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Aby zrozumieæ ludzi, trzeba staraæ
siê us³yszeæ to, czego nigdy nie mówi¹
i byæ mo¿e nigdy nie powiedzieliby.
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Panuj¹c nad emocjami i nerwami
zyskasz miano cz³owieka m¹drego.
Jozeph Fohat

25 padziernika 2005 r.

Lech Kaczyñski
prezydentem!

Cena 1,40 z³

Dyplomy za osi¹gniêcia sportowe

Lech Kaczyñski uzyska³ 54,04%
poparcia, natomiast jego kontrkandydat
Donald Tusk - 45,96%. Takie s¹ oficjalne wyniki wyborów prezydenckich,
przedstawione przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹.

Lech Kaczyñski podczas wieczoru
wyborczego (fot. PAP / Radek Pietruszka
 www.wp.pl)
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Lista osób, którym 12 padziernika na uroczystym spotkaniu zosta³y
wrêczone dyplomy za osi¹gniêcia sportowe:
 Józef Boæwiñski
 Teresa Czajkowska
 Stefan Czajkowski
 Stefan Dawidowicz
 Eugeniusz Domalewski
 Franciszek Domisiewicz
 Andrzej Falêcki
Ci¹g dalszy na s. 2.
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K R O N I K A
PO¯ARNICZA
 17 padziernika o 8.15 jeden zastêp
JRG PSP i 2 OSP Kowale Oleckie
gasi³y po¿ar piwnicy na plebani tamtejszej parafii.
 17 padziernika o 14.49 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ plamê oleju z jezdni ulicy 11 Listopada.
 22 padziernika o 1.19 zg³oszono fa³szywy alarm.
 23 padziernika o 15.48 dwa zastêpy
OSP Kowale Oleckie gasi³y po¿ar
wysypiska mieci w Sto¿nem (gm. Kowale Oleckie).
 23 padziernika o 16.30 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ gniazdo os z budynku mieszkalnego przy ulicy 11 Listopada.
Informacji udzieli³
aspirant Andrzej Milewski

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:
 Robert Borawski
 Andrzej Cwalina
 Andrzej Jarosz
 Anna Metylska
 Henryk Matyszewski
 Andrzej Zientek
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.

Pijani kierowcy
 16 padziernika o 0.35 patrol policji
zatrzyma³ w Imionkach jad¹cego rowerem czterdziestojednoletniego
Krzysztofa S. Mia³ on we krwi 1,2
promila alkoholu.
 Niespe³na trzy godziny póniej, o godz.
3.25, zatrzymano na ul. Wojska Polskiego do kontroli Poloneza, którym jecha³ dwudziestoszecioletni
Maciej K. Mia³ on we krwi 2,2 promila alkoholu.
 17 padziernika o 17.40 zatrzymano
w Jakach rowerzystê, trzydziestoczteroletniego Grzegorza B. Mia³ on we
krwi 2,2 promila alkoholu.
 19 padziernika o 21.30 zatrzymano
do kontroli w Kowalach Oleckich
Fiata 126p, którym jecha³ trzydziestodwuletni Zbigniew K. Kierowca mia³
we krwi 2,4 promila alkoholu.
 21 padziernika o 15.20 policjanci zatrzymali na alei Zwyciêstwa piêædziesiêciodziewiêcioletniego Witolda K.
Jecha³ on Fordem Escortem maj¹c
we krwi 1,1 promila alkoholu.
 23 padziernika 25 minut po pó³nocy
na placu Wolnoci zatrzymano do
kontroli Nissana. Prowadzi³ go Zbigniew Z. maj¹c we krwi 1,6 promila
alkoholu.

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej zaprasza wszystkich cz³on-

 25-31.10. 2005 r.
- Plac Wolnoci 25

Jerzy Falêcki
Stanis³aw Fiedorczuk
Stefan Gr¹dzki
Jerzy Gryszkiewicz
Lech Iwanowski
Regina Jakubowska
Wojciech Jaworowski
Józef Jegliñski
Tomasz Jegliñski
Tadeusz Jusiñski
Jan Kamiñski
Antoni Karpowicz
Romuald Karpowicz
W³adys³aw Kasjonowicz
Zdzis³aw Kasprzak
Jerzy Kisiel
Zbigniew Kisielski
Irena Klocek
Krzysztof Konowalski
Gerda Kozikowska
Wac³aw Koz³owski
Czes³aw Krasowski
Józef Kruziñski
Lech Kuranowski
Tadeusz Kuranowski
Stanis³aw Malinowski
Tadeusz Malinowski
Franciszek Menefel
Ryszard Michalczyk
Danuta Mocarska
Leonard Mosiejko
Andrzej Murawski
Maria Niko³aj
Kazimierz Olszewski
C.d. na s. 20.

ków i sympatyków na spotkanie
które odbêdzie siê 3 listopada 2005r.
o godz. 1800 w siedzibie Przypisanych Pó³nocy (wejcie od ul.
Partyzantów 2).

 0,37 z³ za s³owo
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KUPON NA OG£OSZENIE

Upominki ufundowali:

√Grzegorz K³oczko
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18

Dyplomy za osi¹gniêcia
sportowe

Iloæ publikacji:
p x1
px2
p x3
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Podpis: .................................................................................................................

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

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê w dniu 27 padziernika 2005 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Proponowany porz¹dek sesji jest nastêpuj¹cy:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji
Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
5. Informacje Biura Rady.
6. Informacja Burmistrza oraz Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej na temat
owiadczeñ maj¹tkowych.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³.

9. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) likwidacji Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku,
b) wyra¿enia zgody na udzielanie bonifikaty od op³at z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoci nieruchomoci gruntowych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
Olecko,
c) zmiany bud¿etu gminy na 2005 rok.
10. Wnioski Komisji Rady.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
12. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Leszek Ga³czyk

Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate w Olecku
zaprasza na

autorskie spotkanie z dziennikarzem Polityki

Piotrem Pytlakowskim

wspó³autorem g³onej ksi¹¿ki Alfabet mafii.

OLECKI TYDZIEÑ
27padziernika
16.00  Sesja Rady Miejskiej - Ratusz
28 padziernika
17.00  Wojna wiatów  film, kino
ROK Mazury Garbate, Plac Wolnoci
godz. 19:00, autorskie spotkanie z dziennikarzem Polityki Piotrem Pytlakowskim, wspó³autorem g³onej ksi¹¿ki
Alfabet mafii  kawiarnia ARTS
godz. 20:00  * Egzorcysta: Pocz¹tek,
* Pi³a - nocny seans filmowy, kino
29 padziernika
17.00  Wojna wiatów  film, kino
ROK Mazury Garbate, Plac Wolnoci
30 padziernika
17.00  Wojna wiatów  film, kino
ROK Mazury Garbate, Plac Wolnoci

Wypadek

19 padziernika oko³o 19.10 jad¹cy
Fiatem Uno Jan B. potr¹ci³ jad¹cego
motorowerem czternastoletniego Cypriana J. W wyniku uderzenia nieletni
dozna³ urazu lewej rêki i ogólnych pot³uczeñ i zosta³ umieszczony w szpitalu
w Olecku.

Ukrad³ klucze
i samochód

23 padziernika oko³o 2.20 nieznany sprawca wszed³ przez niedomkniête
okno do jednego z pokoi domu asystenckiego przy ul. S³owiañskiej. Skrad³ pozostawiony tam telefon komórkowy oraz kluczyki do samochodu.
Po wyjciu z pokoju uruchomi³ skradzionymi kluczykami Forda Mondeo
i odjecha³ w nieznanym kierunku.

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

Przyczyna: Jazda z nadmiern¹ prêdkoci¹. Jedna osoba ponios³a
mieræ, jedna ranna.

Poszukujê oryginalnych fotografii mieszkañców Olecka
w celach wystawienniczych
(organizacja galerii)
Tel. 0-604-083-659

(K36304)

POLICJA OSTRZEGA

28 padziernika
(pi¹tek),
godz. 19:00,
kawiarnia ARTS
(budynek ROK MG)

Podczas spotkania odbêdzie siê projekcja filmów TVN Alfabet mafii
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W dniu 18.10.2005 r. komisja z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie
dokona³a przegl¹du samochodów oraz
sprzêtu bêd¹cego na wyposa¿eniu Komendy Powiatowej PSP w Olecku. Przegl¹d sk³ada³ siê z nastêpuj¹cych sk³adników: sprawnoæ techniczna sprzêtu,
sprawnoæ ³¹cznoci przewodowej i radiowej, przestrzegania zasad bhp oraz
praktyczne sprawdzenie dzia³alnoci
stra¿aków zatrudnionych w PSP.

Szko³a Podstawowa nr 3 w ogniu

W zwi¹zku z tym w Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku
odby³y siê æwiczenia, podczas których przeprowadzono ewakuacjê
m³odzie¿y szkolnej z budynku, ewakuowano cztery osoby
poszkodowane oraz udzielono pomocy przedlekarskiej.
Komisja oceni³a stan przygotowania sprzêtu oraz stra¿aków pozytywnie.
Informacjê przekaza³ rzecznik prasowy Komendanta
Powiatowego PSP w Olecku st. kpt Tomasz Milewski.
Regionalny Orodek Kultury
Mazury Garbate w Olecku
zaprasza na

p.t. Escale Dedale.
Piosenki bez granic

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.

U NAS TANIO I BEZPIECZNIE
PUNKT FINANSOWY
OLECKO

MIESZKO

Pl. Wolnoci 22/2U

ENERGIA  BEZ PROWIZJI
tel. stacji gaz.  0,90
PWiK Olecko
tel. kom. PZU ¯ycie  1,90
czynsze
tel. kablowa  1,50
Inne wpaty  tylko 2,20

SPRAWD NAS

JESTEMY ZRZESZENI W IZBIE GOSPODARCZEJ
PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWYCH
OP£ATY DOKONANE W PF MIESZKO
ZABEZPIECZA FUNDUSZ GWARANCYJNY
www.igpf.org.pl
tel. (022) 578-11-64

(V63802)

8 XI 2005 (wtorek), godz. 1300

(Chansons sans frontières)
Koncert francuskich piosenek granych dawniej i dzisiaj
w kabaretach, kawiarniach artystycznych, bistrach (chansons de bistros).
Wystêpuj¹: Michèle Kerhoas, Pol Huellou, JC Normand.
Wstêp wolny.

PRZELEWY REALIZOWANE
S¥ W CI¥GU 4 DNI
ROBOCZYCH SYSTEMEM
ELEKTRONICZNYM

Koncert znanego zespo³u
muzycznego z Bretanii
Pola Huellou

EXPRESS
SZKOLNY

ZAPRASZAMY
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Optymizm powyborczy
Jeszcze nie znam wyników wyborów
prezydenckich, lecz kto tam ich nie wygra³
to pozostajê optymist¹. Trochê smutkiem
zawia³o z komentarza pana Grzegorza
Kudrzyckiego po wyborach parlamentarnych. Niby powinienem podzielaæ ten
smutek, bo wynik nie powinien mnie
cieszyæ. Wszak na kolejne lata przekrela mo¿liwoæ zmiany obrzyd³ego mi
systemu okrelanego przez Kazika jako
socjalizm etatystyczno-urzêdniczy na
mi³e mi wolnociowe pañstwo-minimum
pilnuj¹ce jedynie, aby ludzie siê nie pozabijali i dotrzymywali umów  w odró¿nieniu od pañstwa totalitarnego wpychaj¹cego siê w jak najwiêksz¹ iloæ dziedzin ludzkiego ¿ycia (w tym wiêksz¹ czêæ
owoców pracy, wiek kiedy kto chce
pracowaæ lub ju¿ odpocz¹æ, a nawet takie sprawy jak religia, seks, kszta³t banana czy powierzchnia sklepu). Jeli
cz³owiek zajmuje siê setk¹ spraw na raz,
to w zasadzie ¿adnej z nich nie robi dobrze.
Pañstwo tak samo. Widzimy to po stanie najwa¿niejszego i w zasadzie jedynego celu tworzenia pañstwa: bezpieczeñstwa. Werbalnie jest to konik zwyciêskiego w wyborach PiS-u. Lech Kaczyñski
nawet potrafi³ kiedy logicznie (komple-

ment: prawie jak Korwin-Mikke) odpowiedzieæ na zarzut ze strony dziennikarki, ¿e zaostrzaæ prawa nie mo¿na,
bo brakuje wiêzieñ. Kaczyñski odpowiedzia³ prosto: to trzeba je zacieniæ.
OK. Tyle, ¿e jak wczeniej napisa³em,
pañstwo wg PiS, jak to u ka¿dej lewicy, bêdzie siê zajmowa³o w zasadzie
wszystkim. Sfera wolnoci siê nie poszerzy, wiêc o ¿adnej czekaj¹cej nas
prawicowoci (s³owo w jêzyku polskim
o zabarwieniu wartociuj¹cym dodatnio: prawy, prawo, w przeciwieñstwie do pejoratywnych lewy, lewus)
proszê mi nie mówiæ. Niby PO jest liberalna. Chcia³bym bardzo, lecz ma³o
w to wierzê. Zw³aszcza po ostatnich
wypowiedziach Donalda Tuska, które
mo¿na by streciæ: A jaki tam ze mnie
libera³? Ja te¿ wam dam to samo co
konkurenci (PiS, Samoobrona, SLD,LPR,
PSL) obiecuj¹. A¿ zacytujê tekst ¿ebraka z ¯ywotu Briana: cholerny dobroczyñca. I oni wszyscy. Otó¿ jak
oni, go³odupcy, maj¹ nam DAÆ to co
obiecuj¹? Nawet Bill Gates sp³uka³by
siê do grosza w nieca³y rok. ¯eby nam
DAÆ, musz¹ nam ZABRAÆ. I to niestety du¿o wiêcej. Nawet nie chodzi o
wyskoki w stylu ¿yj¹cej z wra¿liwoci spo³ecznej jak królowa angielska
ministry Jarugi-Nowackiej. To s¹ w sumie
malutkie koszty w porównaniu z utrzymaniem ca³ego tego systemu i strat w

KLUB POMYS£ÓW

30 sierpnia br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku rozpocz¹³ dzia³alnoæ M³odzie¿owy Klub
Integracji Spo³ecznej. Jego powstanie
umo¿liwi³a dotacja Samorz¹du Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
Przedsiêwziêcie to, jak sama nazwa
mówi, zosta³o zaplanowane z myl¹ o
m³odzie¿y. O m³odzie¿y, która jako grupa
spo³eczna jest potencjalnie nara¿ona na
patologizuj¹ce j¹ czynniki, takie jak
przestêpczoæ, alkoholizm czy narkotyki, ¿ycie w wolnych zwi¹zkach, nara¿onych na rozpad. Klub oddzia³ywuje
na tê grupê m.in. poprzez twórcze zagospodarowanie wolnego czasu m³odym
ludziom, rozbudzanie ich aspiracji i zainteresowañ.
W stosunkowo krótkim czasie istnienia klubu odby³y siê zajêcia warsztatowe z psychologiem, pedagogiem,
doradc¹ zawodowym, specjalist¹ pracy
z rodzin¹, policjantem, terapeut¹ uzale¿nieñ. Na spotkanie w MKIS przyjêli
zaproszenie Pañstwo Miszczakowie,
prowadz¹cy zajêcia z TAEKWONDO.
M³odzie¿ bardzo chêtnie bierze udzia³

postaci ekonomicznych kosztów tarcia,
który ten system funduje gospodarce,
czyli nam. Im kto wiêcej obiecuje daæ,
tym w sumie wiêcej na tej darowinie stracimy. Pan Tusk jest jednak
bardziej na prawo od pana Kaczyñskiego. Ale czy mam chcieæ jego wyboru?
Niekoniecznie. I tutaj od kolejnego
smêcenia powyborczego przechodzê do
zapowiedzianego na pocz¹tku optymizmu. Otó¿ (brrrr) najlepiej chyba wyjdziemy na tym, aby powsta³a wielka programowa antyliberalna koalicja: PiS, Samoobrona, SLD, LPR i PSL. Aby prezydentem zosta³ wspieraj¹cy j¹ Lech Kaczyñski. Aby mogli zrealizowaæ wszystko
co zechc¹ (Konstytucja te¿ nie by³aby
problemem, bo mogliby j¹ zmieniaæ do
woli). PO niech w to nie wchodzi, ani
w koalicjê z PiS, bo nieuchronne skutki
socjalizmu bêd¹ zwalane, jak zwykle,
na lybera³ów. A po jakich 2-3 latach
wyborcy tej wielkiej koalicji, zdziwieni
jak dzieci, ¿e socjalizm znowu nie wypali³, roznios¹ swoich obecnych ulubieñców. Czego sobie i pañstwu ¿yczê.
Andrzej Bereniewicz  UPR
P.S. Czy w pierwszym zdaniu komentarza Pana Kudrzyckiego nie zabrak³o
przypadkiem s³owa nie? Brzmia³oby
wtedy sensownie: Nie po raz pierwszy
Polacy zostali uwiedzieni przez z³otoustych czarodziei.
two psychologiczne, prawne, pedagogiczne,
rodzinne oraz zawodowe. Dzia³alnoæ klubu
wspieraj¹ wolontariusze. Posiadamy
wyposa¿enie w sprzêt komputerowy z
dostêpem do intemetu, TV, wideo.
Klub wspiera rozwój m³odzie¿y w
wieku od 16 do 19 roku ¿ycia.
Jest czynny we wtorki i czwartki
od godz. 15.00 do 20.00 oraz w miarê
potrzeb i chêci uczestników tak¿e w dni
wolne od zajêæ lekcyjnych.
Mamy nadziejê, ¿e pomys³ utworzenia
i dzia³ania klubu przyjmie siê w rodowisku i przyniesie m³odym ludziom
wymierne korzyci.
ESWS

w zajêciach praktycznych. Obecnie trwaj¹
prace nad wyplataniem koszyków, dzbanków, itp. Ciekawe i bardzo po¿yteczne
s¹ przy tym rozmowy i dyskusje m³odych Polaków.
10 wrzenia br. uczestniczylimy,
wspólnie z dzieæmi i m³odzie¿¹ Domu
Dziecka w Olecku oraz pracownikami
PCPR, w wycieczce statkiem Szlakiem
Papieskim z Augustowa do Studzienicznej.
Trasa wycieczki zosta³a zasugerowana
wynikami ankiety O sobie. Z niej wynik³o, ¿e najwiêkszym autorytetem, dla
wiêkszoci uczestników klubu jest osoba naszego Papie¿a
Jana Paw³a II.
Dziêki temu, ¿e
znaczy taniey !
klub posiada sprzêt
do projekcji na
ul. Go³dapska 22, tel./fax (087) 520 22 33
du¿ym ekranie,
mo¿liwe
by³o
wspólne obejrzenie
Nie czekaj do pierwszych
filmu pt. Karol 
mrozów, kup tani¹ instalacjê
cz³owiek, który zoju¿ dzi. Przyjd do nas.
sta³ Papie¿em.
MKIS zapewDoradzimy jak najlepiej.
nia tak¿e poradnic-

KEY

(V60804)

Listy do redakcji
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Cz³owiek bez Barier 2005
Ju¿ po raz trzeci zosta³y wrêczone
honorowe tytu³y Cz³owieka bez Barier
w plebiscycie organizowanym przez
Magazyn Integracja, wydawany przez
Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji.
Wyró¿nienie to jest przyznawane osobom, które pomimo niepe³nosprawnoci osi¹gnê³y w ¿yciu co szczególnego
i które przyczyniaj¹ siê do poprawy
wizerunku osób niepe³nosprawnych w
spo³eczeñstwie. Laureatk¹ tegorocznej
edycji plebiscytu zosta³a Katarzyna
Rogowiec  paraolimpijka z Nowego
S¹cza, która bêdzie reprezentowaæ Polskê na Olimpiadzie w Turynie w 2006
roku.
Katarzyna Rogowiec uprawia lekk¹ atletykê oraz narciarstwo klasyczne.
W wieku trzech lat straci³a rêce w wypadku w czasie sianokosów. Niepe³nosprawnoæ nie by³a i nie jest dla niej
przeszkod¹ w prowadzeniu bardzo aktywnego ¿ycia. W czasie studiów za³o¿y³a z przyjació³mi Teatr Jêzyka W³oskiego. By³a pilotem wycieczek turystycznych do W³och. Zna biegle jêzyki:
angielski, w³oski oraz rosyjski. Jest
wielokrotn¹ medalistk¹ Mistrzostw Polski,
Europy i wiata w lekkiej atletyce oraz
w narciarstwie klasycznym. W 2005 roku
zdoby³a z³oty, srebrny oraz dwa br¹zowe medale w Mistrzostwach wiata
(biathlon oraz biegi narciarskie na 5;
7,5 oraz 10 km).
Bardzo d³ugo nie mog³am oswoiæ
siê z moim wizerunkiem. Zaakceptowanie swojego wygl¹du to w du¿ej mierze
zas³uga moich przyjació³ i znajomych.
Ludzie uwiadamiali mi swym zachowaniem, reakcjami i s³owami, ¿e nie myl¹
o mnie jako o odmieñcu, w kategoriach niepe³nosprawnoci. Podkrelali,
¿e im d³u¿ej mnie znaj¹, tym bardziej
nie mog¹ ani myleæ ani traktowaæ mnie
jako osoby niepe³nosprawnej w jakim
nienaturalnym podziale. Dla nich by³am i jestem cz³owiekiem, osob¹  mówi
Katarzyna Rogowiec, zwyciê¿czyni
plebiscytu Cz³owiek bez Barier 2005.
Wyró¿nienia w plebiscycie Cz³owiek bez barier 2005 otrzymali:
Dorota Adamecka  choruje na
stwardnienie rozsiane. Organizatorka
Ogólnopolskiego Integracyjnego Festiwalu Stowarzyszeñ Osób Niepe³nosprawnych. Przy Stowarzyszeniu utworzy³a
grupê wsparcia dla matek dzieci niepe³nosprawnych. Laureatka statuetki Matki
Teresy z Kalkuty w 2005 roku.
Stanis³aw Micha³ Czerniak  niewidomy, 77-letni pomys³odawca i przewodnicz¹cy Grupy Roboczej Widzia-

ne z Chodnika. Jej celem jest poprawa
bezpieczeñstwa poruszania siê osób niepe³nosprawnych w przestrzeni miejskiej.
Jest konsultantem i ekspertem zajmuj¹cym siê kwestiami dostosowania miast,
dróg oraz mostów do potrzeb osób niepe³nosprawnych
Dariusz Pela  od 7 roku ¿ycia
choruje na zanik miêni, porusza siê na
wózku. Dziennikarz Gazety Ostrowskiej.
Regionalista, stra¿ak ochotnik, poeta,
pisarz, historyk dokumentuj¹cy wielowiekow¹ historiê regionu.
Boles³aw Zajiczek  75-letni harcmistrz Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
Twórca istniej¹cej 47 lat dru¿yny Barycznie. W wieku 21 lat, w wyniku
wybuchu granatu, straci³ rêce i oko.
Uczestnik rowerowego Rajdu dla Niepe³nosprawnych Dooko³a wiata (11 tys.
km), dwukrotny uczestnik Tour de Pologne oraz rajdu kolarskiego Nowy Jork
 Waszyngton (z okazji obchodów rocznicy zamachów z 11 wrzenia).
Nagrody pieniê¿ne dla laureatów
plebiscytu ufundowane zosta³y przez
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych (w wysokoci 6 tys.
z³ dla zwyciêzczyni konkursu i 1 tys.
dla ka¿dego z pozosta³ych finalistów).
Otrzymali oni równie¿ nagrody rzeczowe ufundowane przez firmê Levi Strauss
Poland.
Laureatem Plebiscytu Cz³owiek bez
Barier w 2003 roku zosta³ pan S³awomir Piechota, obecnie pose³ na Sejm RP,
a w roku 2004 pan Zbigniew Puchalski
- niewidomy prawnik z Elbl¹ga.
Wiêcej informacji o Cz³owieku bez

Barier mo¿na znaleæ na stronie www.niepelnosprawni.info

Dodatkowe informacje:

Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji to aktywnie dzia³aj¹ca organizacja
pozarz¹dowa (non-profit), istniej¹ca od
1995 roku. Stowarzyszenie dzia³a na rzecz
rodowiska osób niepe³nosprawnych
poprzez wspieranie ich przedsiêwziêæ,
a tak¿e promocjê idei integracji spo³ecznej i zawodowej tych osób z reszt¹
spo³eczeñstwa. Stowarzyszenie prowadzi liczne kampanie spo³eczne. Jedna z
nich
 Niepe³nosprawni  Normalna
Sprawa otrzyma³a presti¿owe nagrody
Golden World Awards oraz Medium 2001
za najlepsz¹ kampaniê spo³eczn¹ ubieg³ego roku. Stowarzyszenie by³o inicjatorem obchodów Roku Osób Niepe³nosprawnych 2003 w Polsce, m.in. prowadzi³o multimedialn¹ kampaniê spo³eczn¹ pod has³em Czy naprawdê jestemy inni?, za któr¹ wraz z Agencj¹
Leo Burnett otrzyma³o EFFIE 2004 
najwa¿niejsz¹ nagrodê dla najbardziej
skutecznych kampanii reklamowych.
G³ówne dzia³ania Stowarzyszenia maj¹
charakter informacyjno-edukacyjny i
prowadzone s¹ poprzez wydawany od
11 lat magazyn Integracja, Centrum
Informacyjne dla Osób Niepe³nosprawnych, portal www.niepelnosprawni.info oraz program telewizyjny Integracja w TVP 3. Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji nale¿y do Workability
International.
Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji jest organizacj¹ po¿ytku publicznego.
Informacja prasowa
Warszawa, 21.10.2005 r.

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 padziernika. Wyniki konkursu zostan¹ opublikowane w po³owie listopada.
Na zwyciêzców ju¿ czekaj¹ cenne nagrody rzeczowe wartoci 350 oraz 150 i 100 z³.
Nadal nap³ywaj¹ propozycje sponsorów.
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PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY

Osteoporoza to choroba, która dotyczy koci, powoduje zmniejszenie iloci
masy kostnej, zaburza mikroarchitekturê koci i w konsekwencji obni¿a wytrzyma³oæ mechaniczn¹ na obci¹¿enia
i urazy, co w ostatecznoci prowadzi
do zwiêkszonego ryzyka z³amañ du¿o
³atwiej ni¿ u osoby zdrowej.
Koæ jest ¿yw¹ tkank¹, ulegaj¹c¹ przeciwstawnym procesom przebudowy 
tworzenia i niszczenia. Do trzydziestego roku ¿ycia przewa¿aj¹ procesy kociotworzenia: obserwujemy budowê
szkieletu. Po piêædziesi¹tym roku ¿ycia, a zw³aszcza po menopauzie u kobiet, zaczyna przewa¿aæ kocioniszczenie i stopniowy ubytek masy kostnej.
To choroba spo³eczna. Potwierdzaj¹ to badania epidemiologiczne na podstawie których szacuje siê, ¿e w Polsce
dotkniêtych osteoporoz¹ jest ok. 4 milionów osób. Rozpoznan¹ osteoporozê
ma ok. 2,2 milionów osób (1,3 milionów kobiet i 0,9 miliona mê¿czyzn).
Osteoporoz¹ zagro¿one s¹ przede
wszystkim kobiety po 50 roku ¿ycia,
jednak nie jest prawd¹, ¿e osteoporoza
to choroba zarezerwowana dla starszych kobiet. Cierpi¹ na ni¹ równie¿
mê¿czyni w okresie andropauzy, ok.
50 roku ¿ycia, a niekiedy m³odzi ludzie, u których towarzyszy ona innym,
powa¿nym chorobom Osteoporoz¹ zagro¿one mog¹ tak¿e byæ kobiety w ci¹¿y i karmi¹ce piersi¹, oraz bardzo szybko
rosn¹ce dzieci.
Czynniki ryzyka osteoporozy to:
 rodzinna sk³onnoæ do wystêpowania
osteoporozy (jest dziedziczna), manifestuj¹ca siê z³amaniami koci po niewielkich urazach (lub bez urazu) u
rodziców lub rodzeñstwa, szczególnie z³amaniem szyjki koci udowej u
matki,
 wczesna menopauza i d³ugotrwa³y niedobór estrogenów w organizmie kobiety po menopauzie,
 niedobór androgenów (testosteronu) u
mê¿czyzn,
 szczup³a budowa cia³a,
 niska waga cia³a,
 wiek powy¿ej 65 roku ¿ycia,
 niedobór wapnia w diecie osób starszych,
 niedobór witaminy D,
 ma³a dostêpnoæ do naturalnego wiat³a s³onecznego,
 przewlek³e stosowanie szeregu leków:
przeciwkrzepliwych, przeciwnowotworowych, przeciwdrgawkowych, hormonów tarczycy i wielu innych,

 nadu¿ywanie kawy, alkoholu, napojów typu cola, zup w proszku,
 palenie papierosów,
 d³ugotrwa³e unieruchomienie (np. z
powodu przewlek³ych chorób),
 osteoporoza towarzyszyæ mo¿e licznym chorobom, np. niewydolnoci
nerek, nowotworom, nadczynnoci tarczycy i innym,
 rasa bia³a i ¿ó³ta  czêciej choruj¹
kobiety bia³e i ¿ó³te ni¿ osoby rasy
czarnej.
Im wiêcej czynników ryzyka (3-4czynniki), tym wiêksza mo¿liwoæ rozwoju
osteoporozy i zagro¿enie z³amaniami koci.
Osteoporoza nie pojawia siê nagle.
Jest chorob¹ podstêpn¹, rozwijaj¹c¹ siê
przez wiele lat. Ubytek masy kostnej
postêpuje powoli, czêsto bez ¿adnych
bólów, które mog³yby byæ ostrze¿eniem
przed nadchodz¹c¹ chorob¹. We wczesnej fazie choroby nie odczuwamy, ¿e
co z³ego dzieje siê z naszymi koæmi.
W póniejszej fazie choroby pojawiaj¹
siê bóle maj¹ce charakter przewlek³y,
s¹ bardzo uci¹¿liwe i trudne do umierzenia. Najczêciej dotycz¹ pleców, zwykle
w okolicy krêgos³upa. W zaawansowanej fazie choroby koci s¹ ju¿ znacznie
odwapnione i dla tej fazy charakterystyczna jest tzw. zwiêkszona ³amliwoæ
koci. Koci s¹ tak os³abione, ¿e do z³amañ
mo¿e dochodziæ nawet bez uchwytnej
przyczyny. Mówimy wtedy o tzw. z³amaniach samoistnych, wystêpuj¹cych w
kilku charakterystycznych miejscach:
 nadgarstku  najczêstsze,
 szyjce koci udowej  najpowa¿niejsze z klinicznego punktu widzenia,
 trzonach krêgów krêgos³upa,

 rzadziej dotycz¹ ¿eber i innych koci.
Osteoporoza nale¿y do grupy chorób, w których dieta ma olbrzymie
znaczenie. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na wapñ wystêpuje w okresie
intensywnego wzrastania u dzieci i m³odzie¿y, w ci¹¿y i laktacji, okresie oko³o- i pomenopauzalnym u kobiet oraz
w wieku podesz³ym. Wyst¹pienie choroby mo¿na opóniæ przede wszystkim
poprzez dietê bogat¹ w wapñ. Podstawowym ród³em wapnia jest mleko i
jego przetwory. Spo¿ycie 700-750 ml
mleka + 100 g twarogu + 20 g sera
podpuszczkowego (¿ó³tego) na dobê
pokrywa przeciêtne dobowe zapotrzebowanie na wapñ. Zaleca siê spo¿ywanie niskot³uszczowego mleka i jego przetworów, zamiast produktów bezt³uszczowych. Ca³kowite usuniêcie t³uszczu
pozbawia produkty mleczne witaminy
D, niezbêdnej do prawid³owego wch³aniania wapnia.
Poza tym rozs¹dne opalanie (w letni dzieñ nawet 15 minut na s³oñcu wystarczy, by pokryæ nasze dobowe zapotrzebowanie na witaminê D), unikanie
leków sterydowych i systematyczny
wysi³ek fizyczny, czyli aktywna gimnastyka to kolejne czynniki, które wspomagaj¹ obronê organizmu przed szybkim wyst¹pieniem choroby.
Wystêpowanie osteoporozy oraz proces jej zaawansowania diagnozuje siê
poprzez badania desyntometryczne,
polegaj¹ce na badaniu gêstoci koci.
Badanie profilaktyczne przeprowadzone po raz pierwszy oko³o 45 roku
¿ycia i okresowo powtarzane pozwala
uchroniæ siê przed osteoporoz¹ i jej
skutkami.
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
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Listy do redakcji
Znamy ju¿ wyniki rozgrywek grupowych, ale za tydzieñ odbêd¹ siê zawody w konkurencji indywidualnej (tekst
piszê w niedzielê, 16.10.2005r.).W przedbiegach odpadli zawodnicy s³absi psychicznie, amatorzy. Niektórzy ju¿ na
treningach przedmeczowych zostali bezlitonie sfaulowani i po kontuzji, g³ównie psychicznej, wycofali siê z dalszej
walki o prymat. Obecnie do cis³ego fina³u
awansowali dwaj zawodnicy z silnych
grup zawodowych. Tu nie ma ju¿ miejsca na amatorszczyznê, ale myli³by siê
ten, kto by s¹dzi³, ¿e dalsza walka przebiegaæ bêdzie wg sportowych zasad fair
play.
Dwaj g³ówni pretendenci do pierwszego miejsca nie szczêdz¹ sobie fauli.
Naruszane s¹ nie tylko regu³y rozgrywek, ale te¿ zachowanie, kultura osobista i dobry smak. Brak dobrego przygotowania zawodowego nadrabiaj¹ hucp¹
i tupetem. Widaæ to szczególnie u starszego z zawodników.
Niestety, nasi najlepsi trenerzy K.
Górski i T. Mazowiecki s¹ ju¿ na emeryturach. Mo¿na by³oby siêgn¹æ po wzorce
z ligi angielskiej. Tam zawodników graj¹cych nieczysto, nie fair, wyklucza siê
z rozgrywek, a nawet wyrzuca z klubów sportowych.
Lekcje demokracji s¹ trudne, a nauka trwa bardzo d³ugo. Ludzie ucz¹ siê
metod¹ prób i b³êdów. Szkoda, ¿e zbyt
³atwo daj¹ wiarê ró¿nej maci demagogom i populistom.
Ostatnia kampania wyborcza to istny popis populizmu, gier medialnych,
dyktatu sonda¿y.
Mam ¿al do moich Rodaków, ¿e tak
rzadko kieruj¹ siê logik¹, rozs¹dkiem i
tak wa¿ne decyzje jak wybór g³owy i
przedstawicieli narodu powierzaj¹ imTrwa 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.

pulsowi chwili, wyborczym agitkom,
obietnicom bez pokrycia. Wystarczy zadaæ
sobie trochê trudu przemylenia, dokonaæ analizy ostatnich kilku lat pracy tego
czy innego polityka, a wybór bêdzie
lepszy.
Mo¿na te¿ ca³¹ sprawê olaæ, jak
uczyni³o to blisko 60% wyborców, i
nie chodziæ na wybory. Tylko ¿e wtedy nie ma siê ¿adnego wp³ywu na kszta³t
polityki, a politycy mog¹ nam urz¹dzaæ
gospodarkê po swojemu. Trudno te¿
wtedy prowadziæ jak¹kolwiek krytykê
w³adzy, bo nieobecni nie maj¹ racji.
To prawda, ¿e obecna ordynacja
wyborcza i system g³osowania na partie, a nie na konkretnych ludzi, pomniejsza
wp³yw pojedynczego wyborcy i sprawia, ¿e czêsto reprezentuj¹ nas nie
wybrañcy Narodu, a pos³uszni i dyspozycyjni funkcjonariusze partyjni, których szefowie partii umieszczaj¹ na czele
list wyborczych.
Mam nadziejê, ¿e w nastêpnych
wyborach, za cztery (?) lata, ulegnie to
zmianie.
Smuci i dziwi tak s³aby wynik demokratów (poni¿ej 3%), na których sam
da³em kreskê. Jest tam tyle przyzwoitych ludzi, którzy niejednokrotnie swoim
zaanga¿owaniem i prac¹ dla kraju udowodnili swój patriotyzm, a nie pustos³owiem politycznych demagogów.
Mówili prawdy proste i trudne, ¿e Polska to jeszcze kraj biedny, ¿e tylko praca,
pot i ³zy pozwol¹ nam kiedy dogoniæ
kraje bogatsze, ¿e musimy wykorzystaæ
rysuj¹ce siê szanse na rozwój, ¿e nie
ma drogi na skróty.
Trudno przeceniæ zas³ugi T. Mazowieckiego, przecie¿ to on, jako pierwszy premier demokratycznej Polski,
zmienia³ ustrój polityczny i gospodarczy kraju, wykona³ arcytrudn¹, bo nowatorsk¹ pracê, dziêki której wiele ociennych narodów mo¿e dzisiaj podziwiaæ
pozycjê Polski w wiecie.
W³. Frasyniuk  przywódca demo-

kratów, cz³owiek-legenda walki o demokratyczn¹ Polskê. W ¿yciu kieruje siê
zasadami, a nie tylko je g³osi, co gromko czyni¹ inni. Nigdy nie pcha³ siê do
¿adnych stanowisk pañstwowych, mówi¹c,
¿e s¹ lepsi. Rozmawia spokojnie, t³umaczy cierpliwie, nie u¿ywa inwektyw,
szanuje ka¿dego rozmówcê.
Podobnie mo¿na powiedzieæ o Hausnerze, Belce i wielu innych demokratach.
Czy w demokracji musimy uczyæ
siê na b³êdach? Czy co cztery lata bêdziemy wybieraæ miêdzy postkomun¹ a
postsolidarnoci¹? Tak od ciany do
ciany? Czy damy wodziæ siê za nos
populistom i demagogom?
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e mimo gospodarczego rozwoju, zmiany oblicza miast
i miasteczek, szansy rozwoju wsi, osobistych wolnoci i praw, wielu ludzi czuje
siê wykluczonych  nie potrafi¹ b¹d
nie mog¹ skorzystaæ z szans, jakie da³a
demokracja. O ludziach, którzy z racji
wieku, u³omnoci, utraty zdrowia, b¹d
bankructwa ich zak³adów pracy (np. by³e
PGR) pañstwo polskie nie powinno zapominaæ. Ale nie mo¿na te¿ mamiæ ich
tylko pustymi obietnicami. Pomoc pañstwa musi jednak trafiaæ do rzeczywicie potrzebuj¹cych, a czêsto trafia te¿
do zwyk³ych cwaniaków i naci¹gaczy lub
znajomych królika.
Praca policji i s¹dów budzi wiele
zastrze¿eñ, ale jak mo¿e byæ inaczej, skoro
instytucje te pracuj¹ czêsto na sprzêcie
z epoki wczesnego Gierka czy Gomó³ki, a gorset bzdurnych przepisów i procedur znacznie obni¿a efekty i skutecznoæ dzia³añ. Inna sprawa to socjalistyczna
mentalnoæ wielu sêdziów i prokuratorów, ich podatnoæ na polityczne naciski, dyspozycyjnoæ. Widaæ to by³o w
pracach sejmowych komisji ledczych.
Co zmieni nowa ekipa rz¹dz¹ca? Czy
nadzieje znowu oka¿¹ siê p³onne?
Grzegorz Kudrzycki
16.10.2005r.
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Pamiêci Ignaca

Powinno byæ Ignacego. Mymy jednak od ponad pó³ wieku tak niepoprawnie odmieniali Jego imiê i niech
ju¿ tak pozostanie.
Ignaca pozna³em 1 wrzenia 1954
roku na uroczystoci rozpoczêcia roku
szkolnego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Olecku, dok¹d przenios³em siê z LO
w Suwa³kach. To by³ drugi ch³opak po
Zdzichu Urbanowiczu (pozna³em Go
kilkanacie dni wczeniej), z którym
najszybciej znalaz³em wspólny jêzyk. Tym
jêzykiem by³ g³ównie sport, ale nie tylko.
Nieprzeciêtna inteligencja Ignaca,
b³yskotliwy dowcip, szybki refleks i
ujmuj¹ca grzecznoæ zjednywa³y Mu
szerokie grono przyjació³.
Niewielki wzrost przy du¿ej sprawnoci fizycznej Ignaca nie by³ przeszkod¹
w osi¹ganiu przez Niego znacz¹cych
wyników w grach sportowych: pi³ce
rêcznej 11  osobowej (by³a taka), siatkówce i koszykówce. Nic wiêc dziwnego, ¿e to Jgnaca Jasieluna obok Zdzicha Urbanowicza podpatrywa³em ucz¹c
siê graæ w koszykówkê i pi³kê rêczn¹,
o których to grach nie mia³em zielonego pojêcia, gdy¿ w Suwa³kach gra³o siê
wy³¹cznie w pi³kê no¿n¹. Czasami tylko w siatkówkê.
Oczywicie, ¿e nikt z nas nie osi¹gn¹³by nic, gdyby nie profesor W³adys³aw ¯urowski  nieoceniony nauczyciel wychowania fizycznego i prawdziwy wychowawca m³odzie¿y. Z pracy tego
skromnego wspania³ego cz³owieka przez

Wspomnienie
o Ignacu Jasielunie

Ignacowe
anegdoty

mieræ cz³owieka powoduje, ¿e piszemy o nim tylko z du¿ej litery pomijaj¹c jego s³aboci, miesznostki, a
tak¿e czêsto jego niezwyk³e poczucie
humoru. Moim zdaniem nies³usznie  i
dlatego chcê ocaliæ od zapomnienia niektóre anegdoty (sprzed pó³ wieku) niedawno zmar³ego Ignaca Jasieluna (tak
odmienialimy Jego imiê).

- Panie kelner, szczêki rozhuta³em,
a teraz bym co zjad³  wo³a Ignacy
koñcz¹c trzeciego schabowego * w trakcie
pomeczowego obiadu w bia³ostockiej
restauracji Cristal ** w 1958 roku.

wiele lat bezceremonialnie korzysta³ g³ony
(z³oliwi twierdz¹, i¿ dlatego, ¿e podobnie
jak bêben wewn¹trz pusty) nie tylko w
Olecku dzia³acz sportowy, którego g³ównym celem by³o osi¹ganie osobistych
korzyci (litociwym milczeniem pominê jego nazwisko). Ten¿e dzia³acz bêd¹c przewodnicz¹cym Powiatowego
Komitetu Kultury Fizycznej w Olecku
zamiast pomóc Jgnacowi w pokonywaniu trudnoci w nauce (a tak¿e innym
ch³opakom) zachêca³ Go, gdy nie uzyska³ On promocji do klasy maturalnej,
do podjêcia pracy w PKKF.
Odt¹d Igna prawie do koñca swojej pracy zawodowej zwi¹zanej ze sportem
pracowa³ na cudze sukcesy. Mówi³ o
tym nie tylko przypadkiem spotkany przeze
mnie w Szczecinie pi³karz rêczny z Olecka,
który wiedzia³, ¿e Ignacowi zawdziêcza swoje sukcesy sportowe, ale wiedzia³ tak¿e, i¿ pieni¹dze za to bra³ kto
inny. Ten inny by³ bohaterem entuzjastycznych recenzji prasowych pisanych przez naiwnych lub sprzedajnych
dziennikarzy.
Ten trener nie zmieni³ siê, nadal 
jak za dawnych czasów komuny  prosi
sportowców o wychwalanie go przed w³adzami.
Ignac by³ zbyt inteligentny, aby o
tym nie wiedzia³. W czasie gdy go spotka³em, nie dba³ o s³awê i pieni¹dze.
Kocha³ swoje miasto, chocia¿ nigdy o
tym nie mówi³. Pracowa³ dla tego miasta najlepiej jak potrafi³.
Nie przypadkiem mamy Ignasiówkê przy oleckich kortach. Nie s³ysza³em aby skar¿y³ siê (przynajmniej do

mnie) na ludzi, którzy wyrz¹dzali Mu
krzywdy. Zbywa³ to ¿artem. Ze stoickim spokojem komentowa³ przegrany
mecz przez typa, który by³ Jego szefem, a naszym, po¿al siê Bo¿e, trenerem. Ów trener wchodz¹c w Bia³ymstoku na boisko mia³ tak¹ owacjê publicznoci rycz¹cej jego imiê, po to, aby
strzela³ on z po³owy boiska na kosz
grzebi¹c nasze szanse na wygranie meczu.
S¹dzê, ¿e Jgnac ciê¿ko prze¿ywa³
uzale¿nienie od tego cz³owieka, choæ
nigdy o tym nie wspomina³. Byæ mo¿e,
i¿ te frustracje powodowa³y, ¿e nieraz,
mo¿e czêciej ni¿ my siêga³ po alkohol.
Ignac by³ niezwykle kole¿eñski. Dla
kolegów robi³ dos³ownie wszystko. Nigdy nie odmówi³, np. gdy trójka lub wiêcej
amatorów bryd¿a lub pokera meldowa³a siê w Jego mikroskopijnym pokoiku
wynajmowanym przez Niego przy ulicy Lenina (wczeniej i dzisiaj  Kolejowej).
Moje wspomnienia o Ignacu dotycz¹ g³ównie lat 195459. Pó¿niej corocznie spotyka³em Ignacego, ale jako
nigdy nie uda³o siê nam d³u¿ej pogadaæ, jak to mówi¹ Rosjanie  po duszom. Zawsze wydawa³o siê, ¿e jeszcze zd¹¿ê. Nawet wtedy gdy Ignac by³
po wylewie w trakcie rehabilitacji pourazowej.
Niespodziewanie dopad³a mnie wieæ
o Jego mierci. Jaka szkoda Ignac, ¿e
nie zd¹¿y³em. Nie tylko mnie bêdzie Ciebie
ogromnie brak.
Marek Majewski


- Panie kelner  Czy w tym lokalu
za sól siê p³aci ?  wo³a Jgnac do kelnera.
- Ale¿ nie  odpowiedzia³ zdziwiony kelner.
- To przy wyjciu poproszê o 50 kg
soli, a tymczasem niech pan poda flaki
zamówione niespe³na godzinê temu 
mówi Jgnac.

Nad ranem, w trakcie rozpoczêtego wczesnym wieczorem bryd¿a lub
pokera, w mikroskopijnym pokoiku wynajmowanym przez Ignaca by³o gêsto
od dymu z nieustannie palonych tanich
papierosów marki Sport ***
Na sugestiê, ¿e trzeba jednak otworzyæ okno w tym pokoju Ignac protestowa³. Panowie nie róbcie mi k³opotów. Zaraz przyjedzie tu Stra¿ Po¿arna
widz¹c wydobywaj¹cy siê st¹d olbrzymi k³¹b dymu.

Dla m³odych czytelników
* Schabowy  a dok³adniej kotlet schabowy  sztandarowe dzie³o z
górnej pó³ki gastronomii PRL popularnie zwane podeszwój z uwagi na
rozklepywanie schabu do du¿ych rozmiarów celem ukrycia niedoborów gramatury. Podeszew spieczony na koæ
podawano z obowi¹zkow¹ surówk¹ z
kiszonej kapusty i zawsze zimnymi
ziemniakami.
** Restauracja Cristal w Bia³ymstoku 
zapluta knajpa w PRL, obecnie elegancka restauracja trzygwiazdkowego hotelu o tej samej nazwie.
*** papierosy Sport  cuchn¹cy produkt przemys³u tytoniowego PRL.
Osobom pal¹cym te papierosy, do których
zalicza³ siê niestety równie¿ ni¿ej podpisany, mówiono, ¿e d³u¿sze ich palenie powoduje, i¿ bêdzie to jedyny Sport
jaki bêd¹ mogli uprawiaæ.
Marek Majewski
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Uczniowie Szko³y Spo³ecznej STO
w ho³dzie Janowi Paw³owi II

¯ycie Ojca wiêtego, Jego pontyfikat i mieræ zrobi³y na wszystkich ogromne
wra¿enie. Ta ostatnia na chwilê zatrzyma³a nawet ¿ycie na ziemi.
Uczniowie Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO i Spo³ecznego Gimnazjum STO w Olecku uczcili rocznicê
wyboru Karola Wojty³y na Papie¿a uroczystym apelem.
Apel przygotowany pod kierunkiem
Pañ: Krystyny Baluty i Anny Szadkowskiej przy wspó³pracy Pana Jana
Grzyba by³ wspomnieniem o Ojcu wiêtym. Uczniowie recytowali wiersze, piewali piosenki oraz przytaczali fragmenty wspomnieñ ró¿nych ludzi ze spotkañ
z Janem Paw³em.
Wys³uchalimy

równie¿ fragmentów homilii wyg³aszanych za ¿ycia przez Ojca wiêtego. Jego
silny g³os p³yn¹cy z p³yty przeszywa³
wszystkich do g³êbi. Uroczysty charakter apelu wzmocni³a wspólna modlitwa
i piew Barki  ulubionej pieni Ojca
wiêtego.
Apel nasz by³ kolejn¹ lekcj¹ historii, dziêki Wielkiemu Cz³owiekowi, którego duch kr¹¿y zawsze wród nas ¿ywych. Szkolne spotkanie obfitowa³o, tak
jak ka¿de spotkanie z Ojcem wiêtym,
w serdeczne gesty, ¿arty, umiech, wzruszenie i chwile wiêtej ciszy.
Dla wielu z nas s³owa-przes³ania: Nie
lêkajcie siê, Musicie od siebie wymagaæ, nawet gdyby inni od Was nie
wymagali oraz inne sta³y siê drogo-

wskazami w ¿yciu.
Wszyscy pamiêtamy Jego nauki oraz
¿ycie, ale jakiego Go
zapamiêtalimy?
...Jako dobrotliwego staruszka z
wadowickiego rynku,
rzewnie wspominaj¹cego kremówki z
rumem, którymi zajadali siê maturzyci
po zdanych egzaminach; pocieszyciela
chorych, cierpi¹cych,
opuszczonych, umieraj¹cych; medialn¹
gigagwiazdê, potrafi¹c¹ ca³kowicie zapanowaæ nad milionowymi zgromadze-

niami ludzkimi; pielgrzyma przemierzaj¹cego wiat i g³osz¹cego Dobr¹ Nowinê; orêdownika praw cz³owieka
i
narodów, przed którym wielcy dyktato-

rzy i przeró¿ni kacykowie robili siê mali
i przestraszeni; przywódcê religijnego,
umiej¹cego znosiæ wydawa³oby siê nieprzekraczalne bariery miêdzy wyznawcami jednego lub wielu bogów; wizjonera nie uznaj¹cego podzia³u Europy i
¿yj¹cego myl¹ pielgrzymki do Rosji;
intelektualistê  autora g³êbokich encyklik dotykaj¹cych istoty problemów wiata
i cz³owieka; nios¹cego pojednanie miêdzy narodami, gdy w Auschwitz klêka³
przy tablicach upamiêtniaj¹cych poszczególne nacje skazane tam na zag³adê; mê¿a
stanu, który wniós³ presti¿ pañstwa
Watykan na wy¿yny; wielkiego polskiego
patriotê, który nigdy nas nie opuci³ i
nie zapomnia³ o walcz¹cej o wolnoæ
Polsce... (J.Szmit)
Niech ka¿dy odpowie na pytanie sam.
Uczniowie ZS STO w Olecku
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WSPÓLN¥ PRAC¥
DO MISTRZOSTWA
Uroczystoci Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkó³ Licealnych i
Zawodowych na Go³dapskiej rozpoczê³y
siê ju¿ we czwartek 13 padziernika,
bo dnia nastêpnego zaplanowano jesienn¹
wyprawê do Wilna. Oprawa spotkania
spo³ecznoci szkolnej z zaproszonymi
goæmi by³a wyj¹tkowo uroczysta z
udzia³em pocztu sztandarowego i dostojnych goci. Zgromadzonych w udekorowanej odwiêtnie hali sportowej
powita³a ciep³ym i serdecznym s³owem
dyr. Beata Stypu³kowska, pamiêtaj¹c
szczególnie o pierwszoklasistach, którzy przeszli wstêpny okres aklimatyzacji.
W imieniu wychowawców klas pierwszych przemówi³ mgr in¿. Ryszard Tuchliñski  wychowawca klasy pierwszej

technikum hotelarskiego. Przypomnia³,
¿e pierwszoklasici s¹ kolejnym pokoleniem uczniów pobieraj¹cych edukacjê w drugim etapie reformy, która choæ
ju¿ wielokrotnie weryfikowana na pewno
nie stworzy modelu szko³y, w której nie
trzeba siê uczyæ. Zgromadzonym uczniom
najbardziej przypad³o do gustu zakoñczenie: mymy (nauczyciele) z takich
samych jak wy wyszli  natomiast naszym wspólnym zadaniem jest, abycie
wy jak najszybciej byli tacy sami jak
my, a w przysz³oci jeszcze lepsi od
nas, bo uczeñ powinien zawsze przecign¹æ mistrza. Tradycyjnie wyst¹pienie
pana Ryszarda nagrodzono najbardziej
burzliwymi owacjami.
Rodzicielskim sercem i dobrymi
¿yczeniami obdarzy³a uczestników wspólnego wiêta przedstawicielka Rady Rodziców  Janina Czekay.
W centralnym punkcie spotkania
Starosta Olecki  dr Stanis³aw Lucjan
Ramotowski pozdrowi³ uczniów, a pierw-

szoklasistów wyj¹tkowo troskliwie i po
ojcowsku. Maturzystom ¿yczy³ wytrwa³oci, samozaparcia i ambitnego dobrego przygotowania siê do przetestowanej na ich poprzednikach Nowej Matury. Nauczycielom i wychowawcom na

marginesie wi¹tecznych ¿yczeñ przypomnia³ o bliskim szeædziesiêcioleciu
szko³y, która piêknie wpisa³a siê w historiê miasta, powiatu i Polski. A taka
rocznica zobowi¹zuje wszystkich do pe³nej
mobilizacji i dumy z dobrze spe³nianych obowi¹zków.

Nagrodami Pan Starosta uhonorowa³
twórczy trud: Beaty Urszuli Stypu³kowskiej, Marzanny Pojawy-Grajewskiej
i Waldemara Snarskiego.
Pani Dyrektor wyró¿ni³a za 12 nauczycieli: Urszulê Brodowsk¹, Celinê
Bronikowsk¹-Chudy, Alicjê Dra¿bê,
Irenê Grabek, Zbigniewa Karandzieja,
Edwarda Krysiuka, Romualdê Muchê-Marciniak, Renatê Narewsk¹, Helen¹ Nowel, Annê Olszewsk¹, Krzysztofa Sawickiego i Jerzego Wrzyszcza.
W tym uroczystym dniu nagrody otrzymali te¿ uczniowie klas promowani po
praktykach wakacyjnych: Izabela Biñczak, Tomasz Czekay, Andrzej Gociewski, Izabela Grodzicka, Mariola Omilian i Anna Walulik z kl. IV TH, Agnieszka Konewko, Ilona Rowiñska, Jacek
Sawicki i Marek Szpunar z kl. III Ra.
Starannie przygotowana czêæ artystyczna zakoñczy³a to mi³e doroczne
spotkanie szkolnej spo³ecznoci, zmierzaj¹cej przez naukê i pracê ku mistrzostwu.
Romualda Mucha  Marciniak
nauczyciel  bibliotekarz ZSLiZ
Fot. Renata Narewska
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

35 lat - pismo gminy Wieliczki
(Pozdrawiam Was wszystkich, mieszkañcy Treuburga
w szczególnoci mieszkañcy Wieliczek  Wasz Werner Marienfeid, ostatni
ewangelicki ksi¹dz z Wieliczek/Wallenrode)
Wed³ug mistrza rachunków Adama
Riese pismo gminy Wieliczki ma w roku
1984 ju¿ 35 lat, a mo¿e nawet trochê
wiêcej, dlatego proszê s³uchaæ lub czytaæ!
To, ¿e my mieszkañcy Wieliczek, do
dzi trzymamy siê razem, ma zapewne
zwi¹zek z wydarzeniami z sierpnia 1935
roku, które pamiêta z pewnoci¹ jeszcze
wielu ludzi z powiatu Treuburg. Dlatego
bêd¹ tu krótko wspomniani! Pomocniczy kaznodzieja Marienfeld, który jesieni¹ 1934 roku przydzielony zosta³ do
Wieliczek, pos³u¿y³ w koñcu za przyk³ad, nie tylko dla partii czy pañstwa,
ale równie¿ nowemu biskupowi. Mimo
wszelkich grób i upomnieñ Marienfeld
nie przesta³ przemawiaæ przeciwko niemieckim chrzecijanom oraz wspieraj¹cej ich partii. Tak wiêc w sierpniu 1935
roku jecha³o autobusem oko³o 20 ludzi
z SA z Treuburga w stronê Wieliczek, a
by³o to akurat w trakcie wizyty niemieckiego katolickiego biskupa w Olecku.
Najodwa¿niejsi z tej grupy udali siê
na plebaniê i dali niepos³usznemu kaznodziei kilka soczystych policzków.
Niestety, dzia³ali bez pozwolenia. Kiedy
nastêpnego dnia zosta³em przez gminn¹
policjê pañstwow¹ (Gestapo) deportowany,
gmina powsta³a i sprawi³a, ¿e ju¿ pod
koniec wrzenia wróci³em do Wieliczek.
Od tego czasu bylimy wszêdzie szykanowani, ale nigdy ju¿ nie poddano nas
wylegitymowaniu czy przymusowej deportacji. Potem wybuch³a w 1939 roku
druga wojna wiatowa, potem nast¹pi³a
2 sierpnia 1944 roku, dok³adnie 30 lat
od rozpoczêcia pierwszej wojny wiatowej, ewakuacja, w padzierniku kolejna
 w powiecie Kêtrzyn, a od po³owy stycznia
1945 paniczna ucieczka pod has³em: ratuj siê, kto mo¿e!
Równie¿ mieszkañcy Wieliczek zostali przegnani na cztery strony wiata,
na wschód (a¿ do Syberii), i na zachód
(a¿ do USA czy Kanady), na pó³noc (a¿
do Danii), na po³udnie (a¿ do po³udniowej Afryki i Australii). Ja zosta³em w
Miko³ajkach i w marcu 1945 roku wygnany z Prus Wschodnich na Syberiê.
Spotka³em znowu w moim obozie kiku
cz³onków gminy, przede wszystkim m³ode
kobiety i dziewczynki, niektóre jeszcze
przeze mnie bierzmowane. Oczywicie
stamt¹d nie by³o ¿adnego po³¹czenia z
domem. Zbli¿a³y siê wiêta Bo¿ego Narodzenia 1946 roku, kiedy pozwolono nam

po raz pierwszy pisaæ listy, ale tylko 25
zdañ! W listopadzie 1948 roku powróci³em w koñcu i ja do domu a by³a to
Turyngia, gdzie przesiedlono moj¹ ¿onê
z pi¹tk¹ naszych dzieci.
Ju¿ w grudniu 1948 roku wysz³o pierwsze pismo  do pary, której adresy w
miêdzyczasie zdoby³a moja ¿ona. Wiedzia³em, jakimi s³owami zacz¹æ pismo.
By³y to s³owa pieni ¿a³obnej proroka
Jeremiasza: Dobru pana zawdziêczamy,
¿e ¿yjemy. Jego mi³osierdzie jest bezgraniczne, a jego wiernoæ wielka. Odradza siê z ka¿dym dniem. Odbiorcy
pisma powinni wys³aæ je dalej wed³ug
do³¹czonej listy adresów. Ale oczywicie to nie wysz³o, poniewa¿ za wielu
zapomnia³o o przes³aniu pisma dalszym
odbiorcom  i ci byli pokrzywdzeni. Potem czasami do mnie pisali, nawet bardzo oburzeni, ¿e do dzi nie otrzymali
obiecanego pisma. Ale gdzie ono utknê³o  przy numerze 3 czy 5 z listy, a
mo¿e nawet przy numerze 1?
Na pocz¹tku kwietnia 1949 roku pojecha³em do Pokamwiu/Hayel, dla mnie
du¿ego miasta. Tam nie mia³em mo¿liwoci zrobienia pisma w wielu egzemplarzach i rozes³ania go, tak ¿eby ka¿dy
móg³ otrzymaæ pismo i nie musia³ wysy³aæ go dalej. Poniewa¿ na pocz¹tku nie
by³o nas tak wiele, mo¿e, oko³o 60-70,
ale ka¿dy dawa³ mi adresy tych, których
zna³  i tak by³o nas coraz wiêcej. Wkrótce
by³a te¿ maszyna do pisania, s³usznie wys³u¿ona, w ¿adnym razie nie najnowszy
model! Mo¿na na niej by³o pisaæ tylko
matryce, oczywicie woskowe matryce.
Poza tymi trudnociami dosz³o co jeszcze: potworny respekt Sowietów wobec
ka¿dego zapisanego lub wydrukowanego papieru, czego wynikiem by³a drobiazgowa kontrola wszelkich pism! Kiedy na przyk³ad jesieni¹ 1949 roku zmar³a moja teciowa, musia³em iæ do komendanta i uzyskaæ pozwolenie na wydrukowanie 20-25 sztuk nekrologu! Bez
tego pozwolenia nikt by mi ich nie wydrukowa³! A potem brak papieru albo
kopert! Kto tego nie prze¿y³? Ka¿da koperta by³a odwracana i na nowo klejona,
¿eby mo¿na j¹ by³o jeszcze raz u¿yæ!
Ale my, jako z Prus wschodnich, jako
mieszkañcy powiatu granicznego od 700
lat, ju¿ dawno do tego przywyklimy:
nie mo¿na poddawaæ siê przy trudnociach, tylko walczyæ z nimi  i czasami
jest gdzie jaka droga porodku, nawet

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
„Przypisani Pó³nocy” dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.
kiedy co musi chwytaæ za serce.
Tak wiêc stopniowo pracowalimy nad
naszym pismem gminnym, poniewa¿ prawie
wszyscy nie chcieli rezygnowaæ z trzymania siê razem, zw³aszcza, ¿e w ojczynie spotkalimy siê i mieszkalimy
w tej samej gminie. Nawet ucieczka, przesiedlenie i strata ojczyzny nie powinny
zabiæ tego, co siê tam zrodzi³o. Coraz
mocniej trzymalimy wiêc kciuki, tak¿e
za koció³. Wielu walczy³o o proklamacjê ewangelizmu w czasach Trzeciej
Rzeszy. Nowi w³adcy traktowali wiêc ich
z zaufaniem, nawet sam koció³, i na
pocz¹tku kazali ich strzec, podczas gdy
coraz mocniej ciskali cugle w d³oniach.
Równie¿ swoboda dzia³ania kocio³a by³a
krok po korku ograniczana, zw³aszcza
jeli chodzi o m³odzie¿, która jako M³oda
Wspólnota mog³a praktycznie nie nagabywana dzia³aæ do 1951/52 roku. Ko³o
m³odych ksiê¿y, jako ci, którzy odpowiadali za kocieln¹ m³odzie¿, musieli
byæ coraz bardziej na widoku i przez to
mogli znajdowaæ siê pod obstrza³em, ja
równie¿. W po³owie 1953 roku dosz³o
ju¿ do tego, ¿e równie¿ musia³em siê
usun¹æ.
W styczniu 1954 roku przyjecha³em
do Dortmundu. Jakie tam by³y mo¿liwoci, tak¿e dla naszego pisma gminnego!
Izba pimiennicza w centrum Dortmundu pisa³a mi pismo gminne i robi³a mi
czyste i porz¹dne kopie pisane czerwonym tuszem (takim te¿ pisze do dzisiaj!),
moja ¿ona z dzieæmi sk³ada³y je i zszywa³y. Adresy od razu piêæ razy napisane
na naklejce, zapieczêtowane, znaczki naklejone i na pocztê. Na pocz¹tku kilka
razy w roku, ale potem pismo gminy wychodzi³o ju¿ tylko dwa razy do roku 
przed Wielkanoc¹ i przed Bo¿ym Narodzeniem. Stopniowo równie¿ wy³oni³a siê
forma pisma, przejrzycie uporz¹dkowane
wed³ug rozdzia³ów, a mianowicie: cytat
z Pisma wiêtego, czyli jakie kazanie
lub modlitwa- potem nazwiska osób, które
pojecha³y do ojczyzny, sprawozdanie ze
spotkania mieszkañców Wallenrod, przypomnienie o szczególnych wiêtach cz³onków gminy (z³ote gody i tym podobne z
pasuj¹cymi krótkimi artyku³ami) i sprawozdania ze szczególnych wydarzeñ w
¿yciu cz³onków gminy (na przyk³ad kiedy Pani Wilhemine Wischniewski, z rodziny May, z Herzogshöhe koñczy³a 2
lipca 1983 roku 100 lat  prawdopodobnie w miedzyczasie zmar³a).
C.d.n.
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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.
(K60504)

HITY WYPO¯YCZALNI (DVD)  wrzesieñ 2005
Lp.

Nr
kat.

Gatunek

Lp.

Nr
kat.

1

666

Pi³¹

thriller

16

652

Aleksander

histor.

2

678

Hitch

kom.

17

669

Krwawa masakra
w Hollywood

horror

3

682

7 sekund

akcja

18

661

Kl¹twa

horror

4

684

Constantine

akcja s-f

19

692

Pacyfikator

kom.

5

679

Kontrolerzy

kom.

20

685

Za wszelk¹ cenê

dramat

6

659

13 dzielnica

akcja

21

574

Cz³owiek w ogniu

thriller

7

653

Blade mroczna trójca

akcja s-f

22

667

Anio³ stró¿

kom.

8

681

T³umaczka

thriller

23

694

Aviator

obycz.

9

690

The Ring 2

horror

24

689

Lot Feniksa

przyg.

10

686

Na tropie z³a

akcja

25

635

P³ytko pod ziemi¹

horror

11

614

Skarb narodów

przyg.

26

691

Roboty

anim.

12

687

Trudne s³ówka

kom.

27

595

Komórka

13

663

¯ycie jest cudem

kom.

28

677

Smokiem i mieczem

14

683

Uznany za winnego

sens.

29

664

P³on¹ca pu³apka

15

672

R-Point

horror

30

649

10,5 w skali Richtera

Tytu³

Tytu³

Gatunek

thriller
kom.
thriller
katastrof

JU¯ W WYPO¯YCZALNI  DVD
Lp.

Nr kat.

1

696

2
3

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Mechanik

thriller

4

700

Dzieci Diuny

698

El Alamein

wojenny

5

701

Dzienniki motocyklowe

przyg.

699

Bardzo d³ugie zarêczyny

romans
wojenny

6

702

Sin City miasto grzechu

thriller

s-f

Niektóre premiery padziernika 2005 r.
3

Zupe³nie jak mi³oæ

Cz³owiek pies

Drzwi w pod³odze

6

Si³a strachu

Trener

Dom na krañcu wiata

13

Kong Fu sza³

Karol: Cz³owiek, który
zosta³ papierzem

Amityville

17

Królestwo niebieskie

Miss Agent 2 | Z³o

Zakochany anio³

20

Dom lataj¹cych sztyletów

Edukatorzy

Kinsey

27

Batman - pocz¹tek

Boogeyman

Nie patrz w dó³

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...

(8)

tego toporem nie wyr¹biesz  mówi jedno z przys³ów.
- Franciszek Kociuch, pseudonim Czarnota,
- Zofia Albanowicz, pseudonim Sarna  sanitariuszka,
- Aleksander Albanowicz, pseudonim
B¹k,
- Franciszek Warakomski
- Boles³aw Ho³ubowicz,
- Kazimierz Reniewicz,
- Maciej Szwarc,
- Janina Chlebowska,
- Kacper Uszkiewicz z Podnowinki,
- Mieczys³aw Kamiñski z Gatnego
- Mieczys³aw Wyszyñski ze Szczeberki.
Udzia³ partyzancki Franciszka
Goworowskiego, pseudonim Leny
Dalszy oddzia³ partyzancki wiosn¹
1943 roku zorganizowa³ plutonowy Franciszek Goworowski, pseudonim  Leny pochodz¹cy ze wsi Wolne pow.
Augustów. Urodzi³ siê 23 stycznia 1910.
W roku 1943 wst¹pi³ do AK na stanowisko dowódcy placówki AK w Nowince.
Bezzw³ocznie rozpocz¹³ walkê z okupantem.
Zdobycie posterunku ¿andarmerii
w Wychodnem ko³o Suwa³k
W grudniu 1943 roku Leny wraz
z dwunastoma swymi partyzantami zdoby³
posterunek ¿andarmerii niemieckiej w
Wychodnem ko³o Suwa³k. Po krótkiej
walce, w której zabito jednego ¿andarma a dwóch raniono, zdobyto 24 karabiny, 4 pistotolety maszynowe oraz wiele
granatów i amunicji.
Walka z Niemcami ko³o jeziora
Blizno niedaleko wsi Donowskie
W dniu 22 marca 1944 roku 22 partyzantów dowodzonych przez Lenego przechodzi³o len¹ drog¹ w rejonie
jeziora Blizno. Z daleka us³yszeli oni
strzelaninê w lesie. By³a to walka pomiêdzy oddzia³em Konwy i Niemcami. Leny postanowi³ pomóc partyzantom. Wtedy podpuci³ on Niemców
na ma³¹ odleg³oæ i otworzy³ ogieñ.

Zginê³o 18 Niemców i Ukraiñców. Strat
w³asnych nie by³o.
Oddzia³ partyzancki Jana Olszewskiego, pseudonim ¯ytniewski
Dalszy, czyli pi¹ty oddzia³ partyzancki
zorganizowa³ Jan Olszewski  kapral
s³u¿by czynnej. W drugiej po³owie 1943
r. dowodzi³ on patrolem partyzanckim.
Olszewski wspó³pracowa³ tak¿e z radzieckim oddzia³em partyzanckim majora
Or³owa.
Rozbrojenie wartowników niemieckich w Miruniszkach
W dniu 3 lutego 1944 roku 15 ¿o³nierzy z oddzia³u ¯ytniewskiego zaatakowa³o wartowników niemieckich
pilnuj¹cych niewolników radzieckich
pracuj¹cych przymusowo w maj¹tku Kuny
ko³o Mieruniszek. Zaskoczenie uda³o siê.
Zabrano 1 szt. rkm, 6 karabinów, 4 sztuki
broni krótkiej, osiem granatów oraz ca³y
zapas amunicji. Uwolniæ niewolników
nie uda³o siê ze wzglêdu na nadje¿d¿aj¹c¹ odsiecz, kilkakrotnie silniejsz¹ od
partyzantów.
Likwidacja agentów gestapo
oraz Volksdeutschów
W lutym 1944 roku oddzia³ ¯ytniewskiego zlikwidowa³ gronego agenta
we wsi S³upie ko³o Baka³arzewa. Kilka
dni póniej zosta³ zlikwidowany agent
Aleksander Sieczkowski we wsi Ja³owo ko³o Rutki Tartak. W nocy z dnia
29 na 30 marca 1944 roku zosta³ zabity
agent gestapo Malanowicz ze wsi Osowa, a w rejonie Szczepki zosta³ zlikwidowany Niemiec z Wileñszczyzny.
Partyzanci zlikwidowali tak¿e so³tysa
Raufa, volksdeutscha Kausza i agenta
Skindziera.
Akcja na wsie niemieckie Kechlersdorf i Kreutbom oraz rozbrojenie patrolu Landwehry
W dniu 25 kwietnia odzia³ ¯ytniewskiego wykona³ atak na wsie Kechlersdorf
i Krehtzbom na terenie Prus Wschod-

nich, celem zarekwirowania wiêkszej iloci
¿ywnoci. Po za³adowaniu furmanek
zdobycz¹, oddzia³ wycofa³ siê w kierunku granicy.
Po drodze partyzanci natknêli siê
przypadkowo na patrol Landswehry. Patrol
ten zosta³ rozbrojony.
Oddzia³ partyzancki Stefana
Koski, pseudonim Jastrz¹b
Swoj¹ pracê konspiracyjn¹ rozpocz¹³
w roku 1940 w szeregach ZWZ. Wiosn¹ 1941 roku zosta³ aresztowany i
wywieziony do obozu, sk¹d uratowa³ siê
ucieczk¹, powracaj¹c na Suwalszczyznê.
Os³anianie zrzutów broni
i desantu radzieckiego
W dniu 15 czerwca 1944 roku Jastrz¹b si³ami ca³ego oddzia³u os³oni³
zrzuty broni i desantu radzieckiego, Desant
liczy³ 15 osób, w tym dwie kobiety
obs³uguj¹ce radiostacjê. Desant by³ dobrze
uzbrojony i po kilku dniach pobytu przyst¹pi³ do powierzonych mu zadañ.
Zasadzka na ¿o³nierzy
Wehrmachtu w rejonie Sarnetki
3lipca 1944 roku patrol z oddzia³u
Jastrzêbia dowodzony przez kaprala
Kazimierza Kalinowskiego, pseudonim
Sobota zauwa¿y³, ¿e ko³o ród³a odpoczywa du¿a grupa ¿o³nierzy Wehrmachtu. Si³y partyzanckie by³y za ma³e
aby rozbroiæ ¿o³nierzy, mimo to Sobota wykorzystuj¹c dobr¹ znajomoæ
terenu postanowi³ zaryzykowaæ i zadaæ
przeciwnikowi przynajmniej du¿e straty. Partyzanci podczo³gali siê, otworzyli
ogieñ na odpoczywaj¹cych ¿o³nierzy.
Niemcy jednak opanowali sytuacjê i
przeszli do ataku. Zagro¿ony okr¹¿eniem patrol wycofa³ siê. W walce poleg³o piêciu Niemców, a ze strony naszej
zosta³ ranny strzelec Szczepko, którym póniej zaopiekowali siê ch³opi.
Krótk¹ charakterystykê oddzia³ów
partyzanckich dzia³aj¹cych na terenie
Suwalszczyzny napisa³em, jak ju¿ wczeniej wspomnia³em, w oparciu o opowiadania Wac³awa Trejnowskiego, który
nie pozwoli³, aby Ci ludzie oraz ich
dzia³alnoæ zosta³y zapomniane.
Koniec
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Kalendarz imion

25 padziernika
Blanki, Chryzanty, Darii, Ingi, Maury,
Wilhelminy
Bonifacego, Hilarego, Kryspina, Maurycego, Sambora
26 padziernika
Ewarysty, Lucyny, Ludmi³y, Ludomi³y, Lutos³awy, £ucji
Bonawentury, Damiana, Dymitriusza,
Ewarysta, Lucjana, Lutos³awa, £ucjana
27 padziernika
Antonii, Antoniny, Ilony, Iwony, Sabiny, Zoi
Florencjusza, Nestora, Siestrzemira,
Stoigniewa, Wincentego
28 padziernika
Alfredy, Fredy, Judyty, Noemi
Alfreda, Judy, Szymona, Tadeusza,

Wszeciecha
29 padziernika
Dalii, Donality, Euzebii, Narcyzy, Palii, Sylwii, Wioletty
Felicjana, Franciszka, Jacka, Longina,
Lubogosta, Narcyza, Serafina, Teodora, Zdenka, Zenobiusza
30 padziernika
Angeli, Doroty, Konstancji, Zenobii
Alfonsa, Andrzeja, Angela, Edmunda,
Edwarda, Klaudiusza, Marcelego, Przemys³awa
31 padziernika
Alfonstyny, Antoniny, Augustyny, Lucylii
Alfonsa, Antoniego, Augusta, Godzimira,
Krzysztofa, £ukasza, Narcyza, Saturnina, Urbana, Wolfganga

POW¥ZKI

tokrzyskim spocz¹³ pierwszy wiecki
zmar³y, ksiê¿a musieli d³ugo agitowaæ.
Niechêæ prze³ama³ dopiero w 1788 r.
wspania³y pogrzeb biskupa Gabriela
Wodzyñskiego. Dwa lata póniej powsta³y
Pow¹zki.
Powiêcenie i oficjalne otwarcie cmentarza nast¹pi³o w 1792 r., a w rok póniej
zakoñczono budowê klasycystycznego
kocio³a cmentarnego w. Karola Boromeusza. W katakumbach niedaleko kocio³a pochowano m.in. Jana Albertrandiego (prezesa TPN), Franciszka Bohomolca, Hugona Ko³³¹taja.
Uda³o siê ustaliæ, i¿ pierwszym, znanym z nazwiska zmar³ym, pochowanym
na Pow¹zkach, by³ ksi¹dz Wincenty Bart³omiej Skrzetuski. Nauczyciel krasomówstwa w Rzeszowie, potem prefekt kolegium w Warszawie, by³ autorem wietnych podrêczników. Znano go nie tylko
jako uczonego mê¿a, ale cz³owieka o
wielkiej znajomoci wiata szlachetnoci i prawoci charakteru. Król Stanis³aw August odznaczy³ go wielkim z³otym medalem Bene merentibus, a ksi¹¿ê

Historia najs³awniejszej polskiej nekropolii siêga XVIII wieku.
W Rzeczypospolitej d³ugo utrzymywa³ siê zwyczaj grzebania zmar³ych w
podziemiach wi¹tyñ i na przykocielnych cmentarzach. Przepe³nione cmentarze parafialne zaczê³y jednak pêkaæ
w szwach i grozi³y epidemi¹. Wtedy
zrozumiano, ¿e ze wzglêdów sanitarnych
konieczne jest grzebanie zmar³ych poza
zabudow¹ miejsk¹.
Ju¿ w 1745 r. ksiê¿a misjonarze w
Warszawie postulowali utworzenie cmentarzy zamiejskich. Do tego projektu powróci³ po 25 latach ksi¹¿ê Stanis³aw Lubomirski. Szlachta, dygnitarze i mieszczanie sprzeciwili siê ur¹gaj¹cym rzekomo godnoci chrzecijañskiej pochówkom. Uwa¿ano, ¿e pogrzeb za murami
czyni zniewagê cia³u i krzywdê duszy.
Na obrze¿ach grzebano dot¹d wy³¹cznie samobójców, ludzi z marginesu,
aktorów i ofiary epidemii. Zanim na
utworzonym w 1781 r. cmentarzu wiê-

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

 Kiepski rok siê zapowiada, gdy na Szymona nie pada. (28 padziernika)
 Na w. Szymona i Judy spodziewaj
siê niegu albo grudy. (28 padziernika)
 Pierwszy nie¿ek w b³oto pada s³ab¹
zimê zapowiada.
 Gdy padziernik ciep³o chadza, w lutym mrozy naprowadza.
Stanis³aw Poniatowski uczyni³ swoim
politycznym doradc¹. Skrzetuski zmar³
w 1791 r. Jego grób nie zachowa³ siê do
naszych czasów.
Na cmentarzu Pow¹zkowskim chowano
uczestników powstañ narodowych
(kociuszkowskiego, listopadowego i styczniowego), ludzi kultury i nauki, polityków, ¿o³nierzy, arystokracjê i zamo¿ne
mieszczañstwo.
Od 1925 r. miejscem pochówku najgodniejszych osób stal¹ siê Aleja Zas³u¿onych,
biegn¹ca wzd³u¿ katakumb. W czasie II
wojny wiatowej na cmentarzu ukrywano
broñ i ludzi, toczy³y siê walki powstañcze.
Zniszczonych zosta³o wiele nagrobków,
sp³on¹³ koció³ i katakumby. Powojenna
odbudowa trwa³a wiele lat, a i tak nie wszystko
jeszcze zosta³o zrobione.
Nekropolia pow¹zkowska przedstawia
jako ca³oæ wielk¹ wartoæ krajobrazow¹, artystyczn¹ i historyczn¹. Szczególnie piêknie wygl¹da w dniu Wszystkich
wiêtych i w Zaduszki. Przy bramach i
w alejkach przedstawiciele Spo³ecznego
Komitetu Opieki nad Starymi Pow¹zkami  zorganizowanego w 1974 r. przez
Jerzego Waldorffa  kwestuj¹ na renowacjê zabytków.
Czytelna symbolika (czaszki, lampy,
wazy i urny, z³amane kolumny) do dzi
tworzy szczególn¹ atmosferê warszawskiej nekropolii.
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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OG£OSZENIA DROBNE

DOM WESELNY

12345678901234567890123456789012
(V59805)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Olecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe 12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

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

(V58907)

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

KEY

w nowej od
siedzibie
Baterie od 29,99ju¿
z³; kompakty
299,00 z³
dworzec
PKP.
Tel.(087)
520-22-33.

(V38004)

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

Orodek czynny:

Informacja
pod nr tel.

Ceny najni¿sze w regionie.!
KEY, Go³dapska 22.
Baterie od 29,99 z³; kompakty od 299,00 z³

Tel. (087) 520-22-33.

(V60808)

OLEJ OPA£OWY

KONKURENCYJNE CENY !!!

www.olecko.prawojazdy.com.pl

(V590011)

EDEN

Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

(K36604)

/ KUPIÊ
* mieszkanie dwa pokoje, do 45m2. Tel. (087) 520-30-13;
0-500-025-087.
(K36205)
/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(V58612)
* Przyjmê do pracy w barze. Tel. 0-604-779-423. (K37403)
/ SPRZEDAM
* BMW 316i; 1,6; 1990, bia³e. Tel. 0-508-097-660. (K38102)
* dzia³ki budowlane. Tel. 0-601-210-819.
(K38302)
* mieszkanie, Gordejki, 46,40m 2. Tel. 0-508-097-660. (K38202)
* piêkn¹ dzia³kê rekreacyjn¹ na Ruczaju z altan¹ murowan¹, podpiwniczon¹, ogrodzon¹. Tel. 0-502-264-901. (K37802)
* siano. Tel. 0-605-171-286.
(K38402)
* tanio sprzedam sadzonki wierzby energetycznej. Tel.
0-887-144-335.
(K38701)
* tanio sprzedam tuszki królika. Tel. 0-887-144-335. (K38601)
* UAZ, 1982 + gaz. Tel. 0-600-427-479.
(K39101)
* z powodu wyjazdu sklep odzie¿owy wraz z wyposa¿eniem. Tel. 0-502-647-700.
(K38901)
/ US£UGI
* Centrum Odnowy Biologicznej zaprasza do korzystania z comiesiêcznych promocji. Aleje Lipowe 1A, tel.
(087) 520-42-59, www.goliat-olecko.pl. Padziernik 
promocja na: gabinet kosmetyczny, rehabilitacji, Infrared.
(K36402)
* Prowident, szybka gotówka. Tel. 0-503-439-5430. (K37602)
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562.(L1401)
* Us³ugi przewozowe, przeprowadzki. Orzeszkowej 36.
Tel. 0-504-146-460; 0-509-929-135.
(V63104)
/ WYNAJEM
* Do wynajêcia powierzchnia warsztatowo-magazynowa,
800m 2, Olecko. Tel. 0-510-546-227.
(K39001)
* M³ode ma³¿eñstwo z dzieckiem poszukuje stancji. Tel.
0-691-536-119; 0-663-641-699.
(K38501)
* Poszukujemy mieszkania. Tel. 0-696-357-960.
(K38801)
* Poszukujê mieszkania do wynajêcia. Tel: 0-603-053-291.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wspomnienia  po latach

17

Tygodnik Olecki nr 43 (409)

W³adys³aw ¯urowski

Rok 1991/92 (c.d.)

Lilijka harcerska, o po³owê mniejsza, równie¿ reklamuje harcerstwo i zdobi
lodowisko. Zamiast napisu Harcerska
Spó³dzielnia Jutrzenka pojawia siê napis
Lodowisko Bajka. Do Olecka na ferie przyje¿d¿aj¹ dzieci z Warszawy i
m³odzie¿ z Bia³egostoku.
Wraca do ³ask dawny mój pomocnik, s³awny Szopa. Okazuje du¿¹ pomoc, ale i wyci¹ga ode mnie ile siê da.
Od 18 do 30 stycznia wszystkie lodowiska s¹ czynne. sztafeciarze trenuj¹
dwa razy dziennie  od 9:30 do 12:00
i od 14:00 do 16:00.
Od 31 stycznia znowu atakuje nas
odwil¿. Lodowiska s¹ nieczynne. 3 lutego rozpoczyna siê nie¿yca, która
dostarcza nam materia³u do dekoracji
lodowisk. Ekipa odnie¿aj¹ca pracuje
od rana do godz. 21., odpoczywaj¹c tylko
w przerwach na herbatê. Nie ma mowy
o odnowieniu tafli.
4 lutego nie¿yca trwa w dalszym
ci¹gu i dopiero wieczorem ustaje, wiêc
mo¿emy rozpocz¹æ odnawianie lodu,
chocia¿ od czasu do czasu jeszcze spada trochê niegu. 6 i 7 znowu jedzimy, a 8 niezbyt grona odwil¿ zmusza
nas do zamkniêcia lodowisk. 9 lutego
wykañczamy 35-latkê, a po drugiej stronie
nie¿n¹ choinkê z napisem Lodowisko
miejskie. 10 lutego znowu musimy
zamkn¹æ lodowisko. Po po³udniu przychodzi na trening pan Wojnowski ze
sztafeciarzami, którzy po zakoñczeniu
treningu graj¹ w hokeja, pozostawiaj¹c
po grze masê dziur, które usi³ujemy zalaæ,
lecz brak mrozu udaremnia te zamiary.
Od 10 do 18 lutego lodowiska nieczynne z powodu odwil¿y. 12 lutego
ch³opcy wyje¿d¿aj¹ do Nowego Targu
na Mistrzostwa Polski w Z³otym Kr¹¿ku.
Bal przebierañców, przewidziany na
niedzielê 16 lutego zostaje odwo³any.
17 lutego chwyta mróz. Lód jest tak
porowaty, ¿e po polaniu woda momentalnie wsi¹ka na ca³ej powierzchni.
Dopiero 18 lutego, po zatkaniu i zamro¿eniu dziury odprowadzaj¹cej wodê
udaje siê wylaæ du¿e lodowisko i ju¿
19 lutego kontynuujemy jazdê, chocia¿
pozosta³o sporo dziur, które udaje nam
siê zamroziæ w ci¹gu nocy.
Ch³opcy po powrocie z Nowego
Targu, gdzie zdobyli VI miejsce, znowu okupuj¹ lodowisko przez 2 godziny
dziennie.
Najwiêcej je¿d¿¹cych notujemy w
dniu 21 lutego. W pi¹tek, po porozu-

(199)

35-latka podtopiona podczas odwil¿y.
mieniu siê z dyrekcj¹, postanowilimy
zorganizowaæ Bal przebierañców w
sobotê, 22 lutego, o godz. 16. W dniu
22 lutego pan Jerzy Wojnowski bezporednio przed imprez¹ organizowan¹ dla
dzieci i m³odzie¿y naszej szko³y, urz¹dza trening dla swoich piêtnastu wybrañców i okupuje przez 2 godziny ca³e lodowisko. Ca³e szczêcie, ¿e by³ wzglêdnie
dobry mróz, wiêc przez dwie godziny
mog³em przygotowaæ taflê do najwa¿niejszej imprezy w ci¹gu zimy. Moi g³ówni
pomocnicy  Krzysiek Soko³owski i Mirek
Motulewicz  pomagaj¹ uzupe³niæ dekoracjê lodowiska, naprawiaj¹ wiat³o
w grocie i na jej szczycie. Punktualnie
o 16. przebierañcy wje¿d¿aj¹ na lodowisko. Przybywa te¿ Burmistrz Olecka
pan Kot. Spikerem imprezy jest pan
Romuald Wojnowski, mój dawny uczeñ,
najlepszy sztafeciarz z 1963 roku, który po kilku minutach og³asza przybycie
Królowej Zimy. Rozlega siê melodia
Ciszy. Królowa, której tren trzyma trójka
najmniejszych przebierañców, obje¿d¿a
dooko³a lodowisko, zatrzymuje siê przed
grot¹ i wyg³asza przemówienie nastêpuj¹cej treci:
Po raz pierwszy tej zimy przybywam na wasze wspania³e lodowisko. Na
wstêpie przepraszam was bardzo za to,
¿e nie nasypa³am na czas odpowiedniej
iloci niegu na wykonanie ozdób. Próbowa³am to uczyniæ w grudniu i styczniu, ale mój najwiêkszy wróg  Odwil¿
 ci¹gle nieg topi³a, chocia¿ mój ma³¿onek Mróz stara³ siê jak móg³, aby
zamroziæ taflê waszego lodowiska.
Wkrótce moje panowanie skoñczy siê,

wiêc korzystajcie z ostatnich dni zimy i
bawcie siê weso³o.
Po tych s³owach Królowa Zima otrzymuje no¿yczki i przecina tamê, otwieraj¹c grotê, z której od tej chwili mog¹
korzystaæ wszyscy je¿d¿¹cy.
Komisja z³o¿ona z rodziców i nauczycieli wy³ania sporód je¿d¿¹cych
przebierañców dziesiêæ naj³adniejszych
i najbardziej oryginalnych strojów, za
które zostan¹ przyznane cenne nagrody
rzeczowe. Pierwsze miejsce i nagrodê w
postaci ³y¿ew figurowych z butami otrzymuje Hanna Sa³uga (³y¿wy ufundowa³a
klasa Id) za strój muszkietera, drug¹ przyznano Maksowi Antkiewiczowi za strój
punka, a trzeci¹ Magdalenie Gajdzie.
Przebierañców zjawi³o siê ponad setka i
wszyscy otrzymali nagrody w postaci
s³odyczy. Pieni¹dze na zakup nagród i
s³odyczy da³a Spó³dzielnia oraz Komitet
Rodzicielski Szko³y Podstawowej nr 2.

Rok 1992/93

Zosta³em zaproszony do szko³y 14
grudnia i tego samego dnia rozpoczêlimy ustawianie band. Desek starczy³o
tylko na trzeci¹ czêæ du¿ego boiska i
trzeba zaznaczyæ, ¿e pochodzi³y one z
czasów, kiedy dyrektorem szko³y by³ pan
Zygmunt Makowski.
20 grudnia z remontowanej pod³ogi
w gabinecie muzycznym otrzymalimy
kilka desek, a pan Kosak, dawny nasz
uczeñ, dostarczy³ nam jeszcze piêæ i tym
sposobem zdo³alimy obramowaæ prawie ca³y plac pod du¿e lodowisko.
C.d.n.
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Wspominaj¹c
dawne lata...

nale¿y pamiêtaæ o tych, którzy przedwczenie opucili boiska sportowe i o
tych, z którymi grali, wszystkich tych,
którzy przyczynili siê do rozs³awiania
naszego miasta w ró¿nych dyscyplinach
sportu.
Pójdziemy na cmentarze odwiedziæ
rodzinne mogi³y. Pochylimy czo³a i pomylimy o naszych bliskich.
Pomylmy w tym dniu o naszych sportowych idolach, naszych ulubieñcach,
których podziwialimy na arenach.
Pi³ka siatkowa
1.Wac³aw Urbanowicz  za³o¿yciel klubu
2. Aleksander Urbanowicz
3.Olgierd Czapliñski
4. Marian Leszczyñski
5. Józef Skórkiewicz
6. Zygmunt Krawczyk
7.W³adys³aw Poniak
8. Stanis³aw Skrzyñski
9. Kazimierz Sawicki
Boks
10. Jan Kamiñski
11. Czes³aw Baranowski
12. Ryszard M³ynarczyk
Szachy
13. Marian Wodzyñski
14. Ryszard Wis³ocki
15. Adam Nideraus
Szczypiorniak jedenastoosobowy
16. Emil Ho³ownia
17. Janusz Gr¹dzki

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Cyprian Or³owski
Andrzej Chañko
Aleksander Sikorski
Józef Bojar
Jerzy Gocik
Marian Kasjanowicz
Ignacy Jasielun

Tenis Sto³owy
25. doktor Jan Poczekajtys
26. Kazimierz Ma³kowski
27. Mieczys³aw Ziegler
28.Stanis³aw Dudzic
29. Henryk Padzik
30. Eugeniusz Kordzik
Pi³ka no¿na
31. Zdzis³aw B¹kowski
32. Zygmunt Karpowicz
33. Zygmunt Zawadzki
34. Ryszard Ejsmunt
35. Tadeusz Sadkowski
36. S³awomir Zab³ocki
37. Witold Androników
38. Ryszard Ulikowski
39. W³adys³aw Sobota - kierownik sekcji
40. Marian G¹sowski
41. Zenon Sokólski
42. Adolf Raube
43. Micha³ Bartnicki
44. Ryszard Kêpka
45. Stanis³aw Wêdkowski
46. Leon Waszczuk
47. Leszek Falkowski
48. Henryk Sobuñ
49. Edmund Chodunaj
50. Janusz Michalczyk
51. Jan Baranowski
52. Artur Giercuszkiewicz
53. Horst Przyborowski
54. Wies³aw Kruciel

Pó³nocna Liga Tenisa Sto³owego
Spójnia liderem
W drugiej kolejce Pó³nocnej Ligi
Regionalnej tenisa sto³owego bez zmian
liderem pozosta³a Spójnia Olecko.
W najciekawszym meczu w Gi¿ycku ABC przegra³o u siebie z liderem
Spójni¹ Olecko 4:8. Arion Olecko musia³ uznaæ wy¿szoæ Geodezji, z któr¹
przegra³ 6:2. Brak wiadomoci o wynikach meczów z Go³dapi i Bañ Mazurskich.
W dniu 25 padziernika dojdzie do
ciekawego meczu w Wiêckach, gdzie
II zespó³ Viktorii zmierzy siê z I Stref¹
Go³dap.
Olecko  ABC Gi¿ycko 0:8
W zaleg³ym meczu Arion przegra³

u siebie z ABC Gi¿ycko 0:8. Dowiadczony zespó³ Bogus³awa Szczepanika nie
da³ ¿adnej szansy na zwyciêstwo m³odemu zespo³owi z Olecka. Punkty dla
goci zdobyli: Bogus³aw Szczepanik,
Leszek Król po 2.5, Jacek Fejer, Janusz Jurczyk po 1.5 pkt.
ABC Gi¿ycko  Spójnia Olecko 4:8
W najciekawszym meczu tej kolejki
niespodziewanej pora¿ki dozna³ ABC
ze Spójni¹ Olecko 4:8. Po czterech grach
singlowych zanosi³o siê na wysokie
zwyciêstwo ABC, która prowadzi³a 3:1.
Do niespodzianek w tym meczu trzeba
zaliczyæ oba przegrane deble przez ABC.
Punkty zdobyli dla ABC: Jacek Frejer
2, Bogus³aw Szczepanik, Janusz Jurczyk

55. Piotr Matwiejczyk
56. Jan Grabowski
57. Henryk Gudajtys
58. Stanis³aw Cymerman
59. Stanis³aw Mas³owski
60. Andrzej Pawlak
61. Stanis³aw Godzina
62. Marian Gierak
63. Mieczys³aw Danielewicz
64. Bogdan Boborycki
65. Wit Jankowski
66. Zbigniew £abanowski
67. Alfred Naumowicz
68. Walenty Wierzbiñski  gospodarz klubu
69. Czes³aw Pietrzak  gospodarz klubu
70. Franciszek Chrabo³
71. Stanis³aw Sobieszuk
72. Franciszek Szuster
73. Józef Wojciechowski
74. Zygmunt Kander
75. Tadeusz Ogonowski
76. Piotr Tomczyk
Lekka atletyka
77. Zofia Danielewicz
78. Wac³aw Nideraus
79. Henryk ¯ukowski
80. Andrzej Bartoszewicz
81. Kazimierz Koz³owski
Pi³ka koszykowa
82. W³odzimierz Ma³aszko
83. Wiktor £owczyñski
84. Roman Paw³owski
85. Edward Sawicz
86. Zdzis³aw Zdziech
Podnoszenie ciê¿arów
87. Kazimierz Szpotañski
88. Miros³aw Gocik  dzia³acz sportowy
Opracowa³ Franciszek Pietro³aj
po 1 pkt. Dla goci: Tadeusz Pietro³aj
3.5, Andrzej Karniej 2.5,p Marek Kondracki 1.5 pkt i Micha³ Chrzanowski
0.5 pkt.
Geodezja Olecko  Arion Olecko 6:2
W derbowym pojedynku Geodezja
Olecko wygra³a z debiutantem w lidze
Arionem 8:0. W tym meczu wyst¹pi³
nieuprawniony zawodnik do gry Jan
Nawrot, w zwi¹zku z czym odjêto 2
punkty, które zdoby³ Jan Nawrot. W komunikacie nr 1 pkt 3 podano do ogólnej wiadomoci dla wszystkich klubów
o tym zdarzeniu.
Punkty dla Geodezji zdobyli: Mariusz Niewiarowski 2, Aleksander Charmuszko 1.05 p, Czes³aw Krasowski,
Andrzej Morawski po 1 pkt, Józef Polakowski 0.5 pkt
Franciszek Pietro³aj
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Nasze Wspomnienia

Dzieñ Wszystkich wiêtych, Zaduszki,
nastrajaj¹ refleksyjnie. Odejcie najbli¿szej
osoby wyzwala w nas pamiêæ o niej.
Bywa, ¿e nie ustaje ona nigdy. St¹d sens
powiedzenia, i¿ ta osoba ¿yje w naszej
pamiêci. Ka¿dy z nas jest wyj¹tkowy i
niepowtarzalny. Zwyczajne na pozór ¿ycie
mo¿e byæ niezmiernie ciekawe, a stosunek do drugiego cz³owieka zas³uguje
na pokazanie go innym.
Warto zatrzymaæ siê w chwili zadumy nad mijaj¹cym czasem i bliskimi,
którzy od nas odeszli. Odwiedzaj¹c
cmentarze i zapalaj¹c znicze ka¿dy z
nas w mylach ma swój film z przesz³oci. Wspomnienia o tych, co odeszli s¹ sta³e: rodzina, przyjaciele.
Przekraczaj¹c bramê cmentarza komunalnego widzimy po lewej stronie grób
Wac³awa Urbanowicza  pierwszego
za³o¿yciela klubu sportowego Spójnia
(od tej nazwy mamy dzi klub Czarni).
Sportowy wiatek przywo³uje w pamiêci kolegów ze sportowych aren. Wspominaj¹c tylko pi³karzy, którzy odeszli z
naszego wiata w ostatnich kilku latach,
mo¿na by zestawiæ z nich naprawdê siln¹
jedenastkê. Ta myl od dawna przychodzi
mi do g³owy.
Zacznijmy od trenera. Zygmunt Karpowicz  to On uzdrowi³ nasze pi³karstwo, to On jako pierwszy trener z dru¿yny podwórkowej uczyni³ silny zespó³
pi³karski. To On jako pierwszy trener
prze³ama³ pasmo zwyciêstw Go³dapi nad
Oleckiem. Niestety, powo³anie z tamt¹d zasta³o Go w Gdañsku  zmar³ w
wieku 89 lat. Jego jedenastkê, we wspomnieniach, zdominowali pi³karze w przysz³oci z Nim zwi¹zani.
Pa³eczkê i nominacjê po Zygmun-

cie na trenera otrzyma³ Henio Gudajtys. W bramce mamy samych utalentowanych zawodników, jak: Ryszard Ejsmunt, Stasio Cymerman i najlepszy
bramkarz w historii naszego miasta 
Franciszek Chrabo³. Na stadionach w
Olecku, Bia³ymstoku, Suwa³kach i Sejnach jeszcze do dzi dr¿¹ ³awki od Jego
okrzyków moja. Blok obronny mamy
naprawdê doborowy. Piêciu najlepszych
obroñców w historii Olecka: Zygmunt
Zawadzki, Edmund Chodunaj, Micha³
Bartnicki, Leon Waszczuk, Eugeniusz
Karaczun, Radek Raube i Franciszek
Szuster. Wprawdzie Radek odszed³ bardzo dawno, ale pamiêæ o Nim jako wspania³ym koledze jest, jak siê okazuje, wieczna. Pochodzi³ On z Domu Dziecka z
Suprala. Ka¿dy zespó³ z województwa
chcia³by mieæ takiego zawodnika w swojej
dru¿ynie. Tak samo jak Zygmunt, by³
nie do przejcia dla przeciwnika. Franciszek  to by³a dopiero oaza boiskowego spokoju, o wietnym dryblingu i
technice. Leon by³ najwy¿szym zawodnikiem w zespole, no i jeszcze ta skutecznoæ interwencji. Nigdy nie grali w
tym zestawieniu razem. Rozgrywaj¹cy
pomocnik. Na prawej pomocy do czarnej roboty  Jan Baranowski, dalej 
Stanis³aw Sobieszuk  odszed³ w zawiaty przed samym V Zjazdem Dawnych S³aw Sportu Oleckiego. Leszek Falkowski. Po lewej stronie szybki Ryszard Kêpka. Napastników mamy wspania³ych: Janusz Michalczyk  najlepszy pi³karz województwa bia³egostockiego, pod bramk¹ rywali by³ wrêcz znakomity, dysponowa³ wspania³¹ technik¹. Marian G¹sowski  nieprawdopodobnie szybki na 100 metrów, by³ pierwszy

MINI OLDA

Bananes 2:1 (bramki: Daniel Owsiejew
2  Marcin Putra) i The Bananes 
Bukmacherzy 3:3 (Robert Smyk 2 i
Tomasz Karniej  £ukasz Dêbski 2 i
Wojciech Koz³owski).
Tytu³ mistrzowski jest w³aciwie przes¹dzony, ale liczy siê przede wszystkim gra do koñca a przy tym dobra
zabawa.
Ostatni, koñcz¹cy rozgrywki turniej, w
sobotê, 29 padziernika na ma³ym stadionie o godz. 12.00.

Piêæ turniejów maj¹ za sob¹ pi³karze wystêpuj¹cy w rozgrywkach Mini
Oldy. Po raz trzeci z rzêdu najlepsi okazali
siê BUKMACHERZY i to oni zdecydowanie prowadz¹ w Lidze.
Oto wyniki gier:
Bukmacherzy  Grom 5:3 (bramki: £ukasz
Dêbski 4 i Wojciech Koz³owski  Grzegorz Bomber, Wojciech Leszczyñski i
Przemys³aw Jañczuk), Grom  The

w województwie. To On rzuci³ wyzwanie Leonowi Mosiejce, ¿e go pokona
na jego koronnym dystansie 1000 metrów. Marian s³owa dotrzyma³ i zwyciê¿y³. Jego cioteczny brat, Bogdan
Boborycki, rodkowy napastnik  by³
tam, gdzie powinien byæ, pod bramk¹.
Stasio Godzina  Jego intuicja i skutecznoæ by³y doprawdy imponuj¹ce.
Przyjemnie spêdza³o siê chwile w Jego
towarzystwie  zawsze przyjazny, umiechniêty i zawsze stêskniony za Oleckiem.
To by³ nadzwyczaj skromny mistrz dryblingów, podañ i strza³ów z dystansów.
Stasio  uosobienie spokoju i kole¿eñskoci by³ mózgiem dru¿yny. Na prawej stronie o silnym strzale Henio Sobuñ ( Supralanka, Gwardia, Budowlani i Czarni). Wit Jankowski, ten pochodz¹cy z Suwa³k, mo¿e nie w pe³ni
zrealizowa³ pi³karski talent, ale dowcipem i humorem tryska³ zawsze. Zarêczam, ¿e obecnie rozmiesza w Zawiatach. Zapamiêtamy Go na zawsze jako
wspania³ego przyjaciela ze szkolnej ³awy.
Jan Grabowski  prawy ³¹cznik o znakomitym dryblingu i woli walki. Na lewym skrzydle znakomity Zenon Sokólski
 móg³ z powodzeniem graæ na ka¿dej
pozycji.
Ludzie, którzy zapisali piêkn¹ kartê
w naszym ¿yciu sportowym. Sport w
ich ¿yciu odgrywa³ bardzo wa¿n¹ rolê.
Kibice czekali z niecierpliwoci¹ na
imprezy z ich udzia³em.
Kiedy spotykam w Olecku starych
kolegów, wspominamy tych ludzi, bo
to legenda naszego sportu.Wspominamy dzia³aczy, sportowców, którzy dostarczali nam wiele piêknych prze¿yæ.
A tak w ogóle to ¿ycie przemija, ale
pamiêæ pozostaje na zawsze.
Franciszek Pietro³aj
Aktualna tabela MINI OLDA (kolejno - zespó³, liczba udzia³u w turniejach, zdobyte punkty):
1. BUKMACHERZY
5
40
2. The Bananes
5
32
3. GROM Olecko
5
28
4. RODKOWA
1
2
Za zwyciêstwo w turnieju zespó³
otrzymuje 10 pkt., II m. 6 pkt. III m. 4
pkt. IV m. 2 pkt.
ben

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. 1200-1700.
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 178

Hip, hip... Hura!  tak po cichutku.
ALBO G£ONO! Mój kandydat zwyciê¿y³! I Sto lat mu! Sto lat, sto lat,
niech ¿yje, ¿yje nam...
Starczy! Zwyciê¿y³a koncepcja nowej Polski. Ludzie chc¹ zmian i to bardzo du¿ych zmian. Chc¹ by s³owo sprawiedliwoæ znaczy³o sprawiedliwoæ,
zasady pracy urzêdów i innych instytucji by³y jasne i przejrzyste. Po dowiadczeniach ostatnich lat mamy bardzo z³e
dowiadczenia i z³¹ opiniê o s¹dach, urzêdach itd. Mo¿e wreszcie przyszed³ czas
na ludzi, którym te¿ nie pasuj¹ uk³ady
korupcyjne, nepotyzm i nieuczciwoæ.
Dokoñczenie ze s. 2.

Dyplomy
za osi¹gniêcia sportowe








































Mieczys³aw Ostrowski
Franciszek Pietro³aj
Tadeusz Pietro³aj
Wojciech Pilichowski
Zygmunt Roglis
Tadeusz Sawicki
Danuta Sinkiewicz
Józef Siwko
Jaros³aw Skorupski
Józef Sobolewski
Zdzis³aw Sopek
Jan Staniszewski
Jan Suchanek
Jerzy Suchocki
Kamil Szarnecki
Edward Sznurkowski
Renata Szostak
Jan Szuliñski
Jerzy Tomczyk
Kazimierz Tomczyk
Marian Tomczyk
Zdzis³aw Tomczyk
Halina Urbanowicz
Zdzis³aw Urbanowicz
Ryszard Walendzewicz
W³adys³aw Walendzewicz
Andrzej Walicki
Irena Waszczuk
Tomasz Wawrzyn
Tadeusz Wêdkowski
Jan Wojciechowski
Roman Wojnowski
Henryk Wysocki
Zygmunt Wysocki
Jerzy Ziomkowski
Waldemar Zubelik
Stefan ¯ak
Jerzy ¯urawlew
W³adys³aw ¯urowski

Jaki cz³owiek z PO w telewizji wykrzykiwa³, ¿e rz¹dy PiS i Prezydenta
(wtedy jeszcze potencjalnego Prezydenta)
Kaczyñskiego to klêska dla klasy redniej!... To znaczy jakiej? Takiej co wygrywa³a intratne przetargi dziêki znajomociom i rodzinom w samorz¹dach?
Ludzi, którzy robili pieni¹dze i zwiêkszali swoje maj¹tki na nielegalnych interesach. Takiej klasy, która w 1989 roku
maj¹c dziurê w kieszeni wiedzia³a jak
pozyskaæ maj¹tek narodowy za 1 z³? A
potem uparcie walczy³a, by taka przyjemnoæ nie spotka³a innych rodaków.
Ale podobno ludzie pij¹. Z ¿alu pij¹...
albo le zorientowani, albo strasznie
zagubieni.
Powiem jedno: do mnie bardziej
przemawia to co robi i mówi cz³owiek
od kilkunastu lat maj¹cy sta³e pogl¹dy,
swoje przemylenia, swoj¹ charyzmê i
swoje pogl¹dy. Nie zmieni³ ich bêd¹c
atakowany z ka¿dej mo¿liwej strony i
kierunku: ró¿owego, czerwonego, zielonego itd. Da³ siê poznaæ jako cz³owiek zasadniczy, potrafi¹cy i rzuciæ
miêsem kiedy trzeba i wymaga tego
sytuacja, wyra¿aj¹cy jasno swoje pogl¹dy
itd. Lubiê takich ludzi i ju¿.
Lubiê Tuska, ale nie podoba mi siê
jego ci¹g³a zmiana frontów, idei, partii,

flag, ludzi, sojuszy itd. Nie podoba mi
siê, ¿e ten cz³owiek kilkanacie lat temu
mówi³ co innego, parê lat temu co innego, do jednych mówi to, do innych
tamto. Nie podoba mi siê taka sytuacja
wiecznego szanta¿u politycznego stosowanego przez wielu polityków PO (Komorowski, Waltz, Pitera) rodem z Unii
Wolnoci: Wy wygrywacie wybory, ale
to my rz¹dzimy i decydujemy jaki bêdzie program, bo sobie idziemy i róbcie co chcecie.
Nie podoba³y mi siê wyst¹pienia
Tuska, w których jedynym programem
by³a jego opowieæ jak to bêdzie w Polsce
le za rz¹dów prezydenta Kaczyñskiego... A jednym i najwa¿niejszym punktem jakichkolwiek rozmów ludzi z PO
z ludmi z PiSu to by³y rozmowy o
braciach Kaczyñskich. To by³o za ma³o
by mnie do czego przekonaæ. Zreszt¹... Mam takie same pogl¹dy jak Kaczyñski, wiêc g³osuj¹c na kogo innego
by³bym jakim wariatem.
Spodoba³ mi siê za to Jan Maria
Rokita. Okaza³ siê politykiem z klas¹.
G³ono i wyranie powiedzia³: Od dzi
moim prezydentem jest Lech Kaczyñski.
Moim równie¿.
PAC

MA£E impresje
I’m free
Dworcowa poczekalnia, przesuwaj¹ siê ludzie ró¿nych narodowoci, w g³onikach I’m free brzmi dobrze wracanie do domu, odwrotnie odmienne poczucie wolnoci Im free. Cokolwiek wybiorê....
To by³o wczoraj, dzi lekko pow¹tpiewam.
Ewa Koz³owska

