini¹ brzegow¹ jeziora Oleckie Ma³e. Tel.
0-606-480-884.
(K35601)
* dzia³ki budowlane. Tel. 0-601-210-819.
(K35202)
* Meble do sypialni bia³e, meble do pokoju dzieciêcego, telewizor kolorowy 21 cali. Tel. 0-506-540-492.
(K35502)
* podwójne szklone ramy okienne, mo¿na wykorzystaæ w
szklarni - 60 sztuk. Tel. 0-691-518-556.
(K34702)
* siano. Tel. 0-605-171-286.
(K34702)
* siedlisko po remoncie, umeblowane, Mo¿nie, 2ha. Tel. (085)
744-81-93. Malgorzata_Wrobel@web.de
(K32607)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1306)
* Toczenie w drewnie, balustrady, schody. Tel. 0-507-861-624.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Informacja
pod nr tel.

520-23-36

Codziennie w godz. 800-1800
W rankingu szkó³ nauki jazdy w woj. warmiñskomazurskim nasza szko³a zajê³a II miejsce!!

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(V58902)

OG£OSZENIA DROBNE

/ PRACA
* AVON - zostañ konsultantk¹, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.

(K35102)

Tel. (087) 520-22-33.
Ceny najni¿sze w regionie.!
KEY, Go³dapska 22.

(V56403)

HISZPAÑSKI KOMPAKT ROCA
- 299,00 z³

(V56707)

/ INNE
* Oddam szczeniêta w dobre rêce, po bardzo ma³ych rodzicach. Tel. 0-604-935-229.
(K35401)

OLEJ OPA£OWY

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

(V59006)

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

KONKURENCYJNE CENY !!!

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1988-89

Centralne ogrzewanie nieczynne z
powodu awarii pieca, który zosta³ oddany do remontu. Wszystkie dziury w
siatce okalaj¹cej boisko nie za³atane. Na
najmniejszym placyku przeznaczonym na
lodowisko Liliput le¿y kilka ton wêgla. Dzieci, a nawet doroli, skracaj¹ sobie
drogê chodz¹c na prze³aj przez lodowisko. Mimo wszystko decydujê siê na
opiekê nad lodowiskiem, z tym zastrze¿eniem, ¿e ogrzewanie budynku ma byæ
rozpoczête jeszcze przed wiêtami. Na
razie zadawalam siê tylko piecykiem elektrycznym.
Po postawieniu band w dniu 2 grudnia
zostaje uruchomione du¿e lodowisko, lecz
ju¿ 5 grudnia zosta³o zamkniête z powodu odwil¿y. 9 wieczorem znowu mrono, dziêki temu w dniu nastêpnym jedzimy ca³y dzieñ. 11 grudnia ponownie
odwil¿, trwaj¹ca dwa dni. 14 ju¿ jedzimy, a 15 mo¿na ju¿ malowaæ linie do
sztafety hokejowej i lilijkê harcersk¹ bez
napisów. 19 grudnia pojawiaj¹ siê przy
lodowisku pierwsze rzeby, które w dniu
nastêpnym kto demoluje. Okazuje siê,
¿e sprawc¹ tego jest uczeñ V klasy naszej szko³y.
Korzystaj¹c ze sporego mrozu malujemy napisy Harcerska Spó³dzielnia
Jutrzenka i Witamy Zimê oraz Czuwaj pod lilijk¹. 22 jedzimy na Zuchu
a SKS ch³opców trenuje na du¿ym lodowisku. Po godz. 12. lodowiska s¹
zamkniête. Kontynuujemy dekoracjê
Zucha.
23 grudnia zostaje uruchomione centralne ogrzewanie. 23 i 24 znowu odwil¿owa aura z padaj¹cym deszczem. Wszystkie
rzeby, a by³o ich sporo, zdeformowa³y
siê i trzeba by³o je odnawiaæ. 25 o godz.
12. po deszczu nastêpuje lekki przymrozek i pada nieg. O godz. 1. po pó³nocy
rozpoczynam usuwanie niegu z wod¹.
Oko³o godz. 13. zostaje oczyszczone lodowisko du¿e, przy którym namordowa³em
siê od 1. w nocy do 9. rano. Dziêki pomocy jednego z naszych uczniów oraz
ucznia Szko³y Podstawowej nr 4 i dwóch
z Zasadniczej Szko³y Zawodowej lodowisko du¿e zostaje otwarte, chocia¿ z
niezbyt doskona³¹ tafl¹. Biletów wstêpu nie sprzedajemy. Zapraszam do jazdy w drugi dzieñ wi¹t.
O godz. 3. rano, po wyrównaniu zdzierakiem przystêpujê do czyszczenia tafli
¿elaznym zsuwakiem. zaczyna prószyæ
nieg  na razie lekki, ale póniej coraz
gêstszy, choæ ³atwy do usuwania. nieg

pada do godz. 8., ale ju¿ o 7. staje siê
odwil¿owy. Przybywaj¹ dwaj wytrwali
pomocnicy. Do godz. 10. tafla jest oczyszczona, ale zaczyna padaæ m¿awka, a po
niej deszcz. Pozostawiam ch³opców samych do zamontowania owietlenia a sam
udajê siê do domu na odpoczynek. Po
po³udniu pracujê sam przy budowie Chatki
75-latka. Odwil¿ trwa do 27 grudnia. nieg
zgromadzony na rzeby topi siê, lecz doæ
gruby lód nie poddaje siê.
W dniu 25 nieznany sprawca wykrêca wszystkie ¿aróweczki z choinki na
dachu. 28, 29 i 30 ci¹gle trwa odwil¿,
znikaj¹ wszystkie linie i napisy. Miejscami
ukazuje siê asfalt, a na lodowisku Zuch
w rogu  ziemia. Powtarza siê sytuacja z
ubieg³orocznej zimy, kiedy po dziesiêciodniowej odwil¿y w styczniu lód i nieg
zosta³y ca³kowicie stopione, a zima
rozpoczê³a siê dopiero w lutym. Korzystaj¹c z odwil¿y rozpoczêlimy w czynie
spo³ecznym malowanie wnêtrza budynku. 29 grudnia zosta³a odmalowana przebieralnia i kawiarnia, a 30 pokój radiofonizacyjny i szatnia. Pracowali przy tym
nasi byli uczniowie: Bokuniewicz, Barszczewski, Woroniecki oraz kilku uczniów
z dwójki na czele z Naruszewiczem i
Sieñk¹.
31 grudnia zaczyna mroziæ dopiero o
godz. 16. Polewam wiêc oba lodowiska
do godz. 21., nastêpnie odpoczywam do
24. a o 0.30 ponownie jestem na lodowisku i polewam go tylko raz. O godz. 1.
na Nowy Rok przychodzi kilku starszych
ch³opców i pomagaj¹ przy ponownym
polaniu i wrzuceniu wêgla z najmniejszego placyku do kot³owni. O godz. 4.
zaczyna padaæ nieg, wiêc zabieram siê
do usuwania go. O godz. 8. przybywaj¹
pomocnicy, a o 9. zaczynam ponowne
polewanie, które z przerwami kontynuujê do godz. 14. O 15.30 otwieramy lodowisko Zuch i po³owê du¿ego. Na
cienkim lodzie z powietrzem powstaje masa
dziur.
W nocy 2 stycznia malujê znaki do
sztafety hokejowej i napis Witamy Nowy
Rok 1989. W tym dniu wszystkie lekcje odbywaj¹ siê na lodzie. Po po³udniu, o 15.30, lodowiska s¹ otwarte do
jazdy dowolnej do godz. 17.30.
Od 3 do 7 stycznia czynne s¹ dwa
lodowiska. Liliput po usuniêciu wêgla
i kilkakrotnym polaniu jeszcze nie nadaje siê do jazdy.
7 stycznia czeæ lodowiska du¿ego
zamkniêta, mo¿na jedziæ tylko na po³owie. 8 stycznia, na moje urodziny, czyn-

(194)

na tylko po³owa lodowiska (rano prawa
a po po³udniu lewa). Lód jest nietrwa³y,
wiêc musimy go oszczêdzaæ. W dniu 9
stycznia o godz. 8.30 stwierdzam brak
magnetofonu Kasprzak, który najprawdopodobniej zosta³ skradziony przez nieznanego sprawcê podczas polewania
przeze mnie lodowiska pomiêdzy 8.30 a
9. wieczorem. O tej kradzie¿y powiadomi³em milicjê.
9 i 10 stycznia nadal panuje odwil¿ i
pada m¿awka. 11 deszcz i m¿awka ustaj¹. Na ca³ym du¿ym lodowisku ukazuje
siê asfalt. Najwiêcej lodu zachowa³o siê
na Zuchu a lekki przymrozek pozwala
na dwukrotne polanie lodowisk. O godz.
14.30 ponownie polewam wszystkie lodowiska, wiêc mo¿e zdo³am utrzymaæ
cienk¹ warstwê lodu do rana 12 stycznia. W dzieñ zapowiadana na Suwalszczynie temperatura ma wynosiæ +50C.
Oby ta prognoza nie sprawdzi³a siê.
12 stycznia o godz. 12. otrzymujê wezwanie do Komendy Milicji w Olecku i
po z³o¿eniu zeznañ i owiadczeñ oraz 11
podpisów otrzymujê skradziony przez
naszego by³ego ucznia magnetofon.
13 stycznia polewam lodowiska od
godz. 0.00 do 7. rano a¿ szeciokrotnie.
Rano mróz siê koñczy. Dziewczêta z klas
IV i V maj¹ lekcje na du¿ym lodowisku.
Przed po³udniem zaczyna m¿yæ i lodowiska znów s¹ zamkniête. Wieczorem, przed
dziennikiem, polewam du¿e lodowisko tylko
raz. Mrozu nie ma. O godz. 0.30 przychodzê na lodowisko i czekam na mróz.
Tego dnia ch³opcy z klasy IIIC pod kierunkiem pana Narutowicza dekoruj¹ ciany
rozbieralni smerfami. Wieczorem tylko raz
pola³em du¿¹ taflê, lecz pomimo silnego
wiatru woda nie zamarz³a. Prawie ca³¹ noc
czeka³em na zmianê pogody, ale dopiero przed godz. 9. w dniu 14 stycznia woda
zaczê³a siê cinaæ. W dzieñ znowu pogoda odwil¿owa i asfalt ukazuje siê w
kilku miejscach. Bramka prowadz¹ca na
lodowisko, po raz trzeci odbudowana,
topi siê wraz z misiami siedz¹cymi po jej
obu stronach. Wkrótce, jeli nie nast¹pi zmiana temperatury na minusow¹, stopniej¹ resztki niegu nagromadzonego na
Chatkê 75-latka oraz inne ozdoby. Powtarza siê historia sprzed piêciu lat, kiedy budowalimy Chatkê 70-latka.
Odwil¿ wci¹¿ trwa od 11 stycznia i
nie zapowiada siê na zmianê pogody. Na
Lilipucie i du¿ym lodowisku lodu prawie nie ma, wszêdzie widaæ asfalt. Kiedy nadejdzie mróz, trzeba bêdzie rozpocz¹æ polewanie od nowa.
C.d.n.

&
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PI£KA NO¯NA AMATORSKA
Dnia 10 wrzenia, na ma³ym stadionie oleckiego MOSiRu, odby³ siê Turniej Pi³ki No¿nej 5-cio osobowej amatorów. Do rozgrywek zg³osi³o siê 6 dru¿yn:
GROM (kpt. Grzegorz Bomber), TSV Victory (Dominik Ga³¹zka), Liderzy Hamasu
(Marcin Pietraszewski), Bu³a i Spó³a (Marcin
Chlebus), Vacos Locos (Hubert Grze) i

LEKKA ATLETYKA
Obiecuj¹ce wyniki m³odych
lekkoatletów na Miêdzywojewódzkich
Zawodach M³odzików w Bia³ymstoku
W minion¹ sobotê na stadionie lekkoatletycznym Zwierzyniec w Bia³ymstoku odby³y siê Miêdzywojewódzkie
Zawody M³odzików, w ktych wystartowali reprezentanci z województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i
warmiñsko-mazurskiego. Zawody mia³y
wiêc siln¹ obsadê, a przy okazji sypnê³o te¿ dobrymi wynikami.
Oleccy lekkoatleci zaprezentowali siê
w tej konfrontacji bardzo dobrze, ustanawiaj¹c wiele rekordów ¿yciowych.
Po wakacyjnej przerwie dobrze pobieg³ na dystansie 1000 m Dominik Szczodruch. Wywalczy³ 4. pozycjê, ustanawiaj¹c
rekord ¿yciowy na tym dystansie  2:38,35
min.
Na dystansie 600 m ¿yciówki usta-

The Belfers (Jerzy Wojnowski).
W wyniku rywalizacji grupowej dalej
awansowali Liderzy Hamasu, w pó³finale
pokonuj¹c TSV Victory 4:2 (w rzutach karnych) i Bu³a i Spó³a, którzy tak¿e po regulaminowym czasie pokonali The Belfers 3:2
(rzuty karne). Zwyciêskie dru¿yny spotka³y
siê w finale a przegrani zagrali o 3. miejsce. TSV Victory pokonali The Belfers 5:2,
rewan¿uj¹c siê tym samym za przegran¹

w grupie, natomiast Bu³a i Spó³a po bardzo wyrównanym pojedynku wygrali 1:0
z Liderami Hamasu. Koñcowa klasyfikacja: 1. Bu³a i Spó³a, 2. Liderzy Hamasu,
3. TSV Victory, 4. The Belfers, 5. Vacol
Locos i 6 m. GROM.
Dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy; zwyciêzcy Puchar Dyrektora MOSiR
Andrzeja Kamiñskiego, natomiast zawody przygotowa³ i przeprowadzi³ olecki MOSiR.

nowili: Maciej Zalewski (1:30,28), Piotr
Witkowski (1:32,18), Arkadiusz Zackiewicz (1:33,30), Paulina Powiata (1:43,19)
i Marta Grzêda (1:49,98).
Nasz najm³odszy reprezentant, 12-letni
Pawe³ Witkowski, zadebiutowa³ w ciê¿kiej technicznie konkurencji  300 m pp³,
pozostawiaj¹c po swoim wystêpie dobre wra¿enie. Poprawnie technicznie pokonywa³ p³otki, uzyskuj¹c przy tym dobry wynik jak na taki wiek  50,06 sek.
Na tym dystansie jego starszy kolega
Jakub Powiata by³ trzeci w swojej kategorii (44,13 sek.)
W biegu dziewcz¹t na 1000 m Justyna Zieliñska debiutuj¹c uzyska³a rezultat 3:23,71min.
W najbli¿szym czasie lekkoatleci wystartuj¹ na jesiennych Mistrzostwach
Województwa podczas Wojewódzkiej
Inauguracji Roku Sportowego 2005/2006,
które odbêd¹ siê w Prostkach.
OTSS

PI£KA NO¯NA

Liga tenisa sto³owego zaprasza
Pó³nocna Liga Regionalna tenisa sto³owego zaprasza wszystkich chêtnych
którzy chc¹ graæ i zg³osiæ swoj¹ dru¿ynê do rozgrywek w sezonie 2005/2006.
Dru¿yna mo¿e byæ z zak³adu pracy, szko³y
lub sk³adaæ siê z by³ych zawodników,
bez wzglêdu na wiek. Mog¹ w niej wystêpowaæ mê¿czyni i kobiety. W lidze
nie mog¹ braæ udzia³u zawodnicy zg³oszeni w PZTS. Warunkowo dopuszcza
siê uczniów Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów z licencj¹ PZTS, jeli ta m³odzie¿
nie bierze udzia³u wyczynowo w II lub
III lidze.
Rozgrywki bêd¹ przeprowadzone na
wzór ligi PZTS. Uczestnicz¹ce zespo³y
same ustal¹ z ilu zawodników bêdzie
sk³adaæ siê dru¿yna, ze wzglêdu na koszty
podró¿y i czas trwania meczów. Rozgrywki
w nowym sezonie prowadzone bêd¹ systemem dwurundowym (mecz i rewan¿)

ka¿dy z ka¿dym, wed³ug ustalonego terminarza rozgrywek. Piêæ pierwszych zespo³ów otrzymaj¹ puchary, ka¿dy zespó³
otrzyma dyplom. Dru¿ynê nale¿y zg³osiæ do 25wrzenia br.
W ka¿dym sezonie Liga cieszy³a siê
du¿ym powodzeniem i zainteresowaniem
zawodników. W pierwszym roku Ligi startowa³o 12 zespo³ów, w nastêpnym roku
10 dru¿yn. Tytu³u broni Lega Olecko.
Wszystkie wyniki s¹ podawane na bie¿¹co do prasy.
Mi³o by³oby powitaæ w naszym gronie
dru¿ynê ze stolicy by³ego województwa
suwalskiego. Mimo, ¿e wspó³zawodnictwo by³o niedostêpne dla graczy wyczynowych, to rozgrywki sta³y na niez³ym
poziomie. Mecze nie ustêpowa³y niczym
z obserwowanych na szczeblu III ligi tenisa
sto³owego.
To bêdzie ju¿ pi¹ta edycja Pó³noc-

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Olecku zaprasza do udzia³u w:

Mini Lidze Pi³ki No¿nej
Dru¿yn 6-osobowych

Pierwszy turniej: 24 wrzenia 2005 r.,
godz. 11. 00 (strzelnica MOSiR)
Warunki uczestnictwa:
* miejsce: strzelnica podzielona na dwa
boiska o wymiarach 20x40 m;
* wiek zawodników powy¿ej 16 lat;
* w turniejach mog¹ graæ tylko zawodnicy nie wystêpuj¹cy w rozgrywkach
klubowych OZPN i PZPN;
* dru¿yny (nazwa, sk³ad, telefon kontaktowy kapitana zespo³u) nale¿y zg³aszaæ u organizatora 20 min. przed rozpoczêciem pierwszego turnieju;
* szczegó³owy regulamin oraz system
rozgrywek przedstawi organizator przed
zawodami.
Serdecznie zapraszamy!
nej Ligi Regionalnej tenisa sto³owego.
Organizator dziêkuje wszystkim dru¿ynom z lat ubieg³ych za godne reprezentowanie sportowe w rozgrywkach, zapraszaj¹c do ponownego uczestnictwa w
nowym sezonie, swego zespo³u w Lidze.
Tenis sto³owy to piêkny sport. Gra
w ping-ponga to w Polsce ulubiona rozgrywka m³odzie¿y i ludzi starszych. Niewiele jest dyscyplin sportowych, które
tak masowo przyci¹gaj¹ ludzi, jak tenis
sto³owy.
Ka¿da zg³aszaj¹ca dru¿yna otrzyma:
listê zg³oszeñ zawodników, potwierdzenie udzia³u i regulamin rozgrywek.
Organizatorem Ligi jest pierwszy i
wielokrotny mistrz województwa suwalskiego w tenisie sto³owym Franciszek
Pietro³aj.
Zg³oszenia nale¿y kierowaæ na adres organizatora:
Franciszek Pietro³aj
19-400 Olecko, ul. Nocznickiego 9 m 6

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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¯egnaj Ignacy

Wyj¹tkowo smutny jest pocz¹tek
nowego wieku. Niedawno po¿egnalimy
naszych wspania³ych sportowców Mariana Kasjanowicza i Ryszarda M³ynarczyka. Dzi ¿egnamy kolejnego wielkiego sportowca naszego miasta.
W jego ostatniej drodze bierze udzia³
wielkie grono tych wszystkich, dla których Ignacy by³ przyjacielem, wspania³ym koleg¹ o szlachetnym sercu, otwartym dla ka¿dego. Wiele pola³o siê ³ez,
³ez szczerych za kolegê, który razem z
nami biega³ w sali i po boisku. Jednoczenie odkrywa³ przed nami piêkno sportu.
Przy trumnie zebrali siê koledzy z boiska, sal i z miejsca pracy.
By³ wspania³ym bramkarzem pi³ki rêcznej, gra³ w pamiêtnej dru¿ynie drugoligowej Granit Olecko. Poza pi³k¹ rêczn¹ by³ wspania³ym koszykarzem.
Po zakoñczeniu czynnego uprawiania sportu, zaj¹³ siê szkoleniem dru¿yny
pi³ki rêcznej i tenisa sto³owego. Z powodzeniem wype³nia³ obowi¹zki trenera
i wychowa³ wielu wspania³ych zawod-

ników. Do ostatnich chwil swego ¿ycia
by³ przy sporcie. By³ cz³onkiem komisji
tenisa sto³owego w Pó³nocnej Lidze
Regionalnej. Latem 2003 roku, ju¿ ciê¿ko chory, by³ uczestnikiem IV Zjazdu Dawnych S³aw Sportu Oleckiego. Zosta³ uhonorowany przez Starostê pucharem za godne reprezentowanie naszego miasta.
Jak prawdziwy sportowiec walczy³ od
lat ze mierteln¹ chorob¹. Tê walkê przegra³.
Ró¿nie przyjmujemy mieræ najbli¿szych. Czasem jestemy tak zaskoczeni,
¿e dopiero po d³u¿szym czasie dociera
do nas, ¿e rzeczywicie odszed³. Czasem
smutek jest tak wielki, ¿e doprowadza
do za³amania.
Smutek i ¿al ma zazwyczaj dwie przyczyny. Po pierwsze  brakuje nam bliskiej osoby. Po drugie  sumienie wyrzuca nam, ¿e nie bylimy w porz¹dku
wobec zmar³ego, ¿e wyrz¹dzilimy jak¹
krzywdê lub nie okazalimy wystarczaj¹co du¿o dobroci i przyjani.
Przyzywanie smutku, têsknoty, ¿alu
jest czym bardzo osobistym. Trudno jest
o tym dyskutowaæ. Natomiast sumienie
nale¿y do sfery ¿ycia moralnego i to jest

Ignacy Jasielun

Urodzi³ siê 19 listopada 1937 roku w
Wo³owni, gmina Jeleniewo, pow. Suwa³ki
i tam spêdzi³ dzieciñstwo.
Przyjecha³ na Ziemie Odzyskane do
Judzik w 1946 roku z ca³¹ rodzin¹.
W 1953 roku zacz¹³ uczêszczaæ do
Szko³y Ogólnokszta³c¹cej w Olecku, gdzie
zainteresowa³ siê sportem.
Sport w ogólniaku sta³ na niez³ym
poziomie wojewódzkim, szczególnie prê¿nie
rozwija³a siê tu lekkoatletyka. Szko³a mia³a
wietnego nauczyciela WF p. W³adys³awa
¯urowskiego. Ignacego poci¹ga³a pi³ka
rêczna, koszykówka, gdzie nale¿a³ do wyró¿niaj¹cych siê zawodników. Gra³ te¿ w
dru¿ynie szkolnej w kosza, siatkówkê i
szczypiorniaka jedyenastoosbowego. W
tym ostatnim zespole walczy³ na Mistrzostwach Polski. Instruktorem zespo³u by³
p. W³adys³aw ¯urowski, na którym opiera³

siê i podnosi³ swoje umiêtnoci ca³y sport
w szkole. Ignacy nastêpnie reprezentowa³ klub Czarni.
Po maturze rozpocz¹³ pracê w Komitecie Kultury Fizycznej w Olecku, dlatego, ¿e lubi³ pracowaæ i mieæ do czynienia ze sportem, któremu zreszt¹ odda³
siê ca³ym sercem. Wszystkie wiadomoci sportowe z kraju i ze wiata zna³ na
pamiêæ. Prze¿ywa³ ka¿d¹ Olimpiadê, zna³
wszystkie osi¹gniêcia sportowców z
Polski. By³ praw¹ rêk¹ Leona  je¿eli
ten nie wiedzia³ czego o sporcie, zaraz
powiedzia³ mu to Ignacy.
Nastêpnie Ignacy pracowa³ w Radzie
Powiatowej LZS. By³ zwi¹zany ze sportem poprzez pracê i wyczynowo.
Po rozwi¹zaniu szczypiorniaka 11osobowego przez Polski Zwi¹zek Pi³ki
Rêcznej zacz¹³ graæ w Granicie w 1965

MOSiR zaprasza na

OTWARTY TURNIEJ MINI PI£KI NO¯NEJ Dzikich
Dru¿yno Puchar Prezesa Klubu MKS Czarni Olecko
pod has³em:

Graj jak wielcy pi³karze

* klasy I-II SP i klasy III-IV SP  21.09.2005r (roda), godz.
15°°
* klasy V-VI SP  22.09.2005r. (czwartek) godz. 15°°
* Gimnazjum  23.09.2005r. (pi¹tek) godz. 15°°

co, o czym trzeba mówiæ. To, ¿e sumienie nam co wyrzuca, to dobry znak 
to znaczy, ¿e nasza wra¿liwoæ moralna
nie znik³a. Pamiêtajmy, ¿e to, co uczynilimy naszym zmar³ym, dobrego lub z³ego, nale¿y ju¿ do nieodwracalnej przesz³oci.
Odszed³e Ignacy, zostawiaj¹c pustkê,
któr¹ nie da siê wype³niæ. Zapamiêtamy
Ciê na zawsze jako wspania³ego Przyjaciela.
Bêdzie nam brakowa³o pogody ducha, poczucia humoru i serdecznej ¿yczliwoci Ignacego. Tak trudno wype³niæ
pustkê, jaka po Nim pozosta³a.
Pozosta³ lokal nazwany Twoim imieniem na kortach ziemnych, który zawsze
bêdzie Ciebie przypomina³.
¯egnaj Ignacy, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.
Koledzy z boiska
**
Ignacy zmar³ jako trzeci zawodnik z
pierwszego drugoligowego zespo³u pi³ki rêcznej Granitu
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia sk³adamy ¯onie, Synowi i Rodzinie.
roku. By³ bramkarzem w drugoligowym
Granicie i na tej pozycji spisywa³ siê
wymienicie. Zawsze wiedzia³, gdzie trzeba
siê ustawiæ, mia³ doskona³e wyczucie w
bramce  pi³ka po strzale najczêciej trafia³a
w³anie w niego. Sport poch³ania³ Go coraz
bardziej.
Ignacy zachorowa³ ciê¿ko w 1997 roku
i przez ca³y czas prowadzi³ walkê z chorob¹. Mimo tego nie poddaje siê, codziennie trenuje w pokoju  maj¹c sprzêt
do rehabilitacji.
Jego wola walki i niespo¿yte si³y winny
byæ przyk³adem dla m³odego pokolenia.
Pozosta³ lokal nazwany Twoim imieniem na kortach ziemnych, który zawsze
bêdzie Ciebie przypomina³.
Jak prawdziwy sportowiec walczy³ od
lat ze mierteln¹ chorob¹. Tê walkê przegra³.
¯egnaj Ignacy, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.
Koledzy

Wszystkie turnieje na strzelnicy MOSiR w Olecku.
Skrócony regulamin:
- dru¿yny graj¹ w sk³adach 5  osobowych + rezerwa;
- ka¿dy zespó³ przyjmuje ³adn¹ nazwê i wystêpuje (na miarê
swoich mo¿liwoci) w jednolitych koszulkach;
- dru¿yny zg³aszaj¹ kapitanowie (sk³ad) do biura MOSiR na
jeden dzieñ przed ich gr¹.
Zapraszamy
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 168

Siedem dni, i tak dalej...
No i sta³o siê. Pierwszy Makler Rzeczypospolitej zrezygnowa³! Tak siê zebra³ w sobie i powiedzia³, ¿e poka¿e
wszystkie swoje papiery gie³dowe czy
co tam. I na drugi dzieñ wyszed³ i powiedzia³: zabieram zabawki i idê do domu.
Pan PEWNIAK nie wytrzyma³ presji
wyborów. Panie Makler: do polityki to
trzeba mieæ tward¹ d... Jak okaza³o siê,
¿e Pan C. wogóle nie powinien zajmowaæ siê polityk¹, bo rozwaga okaza³a siê
tylko arogancj¹, a m¹dry wyraz twarzy
tylko g³upaw¹ mink¹ cz³owieka, który niewiele z polityki rozumie, to rezygnacja
by³a jedynym wyjciem. No có¿, namaszczony przez Pana Prezydenta Na Wylocie cz³owiek okaza³ siê typem bez klasy.
Jego stwierdzenia na zakoñczenie tak piêknie rozpoczêtej i niedosz³ej prezydentury przypomina³o wypowied obra¿onego przedszkolaka...
Panie! ¯e tak powiem. Do polityki to
trzeba dojrzeæ i nie wystarcz¹ tylko plecy i znajomoci tatusia i dziadka. Najwiêksze jest chyba rozczarowanie obecnej pary prezydentuj¹cej. Niestety, wychodzi na to, ¿e nowy parlament i nowy
Prezydent zniszcz¹ tak misternie wykonan¹ siatkê jaka by³a owocem ostatniego dziesiêciolecia. Koniec znajomoci z
biznesem, koniec w³asnych ludzi, koniec
pokrêtnych interesów, nocnych rozmów,
ustaleñ poza prawem i dziwnych powi¹zañ. Ja mam nadziejê, ¿e wielu ludzi z
dziwnych uk³adów znajdzie siê wreszcie poza mo¿liwociami swoich znajomoci.
Piêknie jest tak pomarzyæ... Cz³owiek
ju¿ tyle siê napatrzy³ na politykê ostatnich lat, ¿e pozosta³o ju¿ mu mieæ tylko
nadziejê na lepsze jutro. Tak naprawdê

ludzie dzi bêd¹cy u w³adzy nie s¹ naszymi przedstawicielami. Ani Pan Prezydent nie by³ prezydentem wszystkich
Polaków, ani dotychczasowy rz¹d nie
reprezentowa³ swojego narodu. Ile razy
rz¹d by³ przeciwny swojemu narodowi!
Tak by³o na przyk³ad, kiedy w Niemczech
podnios³y siê g³osy roszczeniowe dotycz¹ce wypêdzenia i zap³aty za mienie pozostawione w naszym kraju w wyniku
zmian terytorialnych. Nasz rz¹d wbrew
stanowisku, jakby nie patrzeæ, przedstawicieli narodu  parlamentu, zaj¹³ siê
bardziej obron¹ narodu niemieckiego ni¿
w³asnymi ludmi. Okaza³o siê, ¿e Polska
otrzyma³a odszkodowania za wojnê w
postaci wieczystej przyjani ze Zwi¹zkiem Sowieckim i kilku milionów dzie³ Lenina.
W zamian za te odszkodowania zobowi¹zalimy siê do dostaw wêgla i miêsa
po zani¿onych cenach. Po pewnym czasie w ramach tej przyjani dostarczalimy ZSRS statki, lokomotywy, buty,
ubrania... Bylimy jedynym krajem koalicji antyhitlerowskiej, który musia³ ponieæ karê wspó³miern¹ do pokonanych
Niemiec i W³och: stracilimy 1/3 swojego terytorium, stracilimy mo¿liwoæ
rozwoju gospodarczego na ponad 40 lat
dostaj¹c w zamian gospodarkê dobrobytu, która doprowadzi³a do tego, ¿e

praktycznie dzi musimy budowaæ zasady gospodarki rynkowej od podstaw przy
oporze spo³eczeñstwa przyzwyczajonego przez ten czas do otrzymywania wszystkiego na tacy i czekania na cud. Niestety, ale kilkanacie lat temu okaza³o siê,
¿e nasz¹ wiarê w cud ³atwo jest podwa¿yæ, a to co do tej pory nazywalimy
gospodark¹ socjalistyczn¹ okaza³o siê fikcj¹
literack¹ Panów: Marksa, Engelsa i Lenina. W³adza ludu okaza³a siê w³adz¹ s³u¿b
specjalnych, przywilejów dla kapusiów
i konformistów.
Dzi w wyborach parlamentarnych i
prezydenckich mamy szansê na zakoñczenie w piêknym stylu w³adzy ludzi, którzy
oddziedziczyli j¹ w spadku po rodzicach
i dziadkach z UB, MBP, PZPR, SB, MO,
ORMO i innych weso³ych spó³ek. Dzisiejsza w³adza do koñca próbuje ratowaæ swoje przywileje i to co uda³o siê
im ustawiæ przez ostatnie lata uzupe³niaj¹c nieusuwalne stanowiska ludmi, którzy przez lata byli im pos³uszni i
wykonywali wszystkie jej polecenia. Na
si³ê mianuje siê dzi skompromitowanych
swoj¹ s³u¿alczoci¹ wobec ludzi uk³adu prokuratorów krajowych, urzêdników
itd.
Miejmy nadziejê, ¿e te wybory co
zmieni¹. Czego sobie i Pañstwu ¿yczê!
PAC

Ziemia
poetów
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Noc letnia

Gwiazdy zdwoi³y pracê,
szepcz¹c ziemi:
Nie bój siê, nie bój...
I ziemia siê na wznak obraca
kwiatami
ku niebu.

MA£E impresje
Czarno-bia³y kot
Wyszed³ z mroku, ciemnoæ ci¹gnê³a mu siê w ogonie. Niesforna poezja, zawsze
jest gdzie indziej nili by siê chcia³o, zawsze za jakimi drzwiami. Deszcz krwawo
sp³ywa po d³oniach. Rozmok³e, wyblak³e reklamy. Wymyte ulice. Najlepiej wtedy
siedzieæ na progu.
Ewa Koz³owska

