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Nadobne byty niech krzewi¹ siê dalej,
i¿by nie zmar³a nam ró¿a urody
i by ich pamiêæ, gdy czas je powali,
przechowa³ w sobie ich nastêpca m³ody.
William Shakespeare

Nr 1 (419)

Cz³owiek rozmna¿a siê nie tylko przez
swoje dzieci, ale i przez swoje dzie³a.
F. G³adkow

6 stycznia 2006 r .

Cena 1,40 z³

Gabinety lekarzy
rodzinnych jednak otwarte
W pi¹tek, 30 grudnia, spotkali siê u
Burmistrza Olecka lekarze z Olecka reprezentuj¹cy Porozumienie Zielonogórskie, Starosta Powiatu, prezes Spó³ki
Olmedica. Spotkanie zwo³a³ Burmistrz
odpowiedzialny za opiekê medyczn¹ w
miecie.
W toku debaty ustalono, ¿e opiekê
medyczn¹, jeli Porozumienie Zielonogórskie nie podpisze porozumienia z Kas¹
Chorych, przejmie 1 stycznia 2006 roku
olecki szpital, czyli Spó³ka Olmedica.
Odpowiedni komunikat mia³ siê ukazaæ
1 stycznia w telewizji kablowej oraz 3
stycznia w Tygodniku Oleckim.
W chwili pisania tego artyku³u wiadomo ju¿, ¿e porozumienie zosta³o podpisane i gabinety lekarskie bêd¹ otwarte.
Podczas spotkania lekarze zdementowali informacjê powtarzan¹ przez media o tym, ¿e chc¹ podwy¿ki poborów o
jeden z³oty. Wyjaniono, ¿e walcz¹ o
pieni¹dze na leczenie pacjentów. Leka-

Jest bud¿et
na 2006
rok?

29 grudnia oleccy radni niemal jednog³onie przyjêli bud¿et gminy na 2006r.
O szczegó³ach czytaj na s. 4-5.
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rze zwrócili równie¿ uwagê na fakt, ¿e
pomimo tego, ¿e ceny za us³ugi w dziedzinie badañ medycznych wzros³y, to od
czterech lat Kasa Chorych nie podwy¿szy³a kwoty na tzw. pacjenta.
Ustalono równie¿ na tym spotkaniu,
¿e je¿eli porozumienie nie zostanie podpisane, to do spotkania w tym samym
sk³adzie dojdzie w przeci¹gu bie¿¹cego
tygodnia.
Na koniec artyku³u trzeba podkreliæ
fakt, ¿e zarówno w³adze powiatowe, miejskie, jak i sami lekarze oleccy wykazali
wielk¹ dba³oæ o mieszkañców. Pomimo,
¿e gabinety lekarskie s¹ otwarte, mo¿na
wnioskowaæ, ¿e gdyby jednak dosz³o do
przed³u¿enia konfliktu oleccy chorzy
mieliby zapewnion¹ opiekê medyczn¹.
Od poniedzia³ku zg³aszaj¹cych siê do
lekarzy rodzinnych chorych mieli przyjmowaæ lekarze ze szpitala, który wczeniej porozumia³ siê z Kas¹ Chorych.
Opracowa³
Bogus³aw M. Borawski

8 stycznia 2006r.
Wyró¿nienia
dla sportowców
i dzia³aczy sportowych

Przed ostatni¹ Sesja Rady Miejskiej
zosta³y wrêczone pami¹tkowe puchary
Reginie Jakubowskiej oraz Zbigniewowi Karandziejowi i Markowi Stankonowiczowi.
Puchary wrêczyli wraz z Burmistrzem
w imieniu Rady Osiedla Siejnik Krystyna
Ko³odziejska oraz Leonard Mosiejko.
Wyró¿nieni s¹ nauczycielami: Regina Jakubowska w Zak³adzie Dzieci G³uchych, Zbigniew Karandziej w Zespole
Szkó³ Licealnych, a Marek Stankonowicz
w Zespole Szkó³ na Siejniku.
Wyró¿nionym Redakcja Tygodnika
Oleckiego sk³ada serdeczne gratulacje.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Tygodnik Olecki nr 1 (419)

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

 22 grudnia o 17.12 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej w
okolicach osiedla Siejnik.
 22 grudnia o 21.38 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej z
jedni ul. Kolejowej.
 23 grudnia o 10.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad jezdni w Sedrankach
konar drzewa zagra¿aj¹cy pojazdom.
 23 grudnia o 20.46 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku
mieszkalnego przy alei Zwyciêstwa.
 24 grudnia o 9.40 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej w okolicach lepia.
 24 grudnia o 11.35 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP wiêtajno ratowa³y ton¹cego wêdkarza na jeziorze
w wiêtajnie.

 24 grudnia o 12.17 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej w
okolicach Doliw.
 26 grudnia o 13.30 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego w wiêtajnie.
 28 grudnia o 16.20 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego w Babkach Oleckich.
 29 grudnia o 6.02 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej w okolicach Jasiek.
 29 grudnia o 10.16 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y skutki kolizji drogowej
w okolicach Jasiek.
 30 grudnia o 10.55 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ przymarzniête ³abêdzie na
jeziorze Olecko Wielkie.

Nieustaj¹cy
konkurs

22 grudnia oko³o 17.00 kieruj¹cy Hond¹
dwudziestoszecioletni mieszkaniec Gdañska Dariusz Z. na ³uku drogi nie opanowa³ pojazdu, zjecha³ na lewy pas ruchu i
zderzy³ siê czo³owo z nadje¿d¿aj¹cym z
naprzeciwka Oplem Vectra.
Kierowca i pasa¿erka Opla z ogólnymi obra¿eniami cia³a zostali umieszczeni
w szpitalu w Olecku.

6-8.01.2006r.  VIST, Apteka przy ul. Zielonej 37,
9-15.01.2006r.  Apteka Prywatna M. Kuciun, ul. Kolejowa 15

(K43003)

Przyczyna: Niedostoswanie prêdkoci
do panuj¹cych warunków drogowych.

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

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

#

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:
 Artur Centkowski
 Beata Jurkiewicz
 Krystyna Ko³odziejska
 Ewelina Noskowska
 Robert Sokoñ
 Henryk Zaniewski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A
√Grzegorz K³oczko
√ BiS, Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Urz¹d Miejski w Olecku
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada

POLICJA OSTRZEGA

Tel. (087) 520 01 20

Zderzenie

Firma DELPHIA YACHTS sprzeda budynek biurowy
przy alejach Lipowych 1. Tel. (087) 520-30-37, fax (087) 520-21-77
(V72804)

Wojska Polskiego 18

24 grudnia oko³o 22.00 jad¹cy BMW
dwudziestodwuletni Dawid R. Potr¹ci³ przechodz¹cego przez jezdniê piêædziesiêciodwuletniego mê¿czyznê. Do wypadku
dosz³o na placu Wolnoci. Pieszy z urazami g³owy trafi³ do szpitala w Olecku.

Ca³odobowe dy¿ury aptek

MARKET BUDOWLANY

KRAM

Potr¹cenie

Iloæ publikacji:
p x1
px2
p x3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

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

Zaprenumeruj
Tygodnik Olecki

dostarczymy Ci go
do domu lub zak³adu pracy!

Prenumerata póroczna  35 z³
(1 numer gratis)
Prenumerata roczna  70 z³
(2 numery gratis)

Zagin¹³ pies,
kundel.
Wabi siê Fido.
Tel. 0-602-192-452

(V77801)

Harmonogram
akcji poboru krwi
organizowanych w Powiecie
Oleckim w 2006r.

Pobór krwi w 2006r. odbywa³ siê bêdzie
w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul.
Kolejowa 32, od godz. 8.15 w poni¿szych terminach:
- 2 lutego 2006r.
- 6 kwietnia 2006r.
- 1 czerwca 2006r.
- 3 sierpnia 2006r.
- 5 padziernika 2006r.
- 7 grudnia 2006r.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka

!
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OLECKI TERMINARZ
6 stycznia
17.00  Gol  film, kino ROK Mazury
Garbate
19.00  Lêk  film, kino ROK Mazury
Garbate
7 stycznia
13.30  rozgrywki halowej pi³ki no¿nej
OLDA, sala gimnastyczna LO
17.00  Gol  film, kino ROK Mazury
Garbate
19.00  Lêk  film, kino ROK Mazury
Garbate
8 stycznia

Wielka Orkiestra
wi¹tecznej Pomocy

10 stycznia
10.00 - mija termin sk³adania ofert na zbycie
drzew przydro¿nych (informacja TO 51/
417 z 20 grudnia 2005, s. 8)
17.00  rozpoczêcie kursu na prawo jazdy  Szko³a Jazdy J. Miliszewskiego
13 stycznia
* up³ywa termin sk³adania tekstów w X
Ogólnopolskim Poetyckim Konkursie
Walentynkowym (szczegó³y  TO 49/
415 z 6 grudnia 2005 roku)
17.00  Kurczak ma³y  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Revolver  film, kino ROK Mazury Garbate
14 stycznia
* Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce 
hala LO, ul. Kociuszki
17.00  Kurczak ma³y  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Revolver  film, kino ROK Mazury Garbate
15 stycznia
17.00  Kurczak ma³y  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Revolver  film, kino ROK Mazury Garbate
16 stycznia
17.00  Kurczak ma³y  film, kino ROK
Mazury Garbate
17 stycznia
17.00  Kurczak ma³y  film, kino ROK
Mazury Garbate
20 stycznia
17.00  Harry Poter i czara ognia  film,
kino ROK Mazury Garbate
21 stycznia
17.00  Harry Poter i czara ognia  film,
kino ROK Mazury Garbate
22 stycznia
17.00  Harry Poter i czara ognia  film,
kino ROK Mazury Garbate
23 stycznia
17.00  Harry Poter i czara ognia  film,
kino ROK Mazury Garbate

"
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29 grudnia oleccy radni niemal jednog³onie przyjêli bud¿et gminy na 2006r.
1. Dochody ogó³em na 2006 rok prognozuje siê w wysokoci 39.058.573 z³, które stanowi¹ 95% przewidywanego wykonania w roku bie¿¹cym.
Szacunek dochodów w³asnych dokonany jest na podstawie podjêtych uchwa³ oko³obud¿etowych i jest wy¿szy o 4,8%
w stosunku do 2005r. Na wy¿sze dochody w³asne gminy ma
wp³yw dynamiczny wzrost bazy podatkowej, udzia³ów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Oznacza
to, ¿e równie¿ na terenie naszej gminy uwidacznia siê o¿ywienie w gospodarce.
W strukturze dochodów ogó³em dochody w³asne s¹ najwiêksz¹ grup¹ dochodów i stanowi¹ 42,2%. Nastêpn¹ z wiêkszych grup dochodów s¹ dotacje z bud¿etu pañstwa, które s¹
wy¿sze o 8,5% od dotacji w 2005roku i stanowi¹ 22,4% dochodów ogó³em.
Wzrost dotacji celowych na zadania zlecone oznacza przenoszenie zadañ bud¿etu pañstwa na gminy. W lad za zadaniami przekazywanymi samorz¹dom krocz¹ kolejne ustawy
zmuszaj¹ce gminy do dok³adania rodków w³asnych.
Subwencja ogólna w dochodach stanowi 33,1%, z czego
71% to czêæ owiatowa.

Zarz¹dca
Artur Fadrowski
nr licencji 10555

- kompleksowa obs³uga
wspólnot mieszkaniowych
- obs³uga prawna

Na podstawie zawartych umów w 2005 roku Gmina w przysz³ym
roku otrzyma dofinansowanie ze rodków przeznaczonych na
realizacjê programów przedakcesyjnych w wysokoci 889.353z³
na budowê sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
G¹skach oraz stworzenie programu rewitalizacji.
Dochody gminy zabezpieczaj¹ wydatki bie¿¹ce oraz obs³ugê zad³u¿enia gminy. Pozosta³e wolne rodki w wysokoci
ok. 7% dochodów przeznacza siê na inwestycje.
Przypadaj¹ca na 2006 rok sp³ata rat kredytów, po¿yczek
oraz odsetek w stosunku do planowanych dochodów stanowi
5,9%, jest wiêc bezpieczna dla bud¿etu (ustawowy limit to 15%).
Bud¿et na 2006 rok przewiduje zwiêkszenie deficytu poprzez zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek o 8.882.990 z³. Rzeczywista wielkoæ kredytów bêdzie znana po rozstrzygniêciu
przetargów na wykonanie zadañ inwestycyjnych oraz pozyskaniu rodków zewnêtrznych.
2. Na wydatki w ogólnej wysokoci 46.053.271 z³, wydatki
bie¿¹ce stanowi¹ 75% oraz wydatki maj¹tkowe 25%.
Wydatki bie¿¹ce ju¿ w 2005r. mia³y tendencjê spadkow¹.
To oznacza, ¿e wiêcej inwestujemy a mniej przeznaczamy na
konsumpcjê.
Wydatki bie¿¹ce w kwocie 34.525.496 z³ zapewniaj¹ realizacjê zadañ w³asnych i zleconych.
W ramach zadañ w³asnych najwiêksze wydatki zwi¹zane
s¹ z owiat¹ i wychowaniem oraz edukacyjn¹ opiek¹ wychowawcz¹. Wydatki na ten cel to kwota 14.542.538 z³, która
stanowi 42,1% wydatków bie¿¹cych gminy.
Subwencja owiatowa w wysokoci 9.178.402 z³ pokrywa
wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi szkó³ podstawowych i gimnazjów w 94%. Subwencja owiatowa nie
jest korygowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej o
skutki finansowe wynikaj¹ce z wprowadzanych zmian w
Karcie Nauczyciela.
Na realizacjê zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej wydatki
wynosz¹ 11.054.885 z³ i stanowi¹ 32 % wydatków bie¿¹cych.
Wydatki na pomoc spo³eczn¹ rosn¹ z roku na rok, poniewa¿
ustawy nak³adaj¹ nowe zadania do wykonania przez gminy,
oczywicie z do³o¿eniem w³asnych rodków. W 2005 roku
nowym obowi¹zkiem na³o¿onym na gminy stosownymi zapisami ustawowymi by³ obowi¹zek przyznawania stypendiów
uczniom wszystkich typów szkó³ i to w sposób najtrudniejszy, bo w formie pomocy rzeczowej, a nie pieniê¿nej. Z obec-

Hurtownia wêdlin

- pe³na ksiêgowoæ (licencjonowany program dla wspólnot mieszkaniowych)

Arnold

Go³dapska 31, tel. (087) 520-22-13; (087) 520-15-30

serdecznie zaprasza na zakupy miêsa,
drobiu, wêdlin, mro¿onek i konserw.

(V74202)

Jest bud¿et na 2006 rok?

- du¿e dowiadczenie ze
wspólnotami po ZGM

(V76401)

tel.
0-504-018-603
(K42604)

#

Tygodnik Olecki nr 1 (419)

znaczy taniey !

Kup na raty, a prezent
masz gwarantowany.

Szanowni Pañstwo

Od piêciu lat marzylimy o wyprawie dooko³a wiata na
motorach lecz dopiero w marcu 2005 roku postanowilimy
zacz¹æ realizowaæ plany i tak powsta³a strona internetowa.
Poszukujemy chêtnych z Polski do wziêcia udzia³u w ca³ej
wyprawie lub w czêci. Wiem, ¿e to mo¿e brzmieæ odstraszaj¹co, lecz jestemy ludmi w wieku 29-40 lat i pomimo szalonego planu staramy siê
podchodziæ do niego realistycznie. Wyprawa rozpoczyna siê 2.04.2006r.
Prosimy o pomoc w
promocji naszego przedsiêwziêcia.
Wszystkie szczegó³y
znajduj¹ siê na stronie
www.szmit.com

BUD-MED

FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

Oferujemy:  materia³y budowlane, elektryczne i hydrauliczne,  narzêdzia,  elektronarz¹dzia

Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41 w. 22

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

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

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* odnie¿arki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

(V72504)

Najtañsze na rynku
kot³y c.o. na wszystko.

Reasumuj¹c, bud¿et gminy na 2006 rok jest nastawiony na
pozyskiwanie rodków bezzwrotnych z przeznaczeniem g³ównie na realizacjê inwestycji w Gminie Olecko.

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71
(V76001)

KEY

W 2006 roku bêd¹ sk³adane wnioski do MEN o rodki z
rezerwy subwencji owiatowej na remonty szkó³.

(V76801)

Z funduszy przedakcesyjnych na finansowanie inwestycji
w 2006 roku Gmina otrzyma rodki na podstawie ju¿ zawartych umów w wysokoci 889.353z³.
Wykaz wniosków z³o¿onych przez Wydzia³ BI o dofinansowanie zadañ inwestycyjnych z funduszy UE i rodków krajowych.
1. Sieæ wodoci¹gowa z przy³¹czami G¹ski, lepie, Zajdy
Folwark Gmina Olecko ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dzia³anie 3.1.
2. Budowa ulicy z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na osiedlu
Siejnik w Olecku ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dzia³anie 3.1.
3. Przebudowa budynku przedszkola przy ul. Kopernika 6
na Centrum Integracji Kulturalnej w Olecku ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dzia³anie 3.1.
4. Budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej Olecko,
Mo¿ne, Gmina Olecko ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dzia³anie 3.2.
5. wietlica wiejska z boksem gara¿owym na wóz OSP we

wsi Borawskie, Gmina Olecko, Sektorowy Program Operacyjny  Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
6. Przebudowa budynku w parku miejskim z placem przy
Placu Wolnoci w Olecku ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dzia³anie 3.3.1.
7. Rozbudowa rodowiskowego Domu Samopomocy w
Olecku , PFRON.
8. Sieæ wodociagowa Dworek Mazurski  Pieñki  D¹browskie  Babki Oleckie  Raczki Wielkie, INTERREG III A

(V73104)

nych prac Sejmu i Senatu wynika, ¿e w 2006 roku gminy otrzymaj¹
dodatkowe zadania, takie jak przyznawanie i wyp³ata becikowego.
Na utrzymanie administracji samorz¹dowej wydatki wynosz¹ 3.420.087 z³. Wzrost wydatków bie¿¹cych wynika z naliczonych odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz
wzrostu zatrudnienia w niektórych wydzia³ach, tam gdzie dochodz¹ zadania do realizacji dla gmin.
Wydatki na odsetki od kredytów i po¿yczek wynosz¹ 399.369
z³ i stanowi¹ 1,1% wydatków bie¿¹cych.
Rezerwy ogólna i celowe na zadania bie¿¹ce i inwestycyjne
stanowi¹ kwotê 760.000 z³, co stanowi 1,6% wydatków ogó³em.
Po raz kolejny w celu pozyskania rodków zewnêtrznych
na dzia³ania bie¿¹ce w dniu 15 grudnia 2005r. z³o¿ono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie w kwocie 45.265
z³ na zadanie pn. ¯yj zdrowo i radonie.
Wydatki maj¹tkowe wynosz¹ 11.527.775 z³ i stanowi¹ 25%
bud¿etu gminy (w 2003  13,5%; 2004  15,1%; 2005  22%).
W strukturze wydatków maj¹tkowych najwy¿szy udzia³ maj¹:
- wodoci¹gowanie i sanitacja wsi .............................. 15%
- kultura, sport i ochrona dziedzictwa narodowego .. 18%
- ochrona wód ........................................................ 18,4%
- drogi, cie¿ki ........................................................... 6,6%
- ochrona zdrowia ..................................................... 2,8%
- udzia³y w TBS ....................................................... 12,9%
- owiata .................................................................. 16,7%
- inwestycje komunalne i inne .................................. 9,6%

Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78

$
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PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
Lawrence Lessig: Wolna kulKSI¥¯KA TYGODNIA
Wolna kultura jest t³umaczeniem g³onej ksi¹¿ki wydanej na rynku amerykañskim w 2004 r. Publikacja ukaza³a
siê w USA jednoczenie drukiem oraz w
wersji elektronicznej w internecie  i podobnie jest z jej polskim wydaniem, które mo¿na znaleæ na stronie Wydawnictw
Szkolnych
i
Pedagogicznych:
www.wsip.com.pl.
Ksi¹¿ka przedstawia problemy zwi¹zane z tworzeniem i upowszechnianiem
kultury za pomoc¹ internetu, wynikaj¹ce, zdaniem autora, z agresywnej i niezwykle restrykcyjnej ochrony praw autorskich przez wielkie firmy medialne. Jest
to ksi¹¿ka interdyscyplinarna, która zainteresuje prawników, artystów, informatyków  i ka¿dego wiadomego u¿ytkownika internetu. Jej wielk¹ zalet¹ jest
¿ywy i polemiczny jêzyk.
Autor stawia pytanie, czy w³asnoæ
dobra symbolicznego, intelektualnego jest
tak¹ sam¹ w³asnoci¹ jak w³asnoæ dobra materialnego i opowiada siê za tym,
by prawo nie blokowa³o dostêpu do dóbr

Listy do redakcji

tura. Warszawa: Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne 2005 r.

kultury w celach ich twórczego wykorzystania z po¿ytkiem dla ca³ego spo³eczeñstwa. Lessig twierdzi, ¿e nieustaj¹ca sk³onnoæ wydawców do kontrolowania wiata cyfrowego oraz zwiêkszania zakresu oddzia³ywania prawa k³óci
siê z ogólnym interesem spo³ecznym,
którym jest szeroka wymiana informacji,
wspó³praca, twórczoæ bazuj¹ca na istniej¹cych utworach, prawo do eksperymentowania i poszukiwania nowych rodków wyrazu opartych na innowacyjnych
technologiach.
Lawrence Lessig, profesor prawa na
Uniwersytecie Stanforda, polskie wydanie Wolnej kultury opatrzy³ przedmow¹. Wstêp napisa³ znany dziennikarz
Polityki, Edwin Bendyk. Ponadto ksi¹¿ka
zawiera indeks oraz s³ownik pojêæ i terminów, z którymi polski czytelnik mo¿e
spotkaæ siê po raz pierwszy.
El¿bieta Rowiñska
Olecko 22 grudnia 2005

Przewodnicz¹ca Rady Osiedla nr 2

Do pana Komendanta Powiatowej Policji w Olecku

Zwracam siê z prob¹ do Policji
o czêstsze patrole i interwencjê na
osiedlu Siejnik, zw³aszcza w godzinach 19-23.
Od ponad dwóch lat grupa nastolatków latem strzela z tzw. kulek w okna i w ma³e dzieci, rzuca
owocami (winie, pigwa, jab³ka),
natomiast zim¹ kulkami nie¿nymi,
mocno zgniecionymi. Jest to niebezpieczne i uci¹¿liwe. Wiele rzeczy zbito
na balkonach. Wiele dzieci ugodzonych tymi elementami odesz³o z podwórka. Jednym s³owem  nie czuj¹
siê bezpieczni ani doroli, ani dzieci
przebywaj¹ce na podwórku czy placu
zabaw. Oni natomiast czuj¹ siê bezkarni, a na upomnienie ustne i rozmowy reaguj¹ salwami miechu i
jeszcze bardziej nasilaj¹ siê tego typu

sytuacje. Na telefony do komendy
mieszkañcy otrzymywali odpowied,
aby Rada Osiedla wnios³a na pimie opis sytuacji i probê o interwencjê. Popieram probê mieszkañ-

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku,
ul. Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523 93 53
zaprasza:
poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

9.00-15.00,
9.00 -17.00,
9.00 -15.00

ców, gdy¿ sama z dzieæmi dowiadczy³am niejednokrotnie takich sytuacji, ³¹cznie z obrzuceniem jajkiem.
Liczymy na wyrozumia³oæ i reakcjê.
Z wyrazami szacunku Przewodnicz¹ca Rady Osiedla nr 2
Do wiadomoci
1. Starosta Olecki
2. Burmistrz Miasta i Gminy
3. Rada Miejska w Olecku

Redakcja Tygodnika Oleckiego
ul. Zielona 37 19-400 Olecko

Przeczyta³am artyku³ Pani Teresy Ga³aszewskiej O nawi¹zkach (2) i odnios³am wra¿enie, ¿e mój poprzedni artyku³ Orzekanie nawi¹zek by³ ma³o czytelny. Powtórzê wiêc jeszcze raz:
s¹dy mog¹ orzekaæ nawi¹zki tylko i wy³¹cznie na rzecz tych
podmiotów, które figuruj¹ w wykazie prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwoci na podstawie art. 49a § 2 k.k. Wpisu do
wykazu MS dokonuje na pisemny wniosek zainteresowanego
podmiotu przes³any na adres: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Nadzoru nad Wykonaniem
Orzeczeñ Aleje Ujazdowskie 11, 00
- 950 Warszawa.
W wykazie MS (uaktualnionym w
dniu 19.12.05 r) opublikowanym na
stronie internetowej www.gov.pl /nawi¹zki/ nie figuruje ani ZHP Komenda Hufca w Olecku, ani ¿aden inny
podmiot z powiatu oleckiego i go³dapskiego, co zainteresowani mog¹
³atwo sprawdziæ. S¹d Rejonowy w Olecku z koniecznoci orzeka wiêc nawi¹zki
na rzecz ró¿nych organizacji spoza
powiatu oleckiego. Szkoda, bo wiem
jak bardzo te pieni¹dze przyda³yby
siê niejednej instytucji z naszego, niezbyt bogatego regionu.
Z artyku³u O nawi¹zkach (2) wynika, ¿e ZHP w Olecku zwróci³ siê do
Prezesa S¹du Rejonowego w Olecku
z prob¹ o orzekanie nawi¹zek na swoj¹
rzecz. Nie dowiadujemy siê natomiast,
dlaczego ZHP w Olecku nie ma w ministerialnym wykazie instytucji, stowarzyszeñ, fundacji lub organizacji
spo³ecznych, na rzecz których s¹d
mo¿e orzec nawi¹zkê. Wpis zainteresowanego nawi¹zkami podmiotu do
wykazu prowadzonego przez Ministra
Sprawiedliwoci jest warunkiem niezbêdnym dla s¹du, aby móg³ orzekaæ
nawi¹zki na jego rzecz..
Je¿eli ZHP w Olecku wyst¹pi³ z
wnioskiem do MS o wpis do Wykazu i do³¹czy³ do wniosku wszystkie
wymagane dokumenty, a mimo to nie

zosta³ przez MS wpisany do tego wykazu, to wyjanienia
sprawy nale¿y domagaæ siê w MS.
Dla zainteresowanych podajê wa¿niejsze informacje,
które mo¿na znaleæ na stronie internetowej MS Nawi¹zki
(www.gov.pl /nawi¹zki/):
 pkt II strony zawiera informacje o dokumentach niezbêdnych do dokonania wpisu do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwoci oraz wzór wniosku, który nale¿y wype³niæ i wys³aæ na adres MS, aby
zostaæ wpisanym do wykazu;
 pkt III strony zawiera informacje o obowi¹zku aktualizacji

danych podmiotów wpisanych do wykazu oraz wzór druku;
 pkt IV strony zawiera aktualny wykaz instytucji, stowarzyszeñ, fundacji lub organizacji spo³ecznych, na rzecz
których s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê.
Zofia Klecz
PS. Je¿eli w Tygodniku Oleckim znajdzie siê miejsce,
to proszê o wydrukowanie za³¹czonego Wniosku. Byæ
mo¿e, ¿e przyda siê tym podmiotom, które z ró¿nych wzglêdów nie mog¹ skorzystaæ z internetu. Niemo¿liwe przecie¿, aby ¿adnej organizacji z terenów tak biednych jak
Olecko i okolice nie zale¿a³o na nawi¹zkach.

L

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Stanis³aw Mazurkiewicz ul. Wojska Polskiego 16 (dworzec PKP)

Zapisy od 8 00 do 16 00

Tel. (087) 523-95-89; 0-691-122-423

(V72604)

O nawi¹zkach (3)

%
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

TREUBURGER HEIMATBRIEF
**
Z dala od swej ukochanej ojczyzny
Niemców i straconej ojczyzny Treuburga, 29 lipca 1984 roku w Beechgrove
Dr.West Hill Ont w Kanadzie zmar³a w
wyniku przewlek³ej choroby nasza droga kole¿anka klasowa i przyjació³ka Kate
Ivanovs, z rodziny Borkowski, zamieszka³a dawniej w Treuburgu, Lötzenstr,
urodzona 24.7.1920 roku. Równie¿ w swojej
nowej ojczynie utrzymywa³a z nami kontakty, a w kwietniu 1982 roku w Koloni
moglimy wiêtowaæ nasze ponowne
spotkanie. Dziêki naszemu pismu orientowa³a siê w wydarzeniach z naszej starej ojczyzny.
Wspominaj¹ j¹ jej kole¿anki z Wy¿szej Szko³y dla Dziewcz¹t z Treuburga,
rocznik 1920
**
Nagle i nieoczekiwanie otrzymalimy
wiadomoæ, ¿e nasz drogi przyjaciel Gustav Lubjuhn zmar³ 12 maja 1984 roku w
wieku 62 lat. Kapitan Gustav Lubjuhn
urodzi³ siê i dorasta³ w Moneten. W wieku
15 lat wyp³yn¹³ jako majtek na morze i
pracowa³ a¿ uzyska³ stopieñ kapitana. W
1952 roku zdoby³ patent sternika drugiego stopnia. Ju¿ trzy lata póniej patent maszynisty Nautikera i uprawnienia radiotelefonisty. Jesieni¹ 1956 roku
ponownie uczêszcza³ do Szko³y Morskiej,
¿eby uzyskaæ patent kapitana stopnia 4.
Ma za sob¹ ciê¿k¹, ale godn¹ podziwu
cie¿kê kariery. Jego ¿yczenie, ¿eby nazwaæ swoj¹ pierwsz¹ w³asn¹ ³ód imieniem Treuburg, nape³ni³y dum¹ nie tylko
Jego, ale równie¿ wielu mieszkañców
Treuburga. Gustav Lubjuhn by³ prawdziwym Prusakiem Wschodnim, poczciwym cz³owiekiem. Bêdziemy go zawsze
wspominaæ z szacunkiem.
Georg Skibba

**
Reinkental
W odpowiedzi na probê o znalezienie Hannsa Lapschiesa i jego rodziny z
grudnia 1983 roku zg³osi³a siê jego siostra Elisabeth Dannehl z rodziny Lapschies, w Tennenbach. 8520 Buckenhof:
Johanes Lapschies zosta³ uwolniony w
padzierniku 1946 roku z rosyjskiej niewoli, w maju 1947 roku zmar³ w Schenkenberg ko³o Delitzsch. Jego ¿ona Minna Lapschies z rodziny Kuhn i córka Renate
po mê¿u Krippner mieszkaj¹ w Ratsenburgu ko³o Tylitzsch, BreitscheiderstraBe 9. Syn Waldemar zmar³ w wieku 11
lat na tyfus w Rastenburgu.
Krzy¿ Bayera ma 80 lat
Mimo swojego szacownego wieku
genialnie prosty krzy¿ z liter otoczony
okrêgiem nie straci³ ani trochê ze swojej
dynamiki. Wrêcz przeciwnie: dzisiaj uwa¿any jest za jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków marki i towaru na
wiecie. Krzy¿ Bayera skoñczy³ 80 lat. 6
stycznia 1904 roku wpisany zosta³ pod
sygnatur¹ F4777 i bie¿¹cym numerem
65777 jako znak towarowy w cesarskim
urzêdzie patentowym w Berlinie. Jest to
oficjalna data narodzin znaków firmowych.
Pomys³ na ten nowy znak wymyli³
zagraniczny klient: nie zrozumieli zawik³anej nazwy Farbenfabriken vomn. Friedr.
Bayer&Co Elberfeid. Pracownik Bayera
naszkicowa³ na kartce ci¹g liter raz poziomo a potem jeszcze raz pionowo. Ale
miêdzy tymi pierwszymi przypadkowymi próbami a powstaniem oficjalnego znaku
firmowego up³ynê³o trochê czasu. Dzisiaj znak ten zdobi niezliczone apteki na
ca³ym wiecie. Jako ponadczasowy znak
wietlny uruchomiony zosta³ w fabryce
w Leverkusen w 1933 roku. W tamtych
czasach by³a to sensacja techniczna, która
wywo³a³a zainteresowanie na ca³ym wiecie. Na
dwóch, mierz¹cych 126
metrów kominach, umieszczono krzy¿ z 2200 ¿arówkami o rednicy 70
metrów.
Po wojnie zosta³ ponownie odbudowany:
widoczny z odleg³oci
kilometra Krzy¿ Bayera
na fabryce w Leverkusen. Jest tylko troszkê
mniejszy od orygina³u z
1933 roku.

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
„Przypisani Pó³nocy” dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.
Wybory komunalne w naszym
miecie chrzestnym
Wybory komunalne z 30 wrzenie w
naszym miecie Leverkusen przynios³y
nastêpuj¹ce wyniki:
SPD 43,90% - 28 cz³onków w radzie
CDU 40,50% - 25 cz³onków w radzie
FDP 4,30% - (4)
Grune 10,05% - 6 cz³onków w radzie (3)
Na Nadburmistrza wybrano dotychczasowego burmistrza i cz³onka rady
Horsta Henninga. Jest znany mieszkañcom Treuburga, poniewa¿ ju¿ wiele razy,
równie¿ podczas ostatniego spotkania
powiatowego w Opladen, przekazywa³
pozdrowienia miasta Leverkusen. Pierwszym burmistrzem zosta³ 35-letni rajca
Klaus Wolf z partii Zielonych. Jest ¿onaty i ma dwójkê dzieci.
Wspólnota powiatu Treuburg ¿yczy
obu kolejnych kadencji efektywnego
dzia³ania na rzecz obywateli miasta chrzestnego i miasta Leverkusen.
Tnuburoer Hebnatbrief:
Wydawca: Wspólnota Gminy Treuburg e.V. w ziomkostwie Prus Wschodnich.
1. Przewodnicz¹cy: Reinhard von
Gehren, 4470 Meppen,
2. Przewodnicz¹cy: Günter Adomadt,
5300 Bonn
Siedziba: Eva Scheiner, 5210 Troisdorf 14, Langrafenstr. 66, Tel. 02241/41163
Redakcja: Achim Tullies, 2000 Hamburg 55, Wentapperweg 90. Tel. 040/871741
Druk: Josef Kleyer, Mönster-Rozel
Emisja: w nieregularnych odstêpach
czasu, 2 razy do roku
Nak³ad: 2000 sztuk
Sprawozdania i wspomnienia z nazwiskiem autora przestawiaj¹ jego pogl¹dy i nie musz¹ zgadzaæ siê z pogl¹dami wydawcy ani redakcji.
Przy wszystkich nades³anych materia³ach wymagana jest zgoda na ich
wykorzystanie przez redakcjê.
Koszty nak³adu pokry³y pieni¹dze zebrane przez naszych ziomków. Wp³aty
proszê dokonywaæ na konto: Wspólnota Powiatu Treuburg, 5210 Troisdorf, konto
pocztowe 20810-502, Pocztowy Urz¹d
Kolonia
Zamkniêcie 9 nr Heimatbriefu 
15.03.1985.
Pani Lidia Frank z Leverkusen wybrana na przedstawiciela okrêgu 4 (Griesen), zrezygnowa³a.
Koniec nr 8.

'
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Matura próbna 2006 w ZSLiZ Olecko

Istnieje stary uczniowski dowcip , ¿e
dla uczniów klas maturalnych najwa¿niejszym i najbardziej absorbuj¹cym umys³
problemem jest... studniówka.
Nie sprawdzi³o siê to jednak w przypadku m³odzie¿y ucz¹cej siê w ostatnich
klasach Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku, która pomimo przesuniêtej na wczeniejszy termin zimowej
przerwy wi¹tecznej w ca³ym sk³adzie osobowym zg³osi³a swój akces do pisania
próbnej matury  generalnego sprawdzenia samego siebie przed czekaj¹cym
egzaminem dojrza³oci.
Próbne egzaminy maturalne odbywa³y
siê w ZSLiZ Olecko w dniach 15-19 grudnia
2005 r. Frekwencja 100%, czyli 3 lub 4letni wysi³ek wychowawczy grona pedagogicznego nie poszed³ jednak na marne.
Wszystko przebiega wed³ug procedury obowi¹zuj¹cej na w³aciwym egzaminie dojrza³oci. Tematy s¹ dostarczone przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ w £om¿y. Pomieszczenia egzaminacyjne przygotowane wzorowo, a zespo³y nadzoruj¹ce pracuj¹ bardzo sprawnie. Wiêkszoæ uczniów ubrana w stosowne stroje.
Pierwszego dnia wszyscy uczniowie
pisali jêzyk polski, który jest przedmiotem obowi¹zkowym na nowej maturze.
W nastêpnych dniach sprawdzano wiadomoci na egzaminach z przedmiotów
dodatkowych wed³ug wyboru uczniów.
Tradycyjnie, ze wzglêdu na charakter szkó³
wchodz¹cych w sk³ad ZSLiZ Olecko,
najwiêcej osób wybra³o biologiê  74
osoby oraz jêzyk angielski -74 osoby.
Spora grupa uczniów wybra³a geografiê
 26 osób. Powraca ponownie zainteresowanie jêzykiem rosyjskim, na który
zadeklarowa³o chêæ pisania i przyst¹pi³o do egzaminu 41 osób. Mniejsze grupy uczniów wybra³y matematykê, historiê, chemiê, jêzyk niemiecki i jêzyk francuski.
Du¿a grupa osób zdaj¹cych zadeklarowa³a pisanie próbnej matury na poziomie rozszerzonym. S¹ to uczniowie,
którzy maj¹ ju¿ konkretnie sprecyzowane plany dotycz¹ce wyboru przysz³ej
wy¿szej uczelni i s¹ ju¿ dok³adnie zorientowani w kryteriach stawianych kandydatom, dlatego te¿ maturê próbn¹ traktuj¹ jako wa¿ny sonda¿ w³asnych szans
i mo¿liwoci.

Grono pedagogiczne jest równie¿
zainteresowane wynikami, traktuj¹c to jako
ewaluacjê efektów w³asnej pracy dydaktycznej.
Wyniki próbnej matury bêd¹ og³oszone na pocz¹tku stycznia i na pewno
zostan¹ potraktowane zarówno przez
nauczycieli, jak i zainteresowanych uczniów
jako wa¿ny sonda¿ informacyjny, pozwalaj¹cy okreliæ na jakie zagadnienia nale¿y jeszcze po³o¿yæ szczególny nacisk.
W ZSLiZ Olecko dla maturalnych
klas zosta³y zorganizowane dodatkowe
zajêcia fakultatywne ze
wszystkich przedmiotów maturalnych, gdzie
m³odzie¿ jest przygotowywana i ukierunkowywana pod k¹tem form tematycznych egzaminu
dojrza³oci.
Teraz dopiero zaczyna byæ zrozumia³e znaczenie terminów temat
przekrojowy czy zadanie korelowane,
gdzie trzeba ze sob¹ powi¹zaæ zagadnienia z ró¿nych dzia³ów, a czasami przedmiotów. Te zagadnienia nale¿y wyæwiczyæ, a efekty bêd¹ na
pewno.

Wyniki próbnej matury bêd¹ pierwsz¹ informacj¹ na jakie zagadnienia nale¿y zwróciæ jeszcze uwagê. A na razie,
po próbnych emocjach, ¿yczymy wszystkim jak najlepszych wyników, udanej i
rozbawionej studniówki oraz tradycyjnego po³amania piór w wiosennej sesji Matura 2006.
Ryszard Tuchliñski
Fot. Waldemar Snarski.
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Gratka dla kibiców pi³ki no¿nej

1% dla harcerzy
I Ty mo¿esz pomóc oleckim harcerzom. Wystarczy, ¿e przy rozliczeniu rocznego PIT-u odprowadzisz 1% swojego podatku dla
naszych harcerzy.
ZHP to organizacja po¿ytku publicznego.
Konto do wp³at 1%:
ZHP Komenda Hufca w Olecku
nr 60 9339 0006 0000 0006 5663
0001 z dopiskiem: Na rzecz Hufca
ZHP w Olecku.
Nie bój siê, nic nie stracisz! Kwota
op³acona odlicza siê, wiêc Urz¹d
Skarbowy zwróci ci j¹!!!
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj
Oleccy harcerze

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
Trwa konkurs pt.

Klub Czarni Olecko wyda³ nowy kalendarz cienny na rok 2006
z trzema dru¿ynami.
Kalendarz do nabycia w siedzibie Klubu (przy stadionie).

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.
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Koniec sierpnia 1944 r. Piêkna z³ota kobiety i dzieci umiechali siê do mnie tyfus i ludzie choruj¹ (Niemcy bardzo bali
polska jesieñ. Po odwo³aniu przez Ko- serdecznie i witali. Przede wszystkim byli siê epidemii tyfusu). Wreszcie zapropomendê G³ówn¹ AK rozkazu marszu na po- zdziwieni. Sk¹d nagle samotny u³an? nowa³em im, ¿e mog¹ jechaæ ze mn¹ do
moc walcz¹cej Warszawie, Kielecki Kor- Wyszed³ i mój Ojciec  cz³owiek opano- Oddzia³u. Odmówili mówi¹c, ¿e maj¹ ropus AK Jod³a nocnymi marszami po- wany. Poca³owa³em Go w rêkê (taki w naszej dziny i Niemcy mogliby zemciæ siê na
wraca na tereny Okrêgu, aby tam konty- rodzinie i na wsi kieleckiej by³ obyczaj, ich bliskich. Podziêkowali mi za ³askanuowaæ Akcjê Burza.
¿e rodziców ca³owa³o siê w rêkê). Poroz- woæ i odjechali.
Wraca te¿ 2 p.p. Leg. Po przekrocze- mawia³em ze znajomymi i poszlimy do
Ja otoczony chmar¹ dzieci, ¿egnany
niu przez pu³k newralgicznej szosy Koñ- domu.
serdecznie przez wybawianych z opresji
skie-Skar¿ysko i torów kolejowych zapaW domu zasta³em dwie siostry. Dwóch ziomków, pierwszy raz poczu³em siê wydamy w lasach na po³udniowy-wschód braci nie by³o, bo poszli w kawalerkê zwolicielem, ¿o³nierzem Polski Podziemod Koñskich. Pierwszy batalion zakwa- (do s¹siednich wsi). Zjad³em obiad, zmie- nej, Jej obroñc¹ i obroñc¹ moich braci w
terowa³ siê we wsi lenej Ma³achów. ni³em bieliznê i zacz¹³em zbieraæ siê do Ojczynie. Wróci³em, patrzê, a moja szkapa
Zmêczeni czujemy, ¿e tu wypoczniemy drogi powrotnej. Wtedy do mieszkania otoczona jest przez chmarê dzieci. Karprzynajmniej 2 dni.
wpad³ zadyszany ch³opak i powiedzia³, mi¹ j¹ chlebem, g³aszcz¹, przytulaj¹ siê.
Wtedy pomyla³em sobie: Przecie¿ ¿e z Koñskich przyjechali na rowerach Woko³o stoj¹ znajomi, s¹siedzi i widzê
od Ma³achowa do mojej rodzinnej wsi jest granatowi policjanci (by³o ich 3) i na tzw. jacy s¹ dumni ze mnie  syna tej wsi, tej
po linii prostej jakie 15 kilometrów. Ro- Bugaju chodz¹ od domu do domu i zapi- ziemi. ¯egnam siê z siostrami, Ojcem (cawerem czy koniem po bocznych drogach suj¹ ludzi do pracy przy budowie oko- ³ujê go w rêkê). Staruszek jest dumny i
za 2-3 godziny mogê byæ w domu. Szyb- pów w okolicy Czermna, tj. oko³o 15 km wzruszony. ¯egnam s¹siadów, znajomych.
ka decyzja. Zg³aszam siê do dowódcy od Bedlna.
Jestem szczêliwy. Jestem dumny. Wsiakompanii por. Habdanka (Oskar
dam na szkapê i wyje¿d¿am w kieStefanowski) i proszê o 24-godzinny
Bedlenka, nadk³adaj¹c droMój jedyny niezapomniany runku
urlop w celu odwiedzenia rodzigi, aby przejechaæ przez wie. Z pony, zmiany bielizny, itp. Habdank
dwórek, z okien umiechy i po¿edzieñ ¿o³nierskiej dumy
znany by³ z tego, ¿e obcy mu by³
gnania, serdeczne i ciep³e.
Tadeusz Barañski Tatar
jêzyk salonów. Spojrza³ na mnie
Zbli¿a siê wieczór a ja cz³apiê
wiêtokrzyskie Zgrupowania A.K. Ponury- Nurt
ponuro i warkn¹³ Sp..laj, tylko
w zadumie do swoich, do Oddzia¿eby za 24 godziny zameldowa³
³u i jestem szczêliwy. Oko³o gosiê u mnie.
Chwyci³em pistolet, zaczepi³em za pas dziny 20:00 meldujê siê u por. HabdanKolega ze zwiadu konnego Sylwek granaty i prowadzony przez ch³opca po- ka, który ¿artobliwie pyta, dlaczego nie
Jaworski - Strzemiê zgodzi³ siê po¿y- szed³em wolno w kierunku Bugaju. Lu- zosta³em na noc z jak¹ dziewczyn¹ i
czyæ mi swoj¹ szkapê, ca³kiem dobrze siê dzie patrzyli ze strachem  przewa¿nie koñczy jeste Tatar fajt³ap¹, ja bym
prezentuj¹c¹. D-ca zwiadu ppor Bogo- kobiety. Ostrzegali tam policja!. Ale to nie przegapi³ okazji. Sk³adam mu relacjê
ria (Stanis³aw Skotnicki) wyrazi³ zgodê. ju¿ by³y inne czasy. Nie ba³em siê. By- z incydentu z policjantami. D-ca udziela
Po¿egna³em siê z kolegami i gdzie o godz. ³em tylko ciekaw jak zareaguj¹. Zdj¹³em mi pochwa³y mówi¹c, ¿e post¹pi³em rozl 0.30 wyruszy³em w drogê.
pm-a z piersi i trzymaj¹c go w jednym tropnie. Szkapê ca³¹ i zdrow¹ zwróci³em
Jako kawalerzysta by³em dobry. Wy- rêku, udaj¹c obojêtnoæ poszed³em.
koledze ze zwiadu.
chowa³em siê bowiem na wsi, wród koni.
Patrzê, stoj¹ na podwórku jednego z
I na zakoñczenie taka refleksja:
Mia³em ze sob¹ pm (Schmeiser) z trzema gospodarzy, otoczeni lamentuj¹cymi koMy, ¿o³nierze Polski Podziemnej, przez
magazynkami oraz 2 granaty obronne (sie- bietami. Gdy mnie zobaczyli, oniemieli. ca³y okres wojny i walki marzylimy o
kance). Uzbrojony by³em wiêc niele. Je- Wszak zjawi³em siê jak duch. Stanêli na tym, aby wywalczyæ o Woln¹ Polskê, a
cha³em pe³en zadowolenia przy piêknej bacznoæ. Widzê, ¿e maj¹ chyba napo- po zwyciêstwie wkroczyæ do naszych miast
pogodzie. Od Ma³achowa przez Wincen- leoñskie karabiny i to jest ca³e ich uzbro- i wiosek jako zwyciêzcy, jako wyzwolitów, omin¹³em Dzioba³tów, gdzie sta³a jenie. Widaæ, ¿e straszliwie siê boj¹. Py- ciele, przy fanfarach i w wietle jupiteniemiecka bateria artylerii i przez Kaza- tam, co tu siê dzieje? Kobiety przekrzy- rów. O tym przecie¿ marzy ka¿dy ¿o³nierz.
nów-Budy, Przybyszowy, pêdzi³em do kuj¹c siê wzajemnie skar¿¹ siê, ¿e poli- Przez wiaro³omstwo naszych sojuszników
rodzinnej wsi Bedlna. Wiosek nie omija- cjanci robi¹ spisy do pracy na okopach, historia odmówi³a nam tego, na co zas³u³em, gdy¿ w tych okolicach widok Pod- ¿e chc¹ wszystkich m³odych na dwa ty- ¿ylimy nasz¹ 5-letni¹ walk¹ i krwi¹. Chcieziemnego Wojska nie by³ sensacj¹.
godnie wywieæ w okolicê Czermna a tu limy byæ dumni i nawet to nam odebraBy³a niedziela, ludzie szli do kocio- przecie¿ prace jesienne, siewy, wykop- no. Zamiast dumy ze zwyciêstwa, bo prze³ów. Patrzyli na mnie z sympati¹, pozdra- ki... Policjanci wyjaniaj¹ mi, ¿e taki maj¹ cie¿ nie oczekiwalimy nagród, awansów
wiali (szczególnie m³ode dziewczyny) i rozkaz od starosty niemieckiego w Koñ- itp., nadesz³y czasy mroczne i ponure na
chyba dziwili siê, dok¹d ten samotny u³an skich, ¿e oni te¿ s¹ Polakami, itp. Krótko d³ugie, d³ugie lata...
pod¹¿a. By³em ubrany w bluzê od battl- zastanawiam siê, co zrobiæ? Rozbroiæ, zabraæ
Ja jednak mia³em swój dzieñ radoci i
dress-u, bryczesy, oficerki z ostrogami, rowery, spuciæ lanie i przepêdziæ. Pod- dumy, a by³o to w tamt¹ sierpniow¹ niektóre po¿yczy³ mi Strzemiê i prezento- chodzi mój Ojciec i mówi synu pamiêtaj, dzielê 1944r., gdy by³o mi dane wjechaæ
wa³em siê ca³kiem dobrze. Do tego pm i ¿e ty odjedziesz a my tu zostaniemy i wtedy do mojej wsi jako ¿o³nierz Polski Podziemnej.
granaty na pasie.
Bóg jeden wie, co zrobi¹ z nami Niem- Wtedy naprawdê poczu³em siê obroñc¹
Do rodzinnej wsi wjecha³em stêpem cy. Mia³ racjê mój m¹dry Ojciec.
mojej wsi, moich wspó³braci i mojej Ojoko³o godziny 13:00. Akurat ludzie wyZwracam siê do policjantów i mówiê: czyzny. Bêdê ten dzieñ wspomina³ do chwili,
chodzili z sumy z kocio³a. Konia przy- mówicie, ¿e jestecie Polakami. Jeli tak kiedy Bóg Mi³osierny powo³a mnie na
wi¹za³em u p³otu naprzeciw kocio³a i sta³em to wracajcie do Koñskich a jak siê wy- inn¹, bo ju¿ wieczn¹ wartê. Minê³o przepatrz¹c, jak¹ sensacjê i podziw wzbudzi- t³umaczycie to wasza sprawa. Zreszt¹, cie¿ od tamtych dni 60 lat...
³em. Ludzie, s¹siedzi, znajomi, mê¿czyni, powiedzcie Niemcom, ¿e we wsi panuje
£ód, sierpieñ 2004
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BLISKO 16 LAT DZIA£ALNOCI NA RYNKU VIDEO
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (blisko 7000 zgromadzonych tytu³ów),
 ponad 700 tytu³ów DVD  ci¹gle powiêkszaj¹ca siê oferta (5 tytu³ów tygodniowo)
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.
(V43801)
(V39402)

OLECKO, Armii Krajowej 8, tel. (087) 520-37-20

HITY WYPO¯YCZALNI  LISTOPAD 2005
Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

1

718

Królewstwo niebieskie

histor.

16

702

Sin City. Miasto grzechu

thriller

2

726

Batman. Pocz¹tek

fantasy

17

698

El Alamein

wojenny

3

678

Hitch

komedia

18

689

Lot Feniksa

akcja

4

691

Roboty

anim.

19

728

Ziemiomorze

fantasy

5

710

Si³a strachu

thriller

20

721

Autostopem przez galaktykê

kom.

6

708

Cz³owiek pies

thriller

21

666

Pi³a

thriller

7

729

Z³o

dramat

22

682

7 sekund

akcja

8

725

Amityville

horror

23

722

Miss Agent 2

kom.

9

684

Constantine

thriller

24

681

T³umaczka

thriller

10

714

Kung Fu. Sza³

akcja

25

633

Soul Plane

kom.

11

723

Be Cool

kom.

26

762

Dom woskowych cia³

horror

12

705

Sahara

przygod.

27

757

Trzêsienie ziemi

katastrof.

13

737

Szeregowiec Dolot

anim.

28

687

Trudne s³ówka

kom.

14

719

Boogeyman

horror

29

711

Grunt to rodzinka

kom.

15

659

13 dzielnica

akcja

30

716

Zakochany anio³

kom.

kom./sens.

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

759

Ob³êd

thriller

4

769

Czas surferów

2

764

Wojna wiatów

thriller/sf

5

772

Madagaskar

anim.

3

767

Piêkny Boxer

akcja

6

775

Wyspa

thriller

NIEKTÓRE PREMIERY GRUDNIA
Fantastyczna czwórka

Pitbull

Perfect Man

1

Ziemia ¿ywych trupów

Gwiezdne wojny – Zemsta Sithów
5
8 i 12

Osaczony
Mr. & Mr. Smith

15

Atak na posterunek 13

19

Czekaj¹c na cud

Klucz do koszmaru
¯ycie Carlita - Pocz¹tek

Garbie super bryka
Boudu

Szalony weekend
Imperium wilków

¯ona dla Miko³aja

Evilenko
American Pie 4
XXX2

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900, niedziela  1200-1700

!
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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (10)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946
Okaza³o siê, ¿e sklepowa sprzedaj¹c
chleb zauwa¿y³a, i¿ bochenek jest za ciê¿ki.
Zwa¿y³a i wówczas spostrzeg³a, ¿e z boku
zapieczone jest ¿elazo. Bochenek od³o¿y³a i powiadomi³a dyrektora piekarni.
¯elazo rzeczywicie wa¿y³o 30 dekagramów. By³ to przyrz¹d do czyszczenia blach,
w których piek³o siê chleb.
Zgodnie z zapowiedzi¹ dyrektora po
kilku dniach odby³a siê wyjazdowa rozprawa s¹dowa w piekarni. Oskar¿onym
by³a polska brygada, a konkretnie brygadzista, to znaczy ja. W³aciwie to by³
s¹d nad niewinnymi. By³ymy zaskoczone,
¿e wszyscy nas bronili: dyrektor, ekspedycja, pracownicy biura. Oni broni¹
siebie, my na tym zyskujemy. Bronili siê,
bo niby na jakiej podstawie dali nam
podziêkowanie. Nie wypada³o im teraz
nas oskar¿aæ. Sêdzia po oglêdzinach
pomieszczenia produkcji owiadczy³, ¿e
by³a i jest mo¿liwoæ podczas zmiany
brygady w³o¿yæ jaki przedmiot do blach
z ciastem i zapiec go. Poza tym stwierdzi³, ¿e ¿elazo do ciasta w³o¿y³y pracownice
innej brygady. Wiele przykrych uwag wypowiedzia³ pod adresem brygady rosyjskiej.
Nas jedynie obwini³ za niedopatrzenie stanowisk pracy przy
przekazywaniu nastêpnej brygadzie. Rosjanki nie osi¹gnê³y tego,
czego chcia³y, a mianowicie rozwi¹zania naszej brygady. Po rozprawie s¹dowej nic siê ju¿ z³ego
nie dzia³o. Pracowa³ymy spokojnie a¿ do wyjazdu do Polski,
a by³ to marzec 1946 roku.

Trudowoj dzieñ
(praca spo³eczna)

Poza prac¹ zarobkow¹ czêsto
by³y organizowane prace spo³eczne na rzecz kopalni wêgla. By³ to
prykaz, czyli obowi¹zek przepracowania w wolny dzieñ omiu godzin. Jak czêsto by³ on og³aszany  dok³adnie nie
pamiêtam. Byæ mo¿e raz w miesi¹cu. Nasza
polska brygada dziewcz¹t ju¿ kilka razy
uczestniczy³a w tych pracach  zawsze
na powierzchni kopalni. Tym razem, kiedy punktualnie stawi³ymy siê w wyznaczonej kopalni, oznajmiono nam, ¿e bêdziemy pracowa³y pod ziemi¹. Wydano
nam czarne, brudne kombinezony, czapki z wierzchu pokryte blach¹ i z zainstalowan¹ ¿arówk¹ elektryczn¹ o minimalnej mocy. Bateria by³a przymocowana
do kombinezonu. Dosta³ymy te¿ rêka-

wice i szufle. Do kopalni wchodzi³ymy
d³ugim, najpierw jednym, potem drugim
korytarzem, o du¿ym k¹cie nachylenia.
G³êbokoæ kopalni wynosi³a oko³o szeciuset metrów.
Wszystkie kopalnie w Czernogorsku
by³y stosunkowo p³ytkie, nie owietlone, bez wind, wyposa¿one jedynie w
prowizoryczne urz¹dzenia. St¹d te¿ wystêpowa³y czêste wypadki miertelne i
ró¿ne okaleczenia. O zdrowie i ¿ycie
górników nie dbano. Pracowali tam przewa¿nie Polacy, Niemcy, Chakasi, Kirgizi
i inni  ludzie niepokorni, do których
w³adza sowiecka nie mia³a zaufania. Po
dotarciu na wyznaczone miejsce otrzyma³ymy przydzia³ pracy  ³adowaæ
wêgiel na tamoci¹g.
Wêgiel by³ w du¿ych i ma³ych bry³ach oraz wystêpowa³ w postaci py³u.
Du¿e bry³y ³adowa³ymy rêkami, mniejsze i mia³  szuflami. Ka¿dej z nas wyznaczono pewn¹ powierzchniê szybu, z
którego nale¿a³o ³adowaæ wêgiel. Wnêki, z których bra³ymy wêgiel, by³y niskie. Pracowa³ymy ca³y czas schylone,

Janina Maciukiewicz

s³ysza³, nikt siê nie zjawi³. Zosta³a nam
tylko Opatrznoæ Bo¿a.
Wnet pojawi³ siê sowiet nas nadzoruj¹cy. Pyta³ymy go, co siê dzieje, dlaczego stemple pêkaj¹, czy strop siê zwali,
czy nam nic z³ego nie grozi?
 Niczewo, niczewo, rabotajcie ³uczsze (nic nie grozi, pracujcie wydajniej)
 brzmia³a jego odpowied.
To nas tylko czêciowo uspokoi³o.
Nie dowierza³ymy, ¿e mówi prawdê. W
strachu i niepokoju pracowa³ymy dalej. Czas pracy, zdawa³o siê nam, ¿e trwa
bez koñca. Wreszcie zjawi³ siê nasz prze³o¿ony i oznajmi³:
 Kaniec raboty.
Radoæ niesamowita. Wychodzi³ymy tymi samymi
korytarzami, ale sz³ymy pod
górê. Mimo zmêczenia by³ymy szczêliwe, ¿e jestemy
wszystkie ¿ywe i zdrowe. Po
wyjciu z kopalni skierowano nas do ³ani, dano nam
nawet myd³o, które w ogóle
nie pieni³o siê i trudno by³o
zmyæ ten brud. Przy wyjciu
z kopalni portier powiedzia³
nam:
 Wasz Bóg uratowa³ was.
Czêæ szybu, w którym pracowa³ycie, zawali³a siê.
Ja (w drugim rzêdzie trzecia od prawej).
Dziêkowa³ymy Bogu za
uratowanie. Zastanawia³ymy siê czy
a nawet w niektórych miejscach wprost kieruj¹c nas do tego szybu z góry nie
na kolanach. Strop podtrzymywa³y stemple, wydano na nas wyroku mierci. Je¿eli
to znaczy drewniane bale. W otoczeniu tak, to dziêki Bogu, zamierzenia ich nie
panowa³ zgrzyt, stuk tamoci¹gu i od- zici³y siê. A mo¿e by³ to tyko zbieg okog³os wrzucanego wêgla. Co pewien czas licznoci?
s³ysza³ymy trzask ³ami¹cego siê drewna. Nie zdawa³ymy sobie nawet sprawy, co siê dzieje. wiat³o z naszych ¿a- Powrót do Polski
Wiosn¹ 1946 roku dochodzi³y nieofirówek by³o s³abe, ale mimo to dostrzecjalne
wieci, ¿e mo¿liwy jest powrót
g³ymy, ¿e stemple w po³owie ³ami¹ siê,
wydaj¹c ten przera¿aj¹cy dwiêk. Ogar- Polaków do Ojczyzny. Cieszymy siê, choæ
nê³a nas panika. Co robiæ? Dok¹d ucie- do koñca nie jestemy pewni. W³adze
kaæ? Absolutnie nie orientowa³ymy siê, sowieckie nic nam nie mówi¹. Ju¿ min¹³
gdzie jestemy, gdzie g³ówny korytarz, rok, jak wojna siê skoñczy³a, a kiedy nam
gdzie wyjcie z kopalni. Zaczê³ymy krzy- skoñczy siê zes³anie?
C.d.n.
czeæ, wo³aæ o ratunek, ale nikt nas nie
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Kalendarz imion
3 stycznia
Adeli, Arletty, Danuty, Dany, Genowefy, Zdzis³awy
Dana, Daniela, Gerwazego, Lucjana, Piotra,
Wawrzyñca, W³ocis³awa, Zdzis³awa
4 stycznia
Angeliki, Anieli, Benity, El¿biety, Eugenii, Leonii
Benedykta, Dobromierza, Dobromira,
Eugeniusza, Grzegorza, Roberta, Tytusa
5 stycznia
Diany, Emiliany, Hanny, Izydy, Marceliny, ¯akliny
Edwarda, Emiliana, Izydora, Jana, Rogera, Symeona, Szymona, Telesfora, W³astybora, W³ocibora
6 stycznia
Andrzeja, Baltazara, Bolemierza, Bolomira,
Jêdrzeja, Kacpra, Kaspra, Melchiora,

Ziemia
poetów
Rainer Maria Rilke

Trzej Królowie

Królowie trzej z Rozstajnych Dróg
i gwiazda wiatowró¿
ci¹gnêli wraz (jak mus, to mus)
- na prawo tuz, na lewo tuz 
przed cichej stajni próg.
P¹tników ci prowadzê æmê.
Z dalekich wiodê stron
Trzech Króli, co szli w tropy me
ze Wschodu, gdzie ich tron.
Niech zbytnio to nie trapi ciê,
¿e to pohañce s¹.
Wiedz! Wyda³ ka¿dy z nich na wiat
miast syna tuzin cór.
Wiêc ka¿dy by wyprosiæ rad
na pocieszenie starych lat
twojego  na swój dwór.

Mi³owita, Normana
7 stycznia
Seweryny, wiatos³awy, Walentyny,
Wilmy
Chocies³awa, Izydora, Juliana, Kevina,
Lucjana, £azarza, £ucjana, Rajmunda, Seweryna, Teodora, Walentego
8 stycznia
Ariny, Arleny, Arletty, Seweryny
Alberta, Artura, Baldwina, Erharda,
Mcis³awa, Rajmunda, Seweryna, Sylwestra, Teofila
9 stycznia
Alicji, Juliany, Julianny, Marceliny,
Marcjanny, Teresy
Adriana, Antoniego, Borzymierza, Juliana, Marcelego, Marcelina, Witalisa, W³adymira

Nago
gdy zimno i ciep³o

Z. Jethon autor ksi¹¿ki Bariery ludzkich mo¿liwoci opisuje niezwyk³e zdolnoci pierwotnych mieszkañców Australii.
Tak zahartowali oni swe organizmy, ¿e
potrafi¹ przebywaæ bez odzie¿y na obszarach, gdzie panuj¹ ogromne ró¿nice
temperatury, od -4 stopni C do +37 stopni
C. Jak wykaza³y badania, tubylec pi¹cy na go³ej ziemi, przy temperaturze O
stopni C, traci mniej ciep³a ni¿ przeciêtny Europejczyk, poniewa¿ wtedy temperatura jego skóry, zw³aszcza stóp i r¹k,
spada do kilkunastu stopni C. Spada
równie¿ temperatura wewnêtrzna cia³a,
niekiedy do 35 stopni C.

Anglicy...

Uczcili Sir Hansa Sloane, który po³¹czy³ smak czekolady z mlekiem, nazywaj¹c jego nazwiskiem plac w eleganckiej
dzielnicy miasta.

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
 Zim¹ lato, w lecie ch³odno za to.
 Kiej w zimie piecze, to w lato ciecze.
 Zim¹ odkryte ucho to w lecie sucho.
 Gdy w styczniu deszcz leje, z³e robi
nadzieje.
 Gdy Trzej Królowie ciep³em darz¹, gospodarze o wczesnej wionie gwarz¹.
 Trzej Królowie wiatry cisz¹ i krzy¿yki
na drzwiach pisz¹.

Nasz przepis
Batoniki serowe

 1/2 kg twarogu
 szklanka m¹ki
 jajko
 2 ³y¿ki sto³owe mietany
 ³y¿ka cukru
 pó³ ³y¿eczki sody
 2 ³y¿ki cukru pudru
 t³uszcz
 sól
Rozcieramy dok³adnie twaróg,
dodajemy m¹kê, jajko, mietanê, cukier oraz sodê. Rozcieramy tak sk³adniki, aby nie by³o grudek. Z powsta³ej masy formujemy cienkie wa³eczki
i kroimy je na kawa³ki d³ugoci 8 
10 cm. Sma¿ymy je na kolor z³ocisty.
Gotowe batoniki posypujemy
cukrem pudrem. Oddzielnie podajemy kisiel owocowy.

W islamie kawa

pocz¹tkowo by³a napojem zabronionym,
ale zakaz ten zniesiono. Obecnie jest najpopularniejszym napojem w krajach arabskich.
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. 1200-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 1500 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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ZAINWESTUJ W SWOJE KOCI

OSTEOPOROZA
U MÊ¯CZYZN (2)

Wielkoæ problemu
W ci¹gu ¿ycia mê¿czyzna traci niewiele mniej ni¿ po³owê
masy kostnej, któr¹ zgromadzi³ w czasie wzrastania i m³odoci.
Ubytek ten jest wiêc porównywalny z utrat¹ koci przez kobiety, jednak u mê¿czyzn jest on lepiej kompensowany przez odk³adanie czêci nowo tworzonej masy kostnej na zewnêtrznych
powierzchniach koci. Jednak¿e mechanizm ten nie kompensuje
w pe³ni utraty masy kostnej wewn¹trz koci i po 50 roku ¿ycia
jeden mê¿czyzna na piêciu dozna z³amania koci, które ograniczy jakoæ i skróci czas jego ¿ycia.
W Szwecji wiêcej ³ó¿ek szpitalnych zajmuj¹ mê¿czyni z powodu z³amañ osteoporotycznych koci ni¿ z powodu raka gruczo³u krokowego.
Jeden na cztery do piêciu przypadków z³amania koci udowej po 50 roku ¿ycia dotyczy mê¿czyzny.
Poza niedoborem hormonów mêskich, przyczynami ubytku
masy kostnej u mê¿czyzn s¹ palenie papierosów i nadu¿ywanie
alkoholu. Równie¿ szereg chorób, wymagaj¹cych leczenia kortykosterydami, np. reumatoidalne zapalenie stawów czy astma,
mo¿e byæ powik³anych wtórnie osteoporoz¹ i z³amaniami koci,
podobnie jak to ma miejsce u kobiet.
Poniewa¿ ¿yjemy d³u¿ej, a globalna populacja wzrasta, ca³kowita liczba z³amañ koci udowej u mê¿czyzn w roku 2025
bêdzie podobna do dzisiejszej liczby takich z³amañ u kobiet.
W roku 2025 oddzia³y szpitalne bêd¹ zape³nione mê¿czyznami i kobietami ze z³amaniami uda. Nietrudno wyobraziæ sobie jak wielkie obci¹¿enie finansowe stworzy to dla spo³eczeñstwa.
Z³amania krêgos³upa wystêpuj¹ czêciej u mê¿czyzn przed
50 rokiem ¿ycia ni¿ u kobiet, co wi¹¿e siê z wiêkszym nara¿eniem na urazy. U starych mê¿czyzn, ryzyko z³amania krêgos³upa jest oko³o dwukrotnie mniejsze ni¿ u kobiet, niemniej i tak
pozostaje powszechne. Badania rtg sugeruj¹, ¿e do 30% mê¿czyzn po 65 roku ¿ycia dozna³o z³amania krêgu.
Skrócenie przewidywanego czasu ¿ycia mê¿czyzn
Skrócenie przewidywanego czasu ¿ycia w konsekwencji doznanego z³amania osteoporotycznego mo¿na przynajmniej w czêci
t³umaczyæ na³o¿eniem siê doznanego z³amania na wczeniej istniej¹ce schorzenia. Kiedy z³amania uda doznaje mê¿czyzna bez
wspó³istniej¹cych chorób, jego przewidywany czas ¿ycia nie
ró¿ni siê znacz¹co od innych zdrowych mê¿czyzn. Jednak, przy
wspó³istnieniu dodatkowej choroby, po z³amaniu uda przewidywany czas ¿ycia takiego mê¿czyzny staje siê krótszy ni¿ mê¿czyzn
zdrowych w stopniu wiêkszym, ni¿ wynika³oby to z samej choroby podstawowej.
Koszty dla spo³eczeñstwa
Z³amania osteoporotyczne s¹ kosztowne zarówno w kategoriach indywidualnego cierpienia, jak i finansowych kosztach
opieki. Przewiduje siê, ¿e w roku 2025 oko³o 6,4 miliona osób
dozna z³amania uda, z czego 51% w Azji. W Chinach jeden
mê¿czyzna na szeciu (16%) dozna³ z³amania jednego lub wiêcej krêgów. W USA i Europie mê¿czyni doznaj¹ jednej trzeciej
wszystkich z³amañ uda.
Szacuje siê, ¿e bezporednie koszty (szpitalne i domów opieki)

leczenia z³amañ osteoporotycznych u kobiet i mê¿czyzn
wynios³y w USA w roku 2001 siedemnacie miliardów
dolarów i dalej rosn¹. Ca³kowite koszty opieki nad pacjentami w pierwszym roku po z³amaniu uda szacuje siê
w Europie na 14,7 miliardów euro, je¿eli braæ pod uwagê
wszystkie typy z³amañ osteoporotycznych, koszty te
wzrastaj¹ do 25 miliardów euro.
CZY ISTNIEJ¥ RÓ¯NICE POMIÊDZY KOÆMI MÊ¯CZYZN A KOBIET?
W okresie dzieciñstwa i dojrzewania koci rosn¹ na
d³ugoæ i szerokoæ, aby osi¹gn¹æ szczytow¹ gêstoæ
pomiêdzy 20 a 30 rokiem ¿ycia. Nastêpnie zaczynaj¹ stawaæ siê cieñsze, choæ pocz¹tkowo jest to proces bardzo
powolny. Ró¿ne czynniki mog¹ nasilaæ tempo utraty masy
kostnej, nasilaj¹c równie¿ jej porowatoæ i prowadz¹c do
choroby jak¹ jest osteoporoza. Mê¿czyni ze z³amaniami
krêgów maj¹ mniejsze koci, a czêæ korowa koci jest
porowata i cienka. W koci g¹bczastej, która powinna
spe³niaæ rolê sprê¿yn albo amortyzatorów, poszczególne
beleczki staj¹ siê cieñsze i dochodzi do zmniejszania siê
liczby po³¹czeñ miêdzybeleczkowych. W konsekwencji
po zadzia³aniu obci¹¿enia nie jest ono przejmowane przez
koæ, a powoduje ono za³amywanie siê trzonu krêgowego, niekiedy a¿ do pe³nego zgniecenia. Mo¿e towarzyszyæ temu ostry ból, a w miarê za³amywania siê kolejnych krêgów tak¿e wyrany ubytek wysokoci cia³a i
powiêkszanie siê krzywizn krêgos³upa. Znaczne skrzywienie
krêgos³upa prowadzi z kolei do upoledzenia czynnoci
p³uc i zaburza mo¿liwoæ normalnego oddychania.
Porowatoæ i cienkoæ koci ma dwa ród³a. Po pierwsze,
w okresie wzrastania brak wysi³ku fizycznego, niedostateczna poda¿ wapnia w diecie, palenie papierosów, nadu¿ywanie alkoholu, stosowanie sterydów, opónione dojrzewanie p³ciowe i szereg innych czynników mo¿e powodowaæ, ¿e szkielet nie rozwinie siê w sposób dostateczny, nie osi¹gnie potencjalnej masy i struktury koci. Ponadto wiemy, ¿e zdrowi synowie mê¿czyzn z osteoporoz¹
maj¹ cieñsze koci ni¿ pozostali mê¿czyni, a wiêc istniej¹ czynniki genetyczne, do koñca dzi przez nas nie rozumiane, determinuj¹ce którzy mê¿czyni wykszta³c¹ mniejszy szkielet, o mniejszej masie kostnej, ni¿ pozostali. Je¿eli wiedzielibymy, które geny o tym decyduj¹, moglibymy poszukiwaæ rozwi¹zania tego problemu. Jednak
do dzi nie uda³o siê zidentyfikowaæ ¿adnego genu, który móg³by nam wskazaæ, który mê¿czyzna bêdzie mieæ
wiêksz¹ czy mniejsz¹ masê kostn¹.
A wiêc, ubytek koci w wieku podesz³ym u niektórych mê¿czyzn czêciowo odzwierciedla wyjciowo mniejszy
szkielet o mniejszej masie kostnej. To wskazuje, ¿e zapobieganie osteoporozie obejmuje tak¿e koniecznoæ zwracania uwagi na zdrowie koci przesz ca³e ¿ycie  od dzieciñstwa i okresu wzrastania  po pón¹ staroæ.
Po drugie, w procesie starzenia siê koci mê¿czyzn
staj¹ siê cieñsze, podobnie jak kobiet. Mechanizmy tego
procesu u mê¿czyzn s¹ znacznie gorzej poznane, ni¿ u
kobiet.
Czynniki rodowiskowe (styl ¿ycia) i genetyczne odgrywaj¹ decyduj¹ca rolê w kszta³towaniu gêstoci i wytrzyma³oci koci. Zapobieganie kruchoci koci wymaga zwrócenia uwagi na zdrowie koci zarówno w okresie
wzrastania, jak i starzenia siê.
C.d.n.
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Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, aleja Wojska Polskiego 16

OG£OSZENIA DROBNE

W styczniu promocja
na armaturê sanitarn¹.

(V58623)

(K43601)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

* Autokomis, Targowa, u¿ywane czêci samochodowe. Tel.
0-500-299-464.
(V73306)
* Geodezja, ksero wielkoformatowe, ul. Letnia 12. Tel.
(087) 520-28-67.
(V76601)
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (K43701)
* Wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski. Targowa 20, tel. (087)
520-21-13.
(V73404)
* Wypiek sêkaczy. Targowa 6. Tel. (087) 520-30-69. (V73206)

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K42904)

Tel. (087) 523-01-00; 0-503-085-215

(K40807)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (087) 520-14-98

za³o¿ony w 1994 roku
Wojska Polskiego 20
.7674) Autokomis

(V72904)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

SERWIS OGUMIENIA

Tel. (087) 520-22-33.

(V78401)

/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
/ SPRZEDAM
* Skoda Favorit, 1991, 1400 z³. Tel. 0-698-010-900.
/ US£UGI

(V76006)

(V75601)
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LECZNICA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V73004)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

DOM WESELNY
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tel. 520-23-36
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* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
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* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

EDE N

%

Tygodnik Olecki nr 1 (419)

Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

Rok 1993/94 - c.d.

Projekt i wykonanie
- Jacewicz i Baranowska.

Maks Antkiewicz
 druga nagroda za strój punka.

Rok 1994/95

Do szko³y zosta³em zaproszony 20
grudnia 1994 r. Na spotkaniu z nauczycielami w-f poinformowano mnie, ¿e
w tym roku szkolnym opiekê nad lodowiskiem przejmuje Szkolny Klub Sportowy, poniewa¿ Harcerska Spó³dzielnia
Jutrzenka, za³o¿ona przeze mnie w dniu
12 lutego 1947 r., po kilkuletnim zawieszeniu, przesta³a istnieæ. Mnie powie-

(209)

nowego roku naprawi¹
wszystko.
Pierwszy raz, odk¹d istnieje lodowisko, nauczyciele
w-f zatroszczyli siê o postawienie band i kilkakrotne
polanie du¿ego lodowiska,
tak ¿e w tym samym dniu
mog³em rozpocz¹æ polewanie i ju¿ po dwóch dniach
pan mgr Wojnowski rozpocz¹³ treningi ch³opców z SKS.
Trenowa³ 22, 23 i 24 grudnia i w tym te¿ dniu rozpoPrzebierañców przyby³o na lodowisko dosyæ
czê³a siê normalna jazda dla
du¿o. Na zdjêciach widaæ kilkunastu.
wszystkich, bez biletów
wstêpu.
W pierwszym dniu wi¹t
rozpoczê³a siê sprzeda¿ biletów wstêpu po 5, 10 i 15
tys. z³. W ci¹gu czterech dni
dochód ze sprzeda¿y biletów wyniós³ 2.010.000 z³.
29 grudnia odwil¿ z deszczem, trwaj¹ca do 2 stycznia w³¹cznie, stopi³a lód na
wszystkich lodowiskach
i tylko na du¿ym, w niektórych miejscach, pozosta³a
cienka warstwa lodu. 3 stycznia rozpoczêlimy ponowne
odtwarzanie tafli, a 4 stycznia mo¿na by³o jedziæ na
du¿ym lodowisku. Do 21
stycznia wszystkie lodowiska by³y czynne, a pan Wojnowski codziennie przeprowadza³ z ch³opcami dwugodzinne treningi.
21 stycznia odby³y siê
na naszym lodowisku mistrzostwa woj. suwalskiego
w Z³otym Kr¹¿ku i B³êkitnej Sztafecie. Startowa³y w nich tylko dwa zespo³y Z³otego
rzono opiekê nad kawiarni¹ przy lodo- Kr¹¿ka i dwa B³êkitnej Sztafety ze
wisku oraz konserwacjê lodowisk. Z bólem Szko³y Podstawowej nr 2 w Olecku.
serca przyj¹³em to do wiadomoci, cho- Z innych miast województwa suwalskiego
cia¿ w duchu postanowi³em walczyæ o nie przyby³ nikt. I miejsce w zawodach
to, aby Spó³dzielnia Jutrzenka, któr¹ wojewódzkich uzyska³y pierwsze zespo³y
za³o¿y³em z harcerzami, wznowi³a ponow- ch³opców i dziewcz¹t SP2.
nie swoj¹ dzia³alnoæ i objê³a opiekê nad
Sprzyjaj¹ca pogoda do jazdy trwa³a
lodowiskiem.
do 23 stycznia, a potem kilkugodzinna
Po zakoñczonym zebraniu stwierdzi- odwil¿ i niewielki mróz uniemo¿liwi³y jazdê
³em, ¿e do kawiarni nie dochodzi woda, tylko na jeden dzieñ i to do godz. 13,
poniewa¿ bojler jest dziurawy, a ubika- któr¹ wykorzysta³a Beata Koz³owska ze
cja od zesz³ej zimy jest zatkana. Pani swoimi uczennicami.
dyrektor Ga³aszewska obieca³a, ¿e hyC.d.n.
draulicy przyjad¹ zaraz po wiêtach i do
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Pó³nocna Liga Regionalna
Tenisa Sto³owego

T e r m i n a r z
II rundy rewan¿owej
ABC Gi¿ycko  I Strefa Go³dap
10.01., godz. 1730
Viktoria III Wiêcki  Spójnia Olecko
12.01., godz. 1700
Arion Olecko  Viktoria II Wiêcki
13.01., godz. 1800
Viktoria I Wiêcki  Pogoñ Banie Maz.
15.01., godz. 1400
Geodezja Olecko
.....................................................................................................................................
Geodezja Olecko  ABC Gi¿ycko
20.01., godz. 1800
Arion Olecko  Spójnia Olecko
16.01., godz. 1800
I Strefa Go³dap  Viktoria II Wiêcki
21.01., godz. 1600
Viktoria III Wiêcki  Viktoria I Wiêcki
21.01., godz. 1800
Pogoñ Banie Mazurskie 
.....................................................................................................................................
Geodezja Olecko  I Strefa Go³dap
23.01., godz. 1800
Viktoria III Wiêcki  Arion Olecko
26.01., godz. 1700
Spójnia Olecko  Pogoñ Banie M
27.01., godz. 1800
Viktoria II Wiêcki  ABC Gi¿ycko
28.01., godz. 1800
Viktoria I Wiêcki
.....................................................................................................................................
ABC Gi¿ycko  Viktoria I Wiêcki
14.02., godz. 1730

Halowa Liga Pi³ki No¿nej
Wyniki Ligi Halowej z 17 grudnia:
1. FC Ogólni  Absolwent 2:10 (0:3) bramki: Maciej Skindzier i Tomasz Kupiec  Micha³ M³ynarczyk 3, Maciej Zyza³a, Tomasz Gibowicz 2, Bartosz Zyskowski 2 i Jacek Marciniak 2.
2. FC Ogólni  TSV Vicory 1:9 (0:4), bramki: Maciej Skindzier  Filip Judycki 2, Adam Pu³ecki 2, Marcin Walu, Dominik
Ga³¹zka 2 i Marcin Rudziewicz 2.
3. Absolwent  TSV Vicory 2:4 (0:1); bramki: Micha³ M³ynarczyk 2- Marcin Rudziewicz 4.
4. GROM Olecko  LIDERZY Hamasu 0:16
(0:6); bramki: Artur Æwikowski 5, Marcin Pietraszewski 6, Adam Konopko 4 i
Kamil Sowa.
5. GROM Olecko  Belfers 1:12 (0:5),
bramki: Emil Zagórski  Sebastian Antkiewicz 4, Andrzej Kozubowski 2, Robert
Smyk 2, Marcin Putra, Jacek Matwiejczyk, Adam Wyszyñski i Rafa³ Milczarek.
6. TSV Victory  Belfers 2:2 (1:2); bramki: Tomasz Czekay i Marcin Pietraszewski  Adam Wyszyñski i Sebastian Antkiewicz.
Ostatnia kolejka Ligi (7 stycznia 2006
r) zapowiada siê bardzo interesuj¹co. Sporód szeciu zespo³ów a¿ trzy maj¹ szansê
na mistrzostwo  pod warunkiem, ¿e wygraj¹ swoje mecze.
O króla strzelców walczyæ bêd¹: Sebastian Antkiewicz (aktualnie zdobywca 19
goli) i Micha³ M³ynarczyk (16). Ale pewne

Viktoria III Wiêcki  Viktoria II Wiêcki
16. 02., godz. 1700
Geodezja Olecko  Pogoñ Banie Maz
17.02., godz. 1800
I Strefa Go³dap  Spójnia Olecko
18.02., godz. 1630
Arion Olecko 
.....................................................................................................................................
Arion Olecko  Pogoñ Banie M
20.02., godz. 1800
Viktoria III Wiêcki  ABC Gi¿ycko
23.02., godz. 1700
Spójnia Olecko  Viktoria II Wiêcki
24.02., godz. 1800
Viktoria I Wiêcki  Geodezja Olecko
25.02., godz. 1600
I Strefa Go³dap 
.....................................................................................................................................
Viktoria III Wiêcki  I Strefa Go³dap
2.03., godz. 1700
Geodezja Olecko  Viktoria II Wiêcki
3.03., godz. 1800
Viktoria I Wiêcki  Arion Olecko
4.03., godz. 1600
ABC Gi¿ycko  Pogoñ Banie Maz.
7.03., godz. 1730
Spójnia Olecko 
......................................................................................................................................
Geodezja Olecko  Viktoria III Wiêcki
6.03., godz. 1800
I Strefa Go³dap  Arion Olecko
8.03., godz. 1700
Spójnia Olecko  Viktoria I Wiêcki
10.03., godz. 1800
Pogoñ Banie M.  Viktoria II Wiêcki
11.03., godz. 1600
ABC Gi¿ycko 
............................................................................................................................................................
Arion Olecko  Geodezja Olecko
13.03., godz. 1800
Viktoria III Wiêcki  Pogoñ Banie Maz. 16.03., godz. 1700
Spójnia Olecko  ABC Gi¿ycko
17.03., godz. 1800
Viktoria I Wiêcki  I Strefa Go³dap
18.03., godz. 1800
Viktoria II Wiêcki 
jest, ¿e inni, równie bramkostrzelni zawodnicy, równie¿ powalcz¹ o tytu³ najlepszego snajpera.
Rozgrywki organizuje MOSiR i Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
Aktualna tabela:
Nazwa dru¿yny/Miejsce/Punkty/Bramki strzelone/stracone
BELFERS
1
23
53
12
LIDERZY Hamasu
2
16
45
15
TSV Victory
3
14
35
13
ABSOLWENT
4
13
49
30
GROM Olecko
5
3
11
78
FC OGÓLNI
6
0
13
58

'
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Pó³nocna Liga Regionalna Tenisa Sto³owego
Oleckie derby

Pingpongowe dru¿yny Pó³nocnej Ligi
Regionalnej rozpoczê³y rundê rewan¿ow¹, mecze rozegrano w grudniu przed
feriami wi¹tecznymi. W Olecku dosz³o
do meczu derbowego, w którym Spójnia
wygra³a 8:4 z Geodezj¹. Odby³y siê tylko trzy pojedynki tej kolejki. W drugim
meczu derbowym powiatu wêgorzewskiego
lider tabeli Viktoria I Wiêcki wygra³a z
Viktori¹ II 8:1, rewan¿uj¹c za remis z pierwszej kolejki.
Wyniki X kolejki:
Spójnia Olecko  Geodezja Olecko 8:4
Viktoria II Wiêcki  Viktoria I Wiêcki 1:8
ABC Gi¿ycko  Arion Olecko 8:1
Tabela
1. Viktoria I Wiêcki 10 17 71:27
2. Spójnia Olecko
10 15 68:38
3. I Strefa Go³dap
9 13 60:31

4. ABC Gi¿ycko
10 12 61:40
5. Viktoria II Wiêcki
9
8 53:47
6. Pogoñ Banie Maz. 9
7 47:51
7. Geodezja Olecko
10
6 49:54
8. Arion Olecko
10
1 15:69
9. Viktoria III Wiêcki 9
1 10:71
Spójnia Olecko - Geodezja Olecko 8:4
Wydarzeniem dziesi¹tej kolejki by³y
derby powiatu oleckiego, w których po
przeciwnych stronach sto³u stanê³y dru¿yny Spójnia Olecko i Geodezja Olecko.
Starcie, które odby³o siê w Szkole Podstawowej nr 3, wygrali bardziej dowiadczeni zawodnicy Spójni.
Punkty dla Spójni zdobyli: Andrzej
Karniej, Marek Kondracki po 2,5. Tadeusz Pietro³aj, Adam Trochim po 1,5. Dla
Geodezji: Mariusz Niewiarowski  3, Jan
Nawrot  1.

Zakoñczy³a siê pierwsza runda rozgrywek Pó³nocnej Ligi Regionalnej tenisa sto³owego. Mistrzem pó³metka zosta³a dru¿yna Viktoria I Wiêcki  podopieczni
trenera Piotra Lewko. Organizator ligi przedstawia wyniki osi¹gniête przez dru¿yny i
zawodników pierwszej rundy. Liga reprezentuje mniej wiêcej taki sam poziom jak
III liga. W lidze bra³o udzia³ 9 dru¿yn.
Tytu³u z ubieg³ego roku nie broni³a Lega
Olecko. Jednym z ciekawszych wydarzeñ
Ligi by³o to, ¿e rozegrano 36 spotkañ.
Nie zanotowaniu ¿adnego walkowera, co
dobrze wiadczy o sportowej postawie
ka¿dego zespo³u. Nie wp³yn¹³ ¿aden protest
do Komisji. Wszystkie spotkania rozegrano
zgodnie z terminarzem.
Cztery dru¿yny maj¹ szansê na zajêcie pierwszego miejsca, zgromadzi³y ponad 10 punktów. Drug¹ grupê, czyli rodkow¹ poni¿ej 10 punktów, zajmuj¹ Viktoraia II Wiêcki, Pogoñ Banie Mazurskie i
Geodezja Olecko. O unikniêcie czerwonej latarni walcz¹ dwie dru¿yny: Arion
Olecko i Viktoria III Wiêcki (debiutanci
w lidze), maj¹c po jednym punkcje.
Najwiêcej  6 zwyciêstw odnios³a
Viktoria I Wiêcki, przy 1 remisie. Bez
pora¿ki znajduje siê dru¿yna Viktoria I
Wiêcki. Najlepszym zawodnikiem rozgrywek (bez pora¿ki) by³ Krzysztof Kosela (Viktoria I), pokona³ ca³¹ czo³ówkê.
Rozegra³ mniej meczy od Mariusza Niewiarowskiego. Dru¿yna Viktoria I Wiêcki
wszystkie mecze wygrywa³a wysoko.
Najwy¿szy wynik 8:0 zanotowano 8 razy.

By³y 4 remisy. Najczêciej pada³ wynik
8:5  8 razy. Najm³odszym zawodnikiem
w lidze by³a Janina Lewko (Viktoria III),
najstarszym uczestnikiem  Bogus³aw
Szczepanik (Gi¿ycko). Najm³odszym zespo³em  Viktoria III Wiêcki, najstarszym
wiekowo zespo³em Geodezja Olecko, najbardziej dowiadczonym zespo³em  Geodezja Olecko. Fair-play przyznano dru¿ynie Arion Olecko za wzorow¹ pracê z organizatorem (podopieczni trenera Antoniego Puchalskiego).
Zawodnicy, którzy odnieli najwiêcej
zwyciêstw indywidualnych to: 20 zwyciêstw  Mariusz Niewiarowski (Geodezja Olecko) (dwie pora¿ki), 18 zw.  Krzysztof Kosela (Viktoria I Wiêcki) (bez pora¿ki), Andrzej Karniej (Spójnia Olecko), 16
zw.  Grzegorz Kokocha (Viktoria II Wiêcki),
15 zw.  Grzegorz Weso³owski (I Strefa
Go³dap), Jacek Frejer (ABC Gi¿ycko), 13
zw.  Jaros³aw Deneka (Viktoria II), 12
zw.  Bogdan Wikarski (Go³dap), Janusz
Jurczyk (Gi¿ycko), 11 zw.  Bogdan Deneka (Viktoria I), 10 zw.  Dariusz Zió³kowski (Viktoria I), Aleksander Charmuszko (Geodezja), Marek Kondracji, Tadeusz Pietro³aj (obaj Spójnia), Bogus³aw
Szczepanik (Gi¿ycko), 9 zw.  Martyna
Kuziak (Go³dap), Marcin Tepy³o (Pogoñ
Banie Mazurskie), 8 zw.  Maciej Kuziak
(Go³dap), Bogdan Rabij (ViktoriaII), 7 zw.
 Sebastian Aftyka, Bartosz Górko ( Banie Maz.), Tomasz Wojtków (Viktoria I),
5 zw.  Pawe³ Szumlañski (Banie Maz.),
Adam Trochim (Spójnia), Piotr Nitkow-

Viktoria II Wiêcki-Viktoria I Wiêcki 8:1
W meczu derbowym powiatu wêgorzewskiego lepsza okaza³a siê Viktoria I
nie daj¹c ¿adnych szans Viktorii II. By³
to srogi rewan¿ za remis z pierwszej rundy.
Od zwyciêstwa do zwyciêstwa kroczy Krzysztof Kosela, który nie dozna³
pora¿ki w lidze. Punkty zdobyli dla Viktorii I: Krzysztof Kosela, Bogdan Deneka  po 2,5, Tomasz Wojtków, Dariusz
Zió³kowski  po 1,5. Dla Viktorii II: Grzegorz
Kokocha  1.
ABC Gi¿ycko  Arion Olecko 8:1
Najstarszy zespó³ ligi ABC Gi¿ycko
nie da³ ¿adnej szansy debiutantowi z
Olecka Arionowi zwyciê¿aj¹c 8:1. Honorowy punkt dla Arionu zdoby³ Tomasz
Skrocki.
Punkty dla ABC zdobyli: Jacek Frejer,
Bogus³aw Szczepanik  po 2,5, Janusz
Jurczyk, Marian Mankiewicz  po 1,5.
Franciszek Pietro³aj
ski (Arion Olecko).
Rok temu zwyciê¿y³ Piotr Sieczkowski 26 zwyciêstw.
Gry deblowe: 7 zw.  Bogdan Szczepanik  Jacek Fejer (Gi¿ycko), 6 zw. 
Grzegorz Weso³owski  Bogdan Wikarski (Go³dap), 5 zw.  J. Deneka  G. Kokocha (Viktoria II), M. Kuziak  M. Kuziak (Go³dap) A. Karniej  M. Chrzanowski (Spójnia), 3 zw.  D. Zió³kowski  K.
Kosela, D. Zió³kowski  B. Deneka (Viktoria I). Rok temu zwyciê¿y³a para B. Szczepanik  Jacek Fejer (Gi¿ycko  7 zwyciêstw).
Komplet punktów w meczu: 5 zw. 
Krzysztof Kosela (Viktoria I), 4 zw.  M.
Niewiarowski (Geodezja), A. Karniej (Spójnia), 2 zw.  B. Wikarski (Go³dap), G. Kokocha (Viktoria II), 1 zw.  B. Rabij (Viktoria II), G. Weso³owski (Go³dap), B. Szczepanik (Gi¿ycko), K. Jaworowski (Arion
Olecko).
Dziewiêæ dru¿yn jedzi na mecze wyjazdowe na w³asny koszt, robi¹c zbiórkê
na paliwo.
O tytule mistrza ligi zadecyduj¹ punkty.
W przypadku zdobycia jednakowej iloci punktów przez dwie dru¿yny zadecyduj¹ ich bezporednie dwa spotkania. Kto
bêdzie mia³ lepszy bilans, zostanie zwyciêzc¹. Je¿eli bêd¹ mieli i w tym przypadku identyczn¹ iloæ ma³ych punktów,
zostanie rozegrany trzeci mecz miêdzy tymi
zespo³ami.
Organizator
Franciszek Pietro³aj
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Jak tam u Pañstwa Nowy Rok? Bo u
mnie w porz¹dku. Jest 2006 i wszystko
siê zgadza z kalendarzem. Oczywicie
Nowy Rok i jego powitanie wysz³o hucznie
i g³ono. I bardzo dobrze. Przyznam siê,
¿e jak na mnie, to zapowiada³o siê ciekawie. Szczególne jak cz³owiek Sylwestra spêdzi³ w NOT-cie. A tu zalew informacji. Po prostu wizja katastrofy ogólnowiatowej. Jakby dla przypomnienia
ci¹gle wspominano tsunami w Azji. Niby
to mia³o zrównowa¿yæ ciê¿ar ciosu jaki
ma spotkaæ nas w Nowym Roku. A zapowiada³o siê gronie. Nawet bardzo
gronie. Wygl¹da³o na to, ¿e w poniedzia³ek nie bêdzie mia³ kto z³agodziæ bólu
g³owy z powodu kaca czy przeci¹¿enia
¿o³¹dka wi¹tecznymi specja³ami. Posz³o
o to czy ma byæ 5 czy 6 z³ od pog³owia.
Ró¿nica 1 z³ okazuje siê byæ bardzo wa¿n¹
spraw¹. Do tej pory jeszcze nikt mi nie
wyt³umaczy³ co dzieje siê z pieniêdzmi
za pacjentów, którzy przez ca³y rok nie
korzystaj¹ z pomocy swoich lekarzy. Ja
tam nie chcê siê wtr¹caæ, ale osobicie
uwa¿am, ¿e ca³y nasz system zdrowotny jest niele por¹bany. Gdyby taki nie
by³, to ju¿ pewnie dawno by ten problem zosta³ rozwi¹zany i nie s³yszelibymy o tym, ¿e s³u¿ba zdrowia ma k³opoty. Ja wiem, ¿e lekarze s¹ ma³o op³acani
i im w ogóle nie op³aca siê byæ lekarzami. W normalnym wiecie lekarz zanim
stanie siê lekarzem z kas¹ musi przejæ
co w rodzaju inicjacji zawodowej. Pañstwa, fundacje, stowarzyszenia wk³adaj¹ wielkie pieni¹dze w wykszta³cenie lekarza. Bo co tu nie mówiæ, ale nauczenie kogo takiego zawodu sporo kosztuje i jest to jedna z najdro¿szych nauk:
tu nie ma pó³rodków, nie mo¿na czego siê nie nauczyæ, czego nie wiedzieæ.
Tu trzeba umieæ i wiedzieæ. Za te wielkie
pieni¹dze taki lekarz, albo jak kto woli
przysz³y doktor, musi odpracowaæ to co
w niego w³o¿ono: musi pracowaæ du¿o,

za najni¿sze stawki (i to czêsto ni¿sze
od sprz¹taczy!) i nadal siê uczyæ praktycznie pod okiem specjalistów... I robi¹ to przez parê lat odrabiaj¹c koszty
poniesione na rzecz ich wykszta³cenia.
I tu nastêpuje przecedzenie grona lekarzy  nie lekarzy. Zostaje niewielu i
tylko najlepsi! Reszta albo trafia na inne
dziedziny medycyny, gdzie mo¿e mniej
zaszkodziæ potencjalnym pacjentom, lub
rezygnuj¹ z wykonywania tego zawodu
w przysz³oci.
W naszym kraju dzieje siê inaczej.
Oczywicie, podobnie, odbywa siê selekcja, któr¹ przeprowadza siê po zakoñczeniu studiów medycznych. Najlepsi zostaj¹ przy mistrzach ucz¹c siê dalej i
doskonal¹c swój kunszt, a reszta... idzie
zarabiaæ na medycynie. Nie ma co siê
dziwiæ. Nie ma w naszym systemie kszta³cenia elementu odwdziêczenia siê za
poniesione przez nasze spo³eczeñstwo
koszty nauki przysz³ego lekarza. Po ukoñczonej Akademii ju¿ mistrz chce zarabiaæ! Przypomina to trochê bohatera z
Chorego z urojenia Moliera. Niby nic,
a MISTRZ!
Pewnie obrazi³em lekarzy. Ale muszê
stwierdziæ i napisaæ jasno: to nie jest
mój wymys³! Powa¿nie. Nie znam siê na
medycynie... to znaczy znam zastosowanie

banda¿a, gazy, wody utlenionej czy aspiryny, ale przy wyrostku to nie bardzo
wiem jak ci¹æ. Wiêc nie ja stwierdzam,
tylko to, co mówi¹ inni i znaj¹cy siê na
temacie. Na przyk³ad kto? A jest taki goæ:
Minister Zdrowia profesor Religa! To on
twierdzi, ¿e za du¿o w medycynie jest
zarabiania, a za ma³o s³u¿enia. I co najwa¿niejsze, to on ma pomys³ jak uzdrowiæ ten system.
I ¿eby nie by³o, ¿e tylko widzê z³e
strony w naszej s³u¿bie zdrowia. Te negatywne to tylko kilka procent, a reszta
to wspaniali i oddani zawodowi ludzie:
mili, pomocni i maj¹cy wiadomoæ, ¿e
pacjent jest najwa¿niejszy.
Tu chcia³bym podziêkowaæ tym, którzy
pomogli pewnemu gociowi noc¹ drugiego dnia wi¹t. Dziêki temu wiem, ¿e
mamy wspania³e Pogotowie.
Innym naszym problemem by³o zakrêcenie kurka gazu dla Ukrainy. No tak,
bo jak siê okazuje Ukraina to teraz nasz
problem. Oczywicie Rosja na ca³y wiat
wykrzycza³a, ¿e podniesienie czterokrotnie
ceny gazu dla Ukrainy NIE MA NIC
WSPÓLNEGO Z POLITYK¥! Jak radio
Erewañ! Zawsze jak Rosja chcia³a co
powiedzieæ, ¿e nie ma z tym nic wspólnego, to wydawa³a taki komunikat: ¿e
nie prawd¹ jest jakoby... W ten sposób
nie by³o Czernobyla, Kurska itd. Co
za wspania³y kraj. Odcinaj¹ gaz dla Ukrainy
i krzycz¹, ¿e to z winy Ukrainy! Zasada
bij i krzycz, ¿e bij¹ jest podstaw¹ rosyjskiej polityki. W tym wietle zniweczenie kontraktu na gaz z Norwegii dla
naszego kraju lekk¹ rêk¹ przekrelone przez
panów: Millera i Pola wygl¹da jak sabota¿ gospodarczy. Dzi przesy³anie norweskiego gazu trwa³oby ju¿ pó³tora roku
i by³aby mo¿liwoæ do³¹czenia siê do tego
Ukrainy (przez co i nam spad³aby cena
za ten surowiec), a Rosjanie musieliby
rzeczywicie zastosowaæ prawa rynkowe, a nie politykê...
Ale ja tylko jestem gociem z Olecka
PAC
i kuda mi do wielkiej polityki.

