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Obojêtnoæ moralna to choroba
bardzo kulturalnych ludzi.
Henri Frederic Amiel
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Wychowywaæ to znaczy uczyniæ
niewra¿liwym na telewizjê.
Marshall McLuhan

24 padziernika 2006 r .

Pamiêtam pierwsz¹ inauguracjê, kiedy zaczynalimy
od jednego, ma³ego wydzia³u w wynajêtych salach. Porównuj¹c tê pierwsz¹ inauguracjê do tego co mamy dzisiaj 
du¿¹, znan¹ w ca³ej Polsce uczelniê, nale¿y mówiæ o sukcesie  powiedzia³ w swoim wyst¹pieniu prezes Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego, organu za³o¿ycielskiego
Wszechnicy Mazurskiej, Wojciech Starzyñski  Podkrelam, ¿e jestem
bardzo dumny, ¿e STO mia³o honor za³o¿yæ tê uczelniê, ale splendor z
tego tytu³u nale¿y siê rektorowi, pracownikom naukowym, w³adzom
powiatowym i miejskim oraz ca³ej spo³ecznoci Olecka.

Inauguracja roku
akademickiego 2006/2007
W dniach 20 i 21 padziernika na
Wszechnicy Mazurskiej oby³o siê szereg uroczystoci zwi¹zanych z piêtnastoleciem uczelni wy¿szej oraz inauguracj¹ roku akademickiego 2006/2007.
G³ówne uroczystoci poprzedzi³o 20
padziernika zorganizowane przez WM
Forum Biznesu.
Omieli³em siê zaprosiæ Pañstwa na
to spotkanie, bowiem wiem, co jest g³ówn¹
przyczyn¹ niskiego tempa rozwoju naszego regionu  zwróci³ siê do zaproszonych goci rozpoczynaj¹c obrady
Forum Rektor Wszechnicy Mazurskiej
prof. dr Józef Krajewski. W Forum
uczestniczy³y w³adze powiatowe i miejskie reprezentowane przez Starostê Stanis³awa Ramotowskiego oraz Burmistrzów
Wac³awa Olszewskiego i Henryka Trznadla, kierownicy zak³adów miejskich podleg³ych UM, przedsiêbiorcy z województwa warmiñsko-mazurskiego oraz pracownicy naukowi uczelni.
W obradach wziê³a równie¿ udzia³
zaproszona na obchody piêtnastolecia
Wszechnicy Prezydent Holy Family
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University of Philadelphia Siostra Francesca Onley. F. Onley jest doktorem
nauk, Przewodnicz¹c¹ Komisji ds. Rozbrojenia, Rozwi¹zywania Konfliktów
i Pokoju przy ONZ, Cz³onkiem Zarz¹du
w Izbie Gospodarczej
Stanów Zjednoczonych A.P. oraz Przewodnicz¹c¹ Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Rektorów
Uczelni Wy¿szych.
Obrady Forum proC.d. na s. 5.

Cena 1,40 z³
Nowy komendant
stra¿y po¿arnej

Nowym komendantem Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w powiecie oleckim zosta³ m³ brygadier mgr in¿. Jan Mróz. Nowy
komendant przychodzi do Olecka z E³ku,
gdzie by³ zastêpc¹ tamtejszego Komendanta PSP

Oni tu byli
wczeniej (1)

Rozpoczynamy w dzisiejszym numerze publikacjê wywiadu jakiego udzieli³
dla Tygodnika Oleckiego Jerzy Kisielewski, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny, wspó³pracuj¹cy z najpopularniejszymi i szanowanymi redakcjami.
Czytaj na s. 10-11.
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 18 wrzenia o 10.13 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w Borkach.
 18 wrzenia o 16.35 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w Kowalach Oleckich.
 18 wrzenia o 17.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni ze sklepu
przy alejach Lipowych.
 19 wrzenia o 9.22 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ drzewo tarasuj¹ce jezdniê w okolicach Ma³ego Olecka.
 19 wrzenia o 11.50 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ naderwan¹ rynnê
domu przy ul. Kolejkowej.
 20 wrzenia o 16.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
przy ul. Sembrzyckiego.
 21 wrzenia o 20.59 jeden zastêp JRG
PSP zdejmowa³ z dach domu przy placu Wolnoci uwiêzionego tam kota.
 22 wrzenia o 6.23 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z piwnicy domu przy
ul. Zamkowej.
 22 wrzenia o 16.15 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w Szeszkach.
 22 wrzenia o 19.52 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Kukowa skutki
kolizji drogowej.
 23 wrzenia o 17.29 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Dunajku.
 24 wrzenia o 10.02 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
usuwa³y w Golubiach Wê¿ewskich
skutki kolizji drogowej.
 24 wrzenia o 15.00 dwa zastêpy JRG
PSP zabezpiecza³y mecz pi³ki no¿nej.
 24 wrzenia o 16.36 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Orzechówku gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
 25 wrzenia o 16.30 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Plewkach gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
 25 wrzenia o 17.04 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w Cimoszkach gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego.
 27 wrzenia o 20.41 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Produkcyjnej po¿ar
suchej trawy.
 28 wrzenia o 15.00 jeden zastêp OSP
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NAJTANIEJ W MIECIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

wiêtajno usuwa³ w Mazurach gniazdo szerszeni ze stodo³y.
 28 wrzenia o 15.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w G¹skach skutki kolizji
drogowej.
 29 wrzenia o 9.26 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 30 wrzenia o 9.10 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ imprezê sportow¹.
 30 wrzenia o 14.50 jeden zastêp JRG
PSP, jeden OSP Borawskie oraz jeden
OSP Lenarty zabezpiecza³y mecz pi³ki
no¿nej.
 1 padziernika o 14.40 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Babkach Oleckich konar drzewa wisz¹cy nad drog¹ i zagra¿aj¹cy pojazdom.
 2 padziernika o 9.46 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Kowalach Oleckich konar
drzewa wisz¹cy nad drog¹ i zagra¿aj¹cy pojazdom.
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jeglinska

mieræ w lesie

21 padziernika oko³o 11.30 policja
zosta³a powiadomiona, ¿e podczas wyrêbu lasu w okolicach Szczecinek poniós³ mieræ osiemdziesiêcioletni Wac³aw
£. Spadaj¹cy konar drzewa uderzy³ mê¿czyznê w g³owê.
Policja prowadzi dochodzenie w celu
wyjanienia okolicznoci mierci. Wyklucza siê jednak dzia³anie osób trzecich.

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które
odbêdzie siê 26.10.2006 r. (czwartek) o godz. 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia Przypisanych Pó³nocy przy ul. Partyzantów 2.

STACJA PALIW
Rarytas

ul. E³cka 4
zaprasza do zakupu paliw
najwy¿szej jakoci oraz
do korzystania z myjni,
sklepu, hotelu i baru.
(V56708)

PIJANI KIEROWCY
 15 padziernika o 5.50 policjanci zatrzymali na ul. Partyzantów VW Golfa. Kieruj¹cy nim dwudziestoletni Wojciech S. mia³ we krwi 1.4 promila alkoholu.
 15 padziernika o 17.10 w Kowalach
Oleckich zatrzymano szeædziesiêciosiedmioletniego Aleksandra S., który
jecha³ rowerem maj¹c we krwi 1,2 promila alkoholu.
 17 padziernika o 16.00 policjanci zatrzymali do kontroli jad¹cego ul. Go³dapsk¹ Fiata CC. Kieruj¹cy samochodem dwudziestotrzyletni Cezary A. Mia³
we krwi 1,4 promila alkoholu.
 19 padziernika o 17.45 na ul Wojska
Polskiego policjanci zatrzymali samochód ciê¿arowy, którym jecha³ dwudziestojednoletni Rafa³ B. Kierowca mia³
we krwi 2,2 promila alkoholu.
 20 padziernika o 18.30 zatrzymano na
ul. Go³dapskiej trzydziestoszecioletniego Adama S., który jecha³ rowerem maj¹c we krwi 3,6 promila alkoholu.

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:
 Anna Burnat
 Piotr Klejment
 Barbara Krajewska
 Jerzy Makal
 Anna Mioduszewska
 Wincenty Rymkiewicz
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci
11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii Krajowej 8.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji i
Budownictwa Agromasz, ul. Zamostowa 10
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)
√ KLUGAS, ul. E³cka 1

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

OLECKI TERMINARZ

Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XLVI Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 26 padziernika
2006 roku (czwartek) godz. 1200 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek Sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku 11. Raport Zarz¹du o stanie powiatu.
12. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
obrad.
Powiatu, Wojewody i Starosty o do2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
konanej analizie owiadczeñ maj¹tko3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
wych.
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹13.
Podjêcie uchwa³:
du w okresie miêdzysesyjnym.
a)
w
sprawie wyra¿enia stanowiska o prze4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
biegu
drogi ekspresowej Via Baltica,
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêb)
zmieniaj¹ca
uchwa³ê w sprawie okredzysesyjnym.
lenia
zadañ,
na które przeznacza siê
5. Zapytania i interpelacje radnych.
rodki
Pañstwowego
Funduszu Reha6. Wnioski i owiadczenia radnych.
bilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
8. Prezentacja multimedialna z dzia³alno- c) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na
rok 2006.
ci Powiatowego Centrum Pomocy
14.
Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
Rodzinie i Powiatowego Urzêdu Prainterpelacje
i wnioski radnych.
cy w Olecku.
15.
Odpowiedzi
na zg³oszone wnioski
9. Ocena funkcjonowania Powiatowego
Komisji
Sta³ych
Rady.
Zarz¹du Dróg w Olecku. Stan przygo16. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
towañ do okresu zimowego.
10. Informacja Przewodnicz¹cego Rady 17. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Powiatu o realizacji uchwa³ Rady PoWac³aw Sapieha
wiatu za ca³¹ kadencjê.

Sesja Rady Miejskiej

(V58806)

Zapraszam do udzia³u w XLIX Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie
siê w dniu 25 padziernika 2006 roku (roda) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
presowej Via Baltica;
Porz¹dek sesji:
b) wyra¿enia opinii dotycz¹cej lasów
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
ochronnych;
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sec) podatku od nieruchomoci w 2007r.;
sji Rady.
d) podatku od rodków transportowych
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
w 2007 r.;
w okresie miêdzy sesyjnym.
e) op³aty targowej w 2007 r.;
4. Informacje Biura Rady.
f) op³aty administracyjnej w 2007 r.;
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interg) op³aty miejscowej w 2007r.;
pelacje radnych.
h) podatku od posiadania psów w 2007r.;
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
i) zmiany bud¿etu gminy na 2006 rok.
7. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewod9. Raport z dzia³alnoci Burmistrza i Rady
nicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce proMiejskiej w latach 2002 - 2006.
jektów uchwa³.
10. G³os wolny, wolnoæ ubezpiecza8. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
j¹cy .
a) wyra¿enia opinii o przebiegu drogi eks11. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Leszek Ga³czyk

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

 24-29.10.2006r.
 l. Wolnoci 25
 30.10.2006r.-05.11.2006r.
 ul. Kolejowa 15

24 padziernika
10.00  Otwarte posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolnej, Stacja Hodowli
i Unasienniania Zwierz¹t, aleje Zwyciêstwa 10
17.00  7 krasnoludków  historia prawdziwa, film  kino ROK MG
19.00  Samotnoæ w sieci, film  kino
ROK MG
25 padziernika
16.00  Sesja Rady Miejskiej
26 padziernika
18.00  spotkanie Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej, ul. Partyzantów.
27 padziernika
13.00  uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody oraz wyremontowanej
wie¿y cinieñ, PWiK
17.00  Komedia romantyczna, film  kino
ROK MG
19.00  Demon  historia prawdziwa, film
 kino ROK MG
28 padziernika
16.00  wernisa¿ w galerii Wies³awa
Bo³tryka, ul. Armii Krajowej
17.00  Komedia romantyczna, film  kino
ROK MG
19.00  Demon  historia prawdziwa, film
 kino ROK MG
29 padziernika
15.00  Vêgoria Wêgorzewo  Czarni
Olecko  mecz pi³ki no¿nej (seniorzy)
WYJAZD
17.00  Komedia romantyczna, film  kino
ROK MG
19.00  Demon  historia prawdziwa, film
 kino ROK MG
30 padziernika
up³ywa termin zapisów na zajêcia z linorytu, ROK Mazury Garbate
31 padziernika
 Up³ywa termin zg³oszeñ do programu
edukacyjnego z zakresu rysunku, malarstwa, historii sztuki i kultury  sekretariat, Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
3 listopada
 Otwarcie przy alejach Lipowych nowego Marketu Budowlanego MAJSTER
7 grudnia
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, Kolejowa 32.

FPHU - GRYNIEWICZ Krzysztof Gryniewicz

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

19-400 Olecko, ul. E³cka 2
tel. (087) 523 94 31; kom. 0601152462
PROFESJONALNY MONTA¯ INSTALACJI DO ZASILANIA SAMOCHODÓW NA GAZ PROPAN-BUTAN.
Homologacje: PL*0020*00/G z dnia 29 grudnia 2000
i PL*0006*00.G z dnia 21 grudnia 2000.
Diagnostyka i regulacje komputerowe elekt. systemów
wtryskowych uk³adów zasilania gazem i benzyn¹

(V27802)
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PADZIERNIK MIESI¥CEM
PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
badanie
 u kobiet w wieku 40-50 lat  badanie
co dwa lata
 u kobiet po 50 roku ¿ycia  badanie
co rok
Na czym polega samobadanie piersi?
Ka¿da kobieta w wieku powy¿ej 20
lat powinna wykonywaæ badanie raz w
miesi¹cu 2-3 dni po zakoñczeniu miesi¹czki.
Jeli jest ona w ci¹¿y lub po okresie przekwitania, badanie nale¿y wykonywaæ po
prostu tego samego dnia ka¿dego miesi¹ca. Nie jest ono trudne. A na czym
polega? Sk³ada siê ono z dwóch etapów:
1. Ogl¹danie stanu piersi
Stañ przed lustrem i unie rêce do góry.
Sprawd, czy widzisz jakie zmiany w
wygl¹dzie piersi (kszta³t piersi, stan
skóry, jej kolor). To samo sprawd opieraj¹c mocno d³onie na biodrach, po-

Posiedzenie Rady Powiatowej
Izby Rolniczej w Olecku
Zapraszamy na otwarte posiedzenie Rady Powiatowej Izby
Rolniczej w Olecku, z udzia³em hodowców byd³a mlecznego i
goci zaproszonych, które odbêdzie siê 24 padziernika 2006r(wtorek) o godz.10.00 w sali Stacji Hodowli i Unasieniania
Zwierz¹t w Olecku, al. Zwyciêstwa 10
Porz¹dek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Czêæ uroczysta z okazji X-lecia Warmmsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej.
3. rodki pomocowe dla rolnictwa w latach 2007-2013.
a) Informacje Orodka Doradztwa Rolniczego,
b) Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4. Informacja dyrektora biura Warmiñsko-Mazurskiego Zwi¹zku
Hodowców Byd³a Mlecznego na temat prowadzenia oceny
u¿ytkownoci hodowlanej.
5. Omówienie ostatecznych zasad podzia³u rezerwy kwoty mlecznej.
6. Wolne wnioski.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna

Trwa zbiórka publiczna na budowê pomnika Jana Paw³a II w Olecku. Wszyscy,
którzy sw¹ ofiarnoci¹ pragn¹ przyczyniæ siê do ufundowania Pomnika, mog¹
dokonywaæ wp³at na za³o¿one w Banku
Spó³dzielczym w Olecku specjalne konto
32 9339 0006 0000 0007 5516 0001

(V58306)

Padziernik jest miesi¹cem, w którym
szczególnie g³ono mówi siê o powadze
problemu, jaki stanowi niska wykrywalnoæ raka sutka we wczesnej fazie jego
rozwoju. Trwa³e wyleczenie raka piersi zale¿y
od stopnia zaawansowania choroby. Dlatego te¿ ka¿da kobieta powinna zdawaæ
sobie sprawê z tego, jak wa¿ne jest samobadanie piersi oraz regularne zg³aszanie siê na USG i mammografiê.
USG  ultrasonografia najlepiej obrazuje zmiany w sutku u m³odych kobiet
(przed 35 rokiem ¿ycia).
Mammografia  metoda badania sutka
promieniami rentgenowskimi, wykorzystuj¹ca ró¿nicê poch³aniania promieniowania przez tkankê gruczo³ow¹ i t³uszczow¹.
Jak czêsto wykonywaæ profilaktycznie mammografiê?
 u kobiet w wieku 35-39 lat  jedno

tem w pozycji pochylonej.
2. Badanie dotykowe
W pozycji stoj¹cej: praw¹ rêkê po³ó¿ z ty³u g³owy, lew¹ na prawej piersi;
lekko naciskaj pier trzema rodkowymi
palcami zataczaj¹c drobne kó³eczka wzd³u¿
piersi, z góry na dó³ i z powrotem. To
samo zrób z lew¹ piersi¹. Sprawd, czy
nie czujesz stwardnienia lub guzka.
W pozycji le¿¹cej: po³ó¿ siê. Wsuñ
poduszkê lub zwiniêty rêcznik pod prawy bark, praw¹ rêkê w³ó¿ pod g³owê.
Trzema rodkowymi placami lewej lewej
rêki zbadaj pier tak jak w pozycji stoj¹cej. To samo powtórz z lew¹ piersi¹. Wyjmij
rêkê spod g³owy, po³ó¿ wzd³u¿ tu³owia i
zbadaj pachy. Sprawd, czy nie masz
powiêkszonych wêz³ów ch³onnych.
Je¿eli zauwa¿ysz niepokoj¹ce zmiany, natychmiast zg³o siê do lekarza.
One same nie min¹. Nie czekaj na to.
Szansê na wyleczenie raka piersi zwiêksza tylko natychmiastowe zg³oszenie siê
do lekarza.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Tel. (087) 520-22-33

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

Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

Promocja glazury Opoczno
BEZ 20x25  17,95 z³/m2

(V61204)

(V78538)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

#
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Inauguracja roku akademickiego 2006/2007
Dokoñczenie ze s. 1.

wadzi³ jeden z najm³odszych pracowników naukowych WM
mgr Tomasz £askowski, za przewodniczy³ obradom prof. dr
hab. Zdzis³aw Cieæko.
Tomasz £askowski przedstawi³ motywy zorganizowana
Konferencji. Opar³y siê one na za³o¿eniu, ¿e obecny rozwój
wiata nie przebiega na zasadzie transferu technologii czy jest
uwarunkowaniem posiadania przez dane kraje surowców wtórnych,
a poprzez transfer wiedzy i umiejêtnoci. Sam za rozwój jest
uwarunkowany ci¹g³ym procesem podnoszenia jakoci dzia³añ we wszystkich zakresach aktywnoci gospodarczej. W firmie taki rozwój przebiega za poprzez innowacje wykonane
przez poszczególnych pracowników w zakresie swoich kompetencji i obowi¹zków. Te codzienne dzia³ania, choæ praktycznie niezauwa¿alne, sprawiaj¹, ¿e nastêpuje rozwój gospodarczy. Je¿eli procesu codziennych innowacji zabraknie to firmê
zaczynaj¹ nêkaæ ró¿nego rodzaju k³opoty.
Konferencja to pos³u¿y³a przedstawieniu przedsiêbiorcom
oferty ka¿dego z wydzia³ów Wszechnicy.
Podczas Konferencji wyst¹pi³a tak¿e goæ honorowy uroczystoci piêtnastolecia WM dr Francesca Onley. Powiedzia³a ona m.in., ¿e pragnie podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ dotycz¹c¹
wspó³pracy uczelni amerykañskich z przemys³em. Doæ barwnie zaprezentowa³a systemy tej wspó³pracy. Jej macierzysta
uczelnia Holy Family University of Philadelphia wspó³pracuje
z takimi firmami, jak: Lockheed Martin, Honevwell czy Boeing.
Przytoczy³a te¿ dane statystyczne wed³ug których w Stanach Zjednoczonych partnerstwa typu propagowanego przez
Wszechnicê wzros³y od poziomu 42 tysiêcy do ponad 140
tysiêcy. I liczba ta bêdzie nadal ros³a.
Spytacie Pañstwo co ja, siostra, tutaj robiê  zakoñczy³a
swoje wyst¹pienie F. Onley  Odpowied jest prosta! Jestem
od 25 lat profesorem uniwersytetu, a zakon, z którego siê wywodzê,
zajmuje siê przede wszystkim rodzin¹. Ja za wie¿ê w to, ¿e
jeli biznes jest silny to i rodziny, które s¹ przecie¿ czêci¹
tego biznesu, s¹ silne. To za przek³ada siê na si³ê spo³eczeñstwa i na si³ê ca³ego kraju. W zwi¹zku z tym dla mnie jest
rzecz¹ oczywist¹, ¿e rozwój firm to lepsza przysz³oæ rodzin,
wspólnot lokalnych i wreszcie kraju.
W pierwszej czêci Forum Biznesu równie¿ zabra³ g³os prof.
dr hab. Z. Cieæko, Starosta dr Stanis³aw Ramotowski oraz w³aciciel Delphia Yachts Wojciech Kot.
Uwa¿am, ¿e na ka¿dym poziomie kszta³cenia powinno byæ
ono dla przysz³oci! Powinno byæ kszta³ceniem twórczym i
rozwijaj¹cym  nawi¹za³ do wypowiedzi F. Onley Starosta S.
Ramotowski.
Wojciech Kot natomiast zada³ pytanie dotycz¹ce systemu
wspó³pracy uczelni amerykañskich z ma³ymi firmami.
***
W³aciwe uroczystoci rozpoczê³y siê w sobotê o dziewi¹tej rano.
André Malraux w swoim dziele Ponadczasowe, Nierzeczywiste, Nadprzyrodzone, gdzie opisuje twórczoæ cz³o-

BAL SYLWESTROWY 2006/2007

Tel. (087) 520-40-50; 0-600-431-203

 Przyjmujemy zamówienia na przyjêcia weselne  rabat

(V65601)

 Solistka z zespo³em, du¿a przestrzeñ do tañca.
Cena: 280 z³ para! W cenie: 3 dania gor¹ce, 5 przystawek, 0,5 l alkoholu na parê, szampan dla 6 osób, ciasta,
owoce, napoje, herbata, kawa.

wieka, dzieje sztuki, gdyby by³ dzi wród nas, dopisa³by
przynajmniej po jednym rozdziale. Piêtnacie lat temu postanowilimy zbudowaæ to co wydawa³o siê nierzeczywiste. Teraz to siê staje. Za chwilê studenci wci¹gn¹ na te wysokie
maszty flagi dumnych narodów: Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonej Europy oraz ukochanej naszej ojczyzny  rozpocz¹³ uroczystoæ rektor Józef Krajewski  To nie brak pieniêdzy jest ród³em nieszczêæ ludzi. ród³em nieszczêæ jest
brak wiedzy! To nierzeczywiste, staje siê dzi rzeczywiste,
ale jednoczenie nadprzyrodzone. Wszyscy jestemy dzieæmi tego samego Boga, a wiêc wiat ten musi byæ przez nas
chroniony.
W obecnoci Senatu uczelni, zaproszonych goci i studentów na maszty przed gmachem g³ównym Wszechnicy
Mazurskiej wci¹gniêto flagi wymienionych przez Rektora narodów. W trakcie wci¹gania flag hymny piewali uczniowie
Szko³y Muzycznej: Aleksandra Jankowska, Patrycja Wiatr,
Piotr Openhowski i Krzysztof Rzepecki.

Uczniowie Szko³y Muzycznej z nauczycielk¹.
Jeszcze nigdy w historii miasta nie by³o tak donios³ej uroczystoci. Zaszczyci³ j¹ bowiem swoj¹ obecnoci¹ ambasador Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele w³adz wojewódzkich,
powiatowych i miejskich. Przybyli równie¿ rektorzy zaprzyjanionych uczelni z Polski i zagranicy.
Po uroczystym podniesieniu flag narodowych wszyscy
udali siê do kocio³a p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a na uroczyst¹
mszê.
***
Nastêpna czêæ uroczystoci, Inauguracyjna Roku Akademickiego 2006/2007 odby³a siê w sali widowiskowej regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate. Rozpoczê³o j¹
odpiewanie hymnu pañstwowego, po czym g³os zabra³ Rektor Józef Krajewski, który przywita³ goci.
Uroczystoci zaszczyci³ obecnoci¹ zastêpca ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej Kenneth MacLean Hillas jr.
Immatrykulacjê studentów przeprowadzi³ zastêpca rektora prof. dr Ireneusz Chrz¹cik. Nastêpnie okolicznociowe
mowy wyg³osili zaproszeni gocie.
Wyk³ad inauguracyjny pt. 125 rocznica kongregacji Sióstr
Nazaretanek w Polsce wyg³osi³a siostra nazaretanka prof. dr
Francesca Onley.
Po uroczystoci w³adze uczelni oraz zaproszeni gocie udali
siê na uroczysty obiad.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski
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Tor przeszkód

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* kosiarki i wykaszarki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

(V53407)

(L5905)

Ostatnio przeczyta³em w TO notatkê
o wykonaniu dróg dojazdowych do ul.
Zielonej (tzn. wy³o¿eniu polbrukiem,
podwórek prywatnych posesji). By³o te¿
o tajemniczych drogach dojazdowych do
ul. W¹skiej.
Nie ka¿dy w Olecku jedzi samochodem. S¹ ludzie starsi, chorzy, mniej
sprawni, którzy poruszaj¹ siê pieszo. Du¿o
osób chodzi skrótem miedzy ulicami
Kolejow¹ a Zielon¹. Na tej trasie ko³o
przedszkola s¹ bardzo zaniedbane i niebezpieczne schody. S¹ strome, porozbijane i nie posiadaj¹ ¿adnej porêczy. Taki
ma³y tor przeszkód, szczególnie niebezpieczny zim¹. Czy mo¿na liczyæ na
ich remont i kiedy?
Jan Mazurski

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12, tel. (087) 610-19-65
Suwa³ki, Baka³arzewska 21, tel. (087) 566-28-09
TOTALNA PROMOCJA
POSEZONOWA KOSIAREK I WYKASZAREK
- CENY HURTOWE -

F kupiê

Modernizacja instalacji
przeciwdeszczowej

Zakoñczono modernizacjê instalacji odprowadzaj¹cych wody
deszczowe z ulic. W trakcie prac zamontowano 16 separatorów wraz z osadnikami oraz 7 samodzielnych osadników. Przebudowano ponad 300 metrów bie¿¹cych kanalizacji deszczowej. Wykonano tez nowe ujcia kanalizacji deszczowej wraz z
urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi, przez które sp³ywaj¹ z ulic wody
deszczowe.
Prace prowadzono na ulicach Sembrzyckiego, Letniej, Orzeszkowej, Partyzantów, 1 Maja, M³ynowej, Grunwaldzkiej, Wodnej, alejach Lipowych, Nocznickiego, Przytorowej, Wojska
Polskiego, targowej, Wiejskiej, 11 Listopada, Produkcyjnej,
Kociuszki oraz osiedlu Siejnik i Szyjce.
Koszt przedsiêwziêcia wyniós³ ponad 2 miliony z³otych. Z
czego oko³o 1,7 miliona to korzystna po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska.

NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne
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Bezpieczeñstwo
pierwszoklasistów

Olecka policja przeprowadza cykl spotkañ dla najm³odszych uczniów szkól podstawowych pod has³em Bezpiecznie z
sier¿antem Bobrem. Podczas lekcji jest
prezentowana ksi¹¿eczka wydana pod
patronatem Urzêdu Marsza³kowskiego.
Sk³ada siê ona z dziesiêciu mini rozdzia³ów,
który ka¿dy jest powiêcony innemu
aspektowi bezpieczeñstwa dzieci.
Ksi¹¿ka zosta³a wydana w ramach
policyjnego programu Bezpieczne
Warmia-Mazury.
Dzia³aniami tymi objête bêd¹ wszystkie szko³y podstawowe w powiecie oleckim.
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Wycieczka Ic
Dnia 21 wrzenia 2006 roku moja klasa
I c uda³a siê na wycieczkê integracyjn¹ do Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Zebralimy siê rano przed szko³¹ i
pojechalimy obejrzeæ ruiny kocio³a w
Mieruniszkach.
Nasz kolega Cezary próbowa³ wspi¹æ
siê po ledwo stoj¹cej cianie, ale zakoñczy³o siê to niepowodzeniem.
Nastêpnie udalimy siê na wiadukty
w Stañczykach, gdzie odby³a siê sesja
zdjêciowa klasy. Póniej zawieziono nas
w miejsce, gdzie stykaj¹ siê granice trzech
pañstw: Polski, Litwy oraz Rosji. Mielimy okazjê zasmakowaæ wschodniego
powietrza.
Bylimy zauroczeni i zachwyceni przepiêknym, jak¿e malowniczym krajobrazem
z punktu widokowego U Pana Tadeusza, w Smolnikach. Obejrzelimy g³azowisko Rutka w gminie Jeleniewo.
Zmêczeni, ale nie zrezygnowani, zdobylimy szczyt Cisowej Góry w Gulbieniszkach. Podziwialimy równie¿ wspania³e jezioro Hañcza.
Szczêliwi wsiedlimy do autobusu i
pojechalimy na ognisko do Turtulu.

Zabawa by³a wietna, pogoda naprawdê dopisa³a  by³o bardzo gor¹co i s³onecznie.
Naszej klasie towarzyszy³a prof. El¿bieta Milewska, której bardzo dziêkujemy za uczestnictwo i kochana pani
wychowawczyni Barbara Domys³awska, której równie¿ jestemy wdziêcz-

ni, i¿ zechcia³a zorganizowaæ tê wycieczkê
i z nami pojechaæ.
I tak po dniu pe³nym wra¿eñ cali
i zdrowi wrócilimy do Olecka. ¯adnych
wiêkszych incydentów nie by³o po drodze.
Tekst: gospodarz kl. I C - Karolina
D¹browska z udzia³em Oli Milewskiej
Autor fotografii: Barbara Domys³awska
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Rozpoczynamy w dzisiejszym numerze publikacjê wywiadu jakiego udzieli³
dla Tygodnika Oleckiego Jerzy Kisielewski, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny, wspó³pracuj¹cy z najpopularniejszymi i szanowanymi redakcjami. Od
kilku lat Pan Jerzy Kiesielewski osiedli³ siê w Zawadach Oleckich. Wie ta po³o¿ona jest na skraju puszczy Boreckiej w gminie Kowale Oleckie.

Oni tu byli wczeniej (1)

Bogus³aw M. Borawski  Jak to siê
sta³o, ¿e osiedli³ siê Pan w Zawadach?
Czy by³o to wynikiem poszukiwañ, czy
kwestia czystego przypadku?
Jerzy Kisielewski  By³ to szczêliwy przypadek!
BMB  SZCZÊLIWY?!
JK  Tak! SZCZÊLIWY! Wszyscy
mamy zakodowan¹ potrzebê wolnoci. Ta
potrzeba objawia siê tym, by siê z jakim
miejscem nie wi¹zaæ. Znam wielu ludzi,
którzy wydali masê pieniêdzy ¿eby zamieszkaæ pod Warszaw¹. Budowali gdzie
nad zalewem Zegrzyñskim. Mieszkali tam
miesi¹c czy dwa, a pozosta³e miesi¹ce
martwili siê, ¿e kto im ukradnie hydrofor lub bêdzie tam mieszka³. Licytowali
siê w pomys³ach na zabezpieczenie domu.
Znajomy, na przyk³ad, zostawia³ w szafce dwie butelki wódki i list, w którym prosi³,
aby tylko przygodni lokatorzy niczego
nie niszczyli.
Te dzia³ania wydawa³y mi siê bezsensowne.
Obserwowa³em domki letniskowe stoj¹ce pod miastem: wypieszczone, wysmaczone, czasami wiêksze od tych, w których na co dzieñ siê mieszka i obserwowa³em w³acicieli, którzy nie maj¹ czasu,
by z nich korzystaæ.
Na zasadzie przekory uwa¿a³em, ¿e takie
dzia³anie nie ma sensu. By³em wolnym
cz³owiekiem i mog³em jechaæ gdziekolwiek
chcia³em. Nigdy mnie nie ci¹gnê³o, ¿eby
mieæ kawa³ek w³asnej ziemi.
BMB  No dobrze! To sk¹d ten dom?
JK  Nasi przyjaciele, Basia i Marek
Zdunikowscy, którzy jedzili na wakacje
do Szwa³ku, zakochali siê w tamtej okolicy. Opowiadali nam o Mazurach wspania³e rzeczy. W miêdzyczasie znaleli i kupili
w Zawadach Oleckich siedlisko. Namawiali nas, bymy ich odwiedzili i zobaczyli, jakie piêkne s¹ te strony.
Po wizycie bylimy pod wra¿eniem.
Szczególnie dzieci. By³o to osiem lub dziewiêæ lat temu.
BMB  Czy pamiêta Pan pierwsz¹
wizytê w tych stronach?
JK  Tak! Przyjechalimy w styczniu. Ca³y miesi¹c bez niegu. Noc¹ i dniem
mróz, a noc¹ niebo wygl¹da³o jak we W³oszech. wieci³y wszystkie gwiazdy. Powietrze czyste. Nie chcia³bym, aby to zabrzmia³o obraliwie: ale dla mnie by³o to
bajeczne zadupie. Wie na skraju puszczy Boreckiej, ¿ywego ducha nie uwiadczysz. Mo¿na sobie tylko wyobra¿aæ, jak
ta wie wygl¹da³a kiedy.
Wtedy co poczulimy do tego miejsca. Kto wspomnia³ podczas pobytu,
¿e jest do kupienia budynek po starej
szkole.

BMB  To by³ pocz¹tek?
JK  W³anie! Wrócilimy tu znowu,
teraz ju¿ zobaczyæ dom. Wygl¹da³ trochê jak nawiedzony. Sta³ pusty od ponad pó³ roku. I wtedy dosta³em zupe³nego hopsa na jego punkcie. Przekonywa³em ¿onê, ¿e trzeba kupiæ. Koniecznie! ¯ona
mi na to: Ty siê zawsze wahasz, a teraz
jeste taki zdeterminowany. Ja jej na to:
¯e s¹ momenty, w których wahanie tr¹ci g³upot¹. To jest taki moment!. Troszkê siê ba³a, bo myla³a, ¿e na przetargu
w Kowalach Oleckich bêdzie ilu tam kontrahentów, ja bêdê przebija³... a i tak nie
mielimy pieniêdzy.
Cena wywo³awcza przetargu nie by³a
wygórowana. By³o to 7 tysiêcy z³otych.
Przetarg by³ w Wieki Pi¹tek. ¯ona zrezygnowa³a z wielkanocnego pieczenia ciast
i przyjechalimy. Mielimy wielk¹ tremê,
a okaza³o siê, ¿e na sali oprócz komisji
jest tylko dwoje ludzi. Patrzyli siê na nas
dziwnie i nie odezwali ani razu. By³o wiêc
uzgodnione tzw. post¹pienie o kilkaset
z³otych i stalimy siê w³acicielami.
BMB  Tak po prostu!
JK  Powoli zaczêlimy dostawaæ hopsa
na punkcie tego miejsca. Wtedy to powiedzia³em ¿e jest to takie miejsce, które
przed³u¿a ¿ycie.
Dom sta³ wtedy jeszcze pusty. Nie by³o
w nim ¿ycia. A dom, w którym nikt nie
mieszka, idzie w ruinê strasznie szybko.
Zauwa¿ylimy, ¿e w domu mieszka³y dwie
rodziny. Jedna z nich bardziej dba³a. Na
po³owie tej drugiej, gdy naruszy³a siê
dachówka i zaczê³o ciekn¹æ na sufit, wyjêto jedno z podwójnych okien, zaniesiono
na strych i podstawiono tak, by woda
cieka³a do ustawionych naczyñ.
BMB  Prociej, wydawa³oby siê,
poprawiæ dachówkê.
JK  Zdawa³oby siê, ¿e tak! Ale...
Gdy próbowalimy otworzyæ k³ódkê w
zdezelowanych drzwiach wejciowych do
domu, nadszed³ Andrzej Sawicki - s¹siad.
Spojrza³ siê na mnie i z tutejszym piêknym zapiewem spyta³: A on po co to
wzi¹³?, ja mu na to Okolica jest wietna!, on Tu nic nie ma!, popatrzy³em
na niego i mówiê Ale ludzie s¹ porz¹dni
i przyjani. On na to O! Dowcipny!.
Po takiej rozmowie wiedzia³em, ¿e nie
jest le.
Andrzej Sawicki - porz¹dny, m³ody
cz³owiek, który dla mnie jest przyk³adem
tego, ¿e w tych trudnych, zawirowanych
czasach, mo¿na z powodzeniem pracowaæ
na wsi i jeszcze co z tego mieæ. S¹siadujemy przez pole. To jest te¿ dowód na
to, ¿e wystarczy zrobiæ jeden krok.
BMB  Czy wszyscy byli tak otwarci?

JK  Tak! Polska jest takim krajem,
¿e historia jest wszêdzie obecna. Mieszkañcem Zawad by³ Horst Popner. Imiê i
nazwisko wiadczy³o o tym, ¿e jest po
prostu z Prusów1 . Teraz w domu Popnerów mieszkaj¹ nasi przyjaciele, których
tutaj ci¹gnêlimy. Popnerowie bowiem
chcieli pójæ do normalnego mieszkania,
bo nie mieli ju¿ si³y pracowaæ na gospodarstwie.
Inny s¹siad Pan Borowski jest przyk³adem tego, jak mo¿na siê rozwijaæ maj¹c du¿o ziemi i hoduj¹c krowy mleczne.
Z nim z kolei mia³em rozmowê polityczn¹. Dotyczy³a ona porednio Eriki Steinbach, na której wieszamy psy. Ona za
ma porednio udzia³ w pozytywnym zjawisku w Polsce. Kiedy siedem, osiem lat
temu zaczê³a robiæ chryjê z odszkodowaniami dla Niemców2 , wywo³a³o to doæ
pozytywn¹ reakcjê. W wielu wioskach Prus
Wschodnich3 nikt nie dba³ o formaln¹
stronê w³asnoci i nie posiada³ ksiêgi
wieczystej. Po wyst¹pieniach E. Steinbach
ca³a masa ludzi zaczê³a te formalnoci
za³atwiaæ.
Wracam do rozmowy z Panem Borowskim  spyta³ mnie: Pan jest zorientowany. Co to z nami bêdzie? Ja chcia³em
uciliæ temat i pytam te¿: Tak w ogóle,
czy z t¹ ziemi¹? Powiedzia³, ¿e chce wiedzieæ i jedno i drugie.
Rozmowa toczy³a siê kilka lat temu.
Uwa¿a³em wtedy i teraz te¿ tak uwa¿am,
¿e mamy te swoje piêæ minut w historii.
Tylko problem jest w tym, jak ten czas
wykorzystamy?
Pan Borowski na to: A z t¹ ziemi¹?
Odpowiedzia³em, ¿e si³¹ nam nikt ziemi
nie bêdzie odbiera³. Pamiêtam jak dzisiaj
jego s³owa: Si³¹ nie, ale sposobem i pójdziemy jak baranki.
Powiedzia³ mi wtedy wa¿n¹ rzecz: Wie
Pan, ja jestem za Suwa³k, ale moi synowie to siê tutaj urodzili. To ich ziemia! Co
to z nami bêdzie? By³a to nuta niepokoju jednoczenie przes¹czona patriotyzmem.
By³o w tym krótkim zdaniu przywi¹zanie
do ziemi, do jego ma³ej ojczyzny. Przez te
rozmowy, które s¹ wsi¹kaniem w tê ziemiê, poznawa³em historiê.
BMB  Historia tutaj jest wszechobecna.
JK  Domy pruskie by³y porz¹dnie
budowane. Osiedleñcy dostawali jeszcze
od rz¹du 2500 marek. I co z tego, kiedy
ludzie przesiedleni z Kresów czy przybyli tutaj z Suwalszczyzny têsknili za swoj¹
cha³up¹ pozostawion¹ tam, choæ ona zapewne z punktu widzenia murarza by³a
s³absza. Nie by³a tak solidna, nie by³a na
kamiennej podmurówce, ale by³a moja.
Tutaj przez ca³e lata by³a cudza.
BMB  Ile tych domów zosta³o rozebranych?
JK  Po wojnie mówiono, ¿e przyjd¹
Niemcy i odbior¹. Wszystko tutaj by³o
tymczasowe. Poprzez takie traktowanie
domów niektóre z nich posz³y w ruinê.
Ta pierwsza rozmowa: Po co on to wzi¹³
poruszy³a mnie. Wtedy zda³em sobie sprawê z jednej rzeczy: ¿e jeli siê mieszka w



Tygodnik Olecki nr 43 (460)

miecie i ma siê trochê szczêcia, to siê
widzi przez okna drzewa, jeli ma siê mniej
szczêcia, to widzi siê drugi blok, i gdy
siê wyje¿d¿a na wie i widzi siê trochê
pola i nie p³askiego ale z górk¹, to wpada siê w zachwyt. Ale jeli codziennie
wychodz¹c do pracy niezale¿nie od pory
roku widzimy ten sam widok, to on przestaje nas rajcowaæ. Zachwyty mieszczuchów typu Tu jest piêknie! mieszkaj¹cy tutaj zbywa wzruszeniem ramion. Natomiast obcowanie z przyrod¹ mieszczuchów wychowuje: uczy pokory i wzbogaca.
BMB  To dotyka ka¿dego. Mówiê
o pozytywnym aspekcie s³owa dotyka.
Wspomnia³ Pan o tym w felietonie napisanym do gi¿yckiego dwujêzycznego
miesiêcznika Twoje Mazury.
JK  Napisa³em go pod has³em Oni
byli tu wczeniej. Rzecz nie dotyczy³a
tylko autochtonów, czy naszych s¹siadów ale i naszych braci mniejszych. Jeli
moja ¿ona sieje s³oneczniki, bo bardzo je
lubi, ale pod koniec maja po³owê z nich
zjadaj¹ limaki... to przechodzimy nad tym
do porz¹dku, bo one by³y tu wczeniej.
Mamy pretensje do kretów, ¿e rujnuj¹ nasze
zadbane trawniki, ale one by³y tu wczeniej. Je¿eli zsuwaj¹ siê dachówki bo ³asica
chodzi, to znaczy, ¿e ona potrzebuje domostwa. Nasz s¹siad mówi: Robak chodzi³, bo siê dachówki, zsunê³y. £asica
nie mieszka w domostwie porzuconym.
W ¿ywym natomiast chêtnie.
Dramat, bo myszy co zjad³y! Jak
porz¹dny dom, to jesieni¹ myszy wchodz¹, by przed zim¹ siê zadekowaæ. To jest
¿ycie z dobrodziejstwem inwentarza.
BMB  To siê wydaje na pierwszy
rzut proste i banalne. Jednak co w tym
jest?
JK  Jak¿e daleko od tego odeszlimy maj¹c wszystko na guzik, gor¹c¹ wodê
w kranie itd. To nie jest kaprys, ¿e tak
nagle r¹banie drzewa i palenie w piecu,
dla jednych rzecz bardzo upierdliw¹, dla
mnie jest sam¹ radoci¹. Jest te¿ powrotem w czasy dzieciñstwa, kiedy mieszkalimy w Krakowie.
BMB  W ten sposób odkrywa siê
siebie i wiat wokó³.
JK  Odkrywanie Tej ziemi by³o dla
mnie przygod¹. Jako dziecko przyzwyczajony by³em do gór i morza. Pierwszy raz
na jeziorach by³em z wycieczk¹ szkoln¹.
Póniej szczêliwy pobyt na jeziorach i
brzmi to jak z banalnej piosenki: moj¹ ¿onê
pozna³em w Augustowie. Bylimy tam z
przyjació³mi na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych. Ona jedzi³a tam przy ka¿dej
mo¿liwej okazji.
Odkryciem by³o dla mnie na przyk³ad
to, ¿e wokó³ domu potrzebny jest p³ot.
BMB  A jest potrzebny?
JK  Gdy siê mieszka na wsi  niezbêdny.
Wiadomo, ¿e warszawiacy maj¹ z³e
notowania poza Warszaw¹... i zapracowali sobie na to pewnym rodzajem nieuczciwoci albo pewnym rodzajem arogancji. Nios¹ to za sob¹ niektórzy ludzie

 nie wszyscy.
Dlatego te¿, gdybym by³ mieszkañcem Zawad i dowiedzia³ siê, ¿e sto metrów ode mnie osiedlili siê ludzie z Warszawy, to od razu bym siê zastanawia³
nad tym, czy nie zaczn¹ wprowadzaæ
nowych porz¹dków, albo czy nie zbuduj¹ wokó³ muru i wypuszcz¹ na posesjê trzy rotweilery. Tak, ¿e na pocz¹tku
by³em przeciwnikiem jakiegokolwiek p³otu. ¯ona prosi³a o jego postawienie, a
ja uwa¿a³em, ¿e jest to stawianie bariery pomiêdzy mn¹ a potencjalnym rozmówc¹.
Potrzeba postawienia p³otu dojrza³a
we mnie wtedy, gdy wczesn¹ wiosn¹
dorodny byczek znudzi³ siê ³¹k¹ s¹siada
i przeszed³ na inne pole orz¹c ³añcuchem
po raz drugi grz¹dkê. P³ot wiêc powsta³ z
powodu byczka, a nie z powodu odgrodzenia siê od s¹siadów.
Uwa¿am, ¿e tylko budowanie normalnych relacji z ludmi, którzy byli tu wczeniej, dla których to my jestemy intruzami, pozwala patrzeæ z optymizmem w
przysz³oæ.
Odwiedzi³ mnie znajomy i pyta, dlaczego nie mamy okiennic? Odpowiedzia³em, ¿e po pierwsze mamy pilniejsze inwestycje w domu, a po drugie tutaj domu
raczej rzadko maj¹ okiennice i po trzecie
znacznie taniej jest powiesiæ kartkê: Nie
ma nas i d³ugo nie bêdzie. Gdy idzie siê
przez wie i widzi siê dom z zamkniêtymi
okiennicami to a¿ korci, by zajrzeæ przez
jaki otwór i sprawdziæ co tam jest, je¿eli
kto siê tak dok³adnie zaryglowa³.
Co do tych relacji z ludmi z Warszawy to opowiem jeszcze jedn¹ historiê.
Okaza³o siê, ¿e jednak bêdziemy musieli
wymieniæ czêæ okien. By³em temu bardzo niechêtny. By³y to stare okna jeszcze z oberluftami. To taki mechanizm pozwalaj¹cy otwieraæ je uchylnie. Znalelimy mistrza w Kowalach. Zaznaczylimy,
¿e nie ma popiechu z wykonaniem okien,
bo postanowilimy zamontowaæ je na
wiosnê. Widzê, ¿e cz³ek krêci siê niespokojnie. Czyli zaliczka by siê przyda³a. Wiêc
ja na to, ¿e musimy ju¿ wyje¿d¿aæ, sz³a
bowiem zima i balimy siê, ¿e zastanie
nas nieg, ale zaraz w Warszawie wylê
mu telegraficznie pieni¹dze. On na to, ¿e
nie jest rzemielnikiem, który nie ma na
materia³y i szkoda pieniêdzy na telegram.
Czyli chce mieæ pewnoæ, ¿e jestem solidny. Zaproponowa³em spisanie umowy.
Powiedzia³, ¿e to niepotrzebne. Ale, gdy
da³em s³owo - zaakceptowa³.
Po przyjedzie do Zawad zap³acilimy
za te okna. ¯ona dosta³a w prezencie od
stolarza taborecik. Postawi³ ma³¹ wódeczkê
twierdz¹c, ¿e gdy jestemy takimi dobrymi p³atnikami, to trzeba uczciæ. Wiêc spyta³em go przy tej wódeczce, dlaczego
musia³em daæ s³owo, ¿e zap³acê. Stolarz
opowiedzia³ mi wtedy nastêpuj¹c¹ historiê. Panie! Cz³owiek z Warszawy! Zdawa³o mi siê, ¿e musi byæ porz¹dny, bo
wojskowy. Zamówi³ u mnie cztery nietypowe okna. Dogadalimy siê co do ceny,
ale gdy przyjecha³ po odbiór powiedzia³,

¿e p³aci po³owê. Przecie¿ siê umawialimy!?
On swoje  P³acê po³owê albo nie odbieram?! No i co ja mia³em zrobiæ z tymi oknami? Ten cz³owiek mia³ zadrê i przez pryzmat tamtego cz³owieka patrzy³ na ka¿dego z Warszawy. Mam nadziejê, ¿e tamten
oszust odnajdzie siê w tekcie. Teraz cz³owiek
z Warszawy musi udowodniæ, ¿e jest porz¹dny.
Nie mogê pozwoliæ, ¿eby ludzie, którzy z takim wysi³kiem wychodz¹ z biedy
albo jej unikaj¹, kredytowali mnie. Kredytowali kogo, któremu ¿yæ ³atwiej.
Wydaje mi siê, ¿e ustawianie relacji miêdzyludzkich na normalnym poziomie to
jest gwarancja dobrej przysz³oci.
Lubiê ³owiæ ryby. Jest jezioro w lesie
ale prywatne i zacz¹³em siê dowiadywaæ
czyje, by za tak¹ przyjemnoæ zap³aciæ i
nie mieæ przy okazji k³opotów. Dowiedzia³em siê, ¿e dzier¿awi je leniczy z Czerwonego Dworu. Pojecha³em wiêc samochodem. Przed domem na schodkach siedzia³a ca³a rodzina, ciep³o, lato. Przedstawi³em siê, powiedzia³em, gdzie mieszkam
i spyta³em o mo¿liwoæ ³owienia na jeziorze za jego zgod¹. Cisza... nic nie mówi.
Wtedy ja, ¿e rozumiem, ¿e ma wydatki z
tym zwi¹zane i chcia³bym to z nim za³atwiæ. Cisza... Mylê sobie: S³abo ta rozmowa idzie. A leniczy na to: To ju¿
Pan za³atwi³! Potem zaprzyjanilimy siê
i wróci³em do tej pierwszej rozmowy. S³uchaj, my bylimy wtedy po weselu 
wyt³umaczy³ siê. Bywamy u siebie. Pamiêtam nawet takiego Sylwestra, kiedy
nas ca³kiem zasypa³o.
BMB  Uprawia Pan co w rodzaju
public relation, by poznaæ swoich s¹siadów?
JK  Czasami wi¹¿e siê to z lekkim
nadwerê¿eniem w¹troby ale taka jest polska
tradycja ... i jest mi³a. Tutaj taka anegdota. Z so³tysem poznalimy siê doæ g³adko, przeszlimy równie¿ g³adko na Ty,
no i on mnie pyta: Podobnie¿ bywa u
ciebie redaktor z telewizji, Iwaszkiewicz?
Pomyla³em, ¿e nie bêdê bra³ ciê¿aru wieczoru tylko na siebie i odpowiadam: Nie
tylko bywa, ale w³anie jest!. Usiedlimy do kolacji. Rozmowa by³a d³uga i w
zwi¹zku z tym, ¿e redaktor Iwaszkiewicz
nie u¿ywa alkoholu od wielu lat, ciê¿ar
spad³ jednak na so³tysa i na mnie. Wieczorem, pónym, odprowadzi³em so³tysa
do domu. Rano piê i s³yszê walenie do
drzwi: £up, ³up, ³up! Wszyscy na wsi
wiedz¹, ¿e trzeba do drzwi waliæ, by kto
us³ysza³ w innej czêci domu. Mylê sobie, kogo cholera niesie w niedzielê rano?
Wygl¹dam dyskretnie przez okno. A tam
stoi so³tys!
Okaza³o siê, ¿e poszed³ do sklepu po
piwko, ale uzna³, ¿e i byæ mo¿e i ja te¿
mam takie potrzeby, wiêc wzi¹³ drugie i
przyszed³ mnie odwiedziæ.
Ci¹g dalszy za tydzieñ
Z autochtonów Mazurów (przypis redakcji)
odszkodowania dotycz¹ce Polski za wysiedlenie ze l¹ska i Prus Wschodnich
3)
Mazur i Warmii
1)
2)
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WYPOCZYNEK LETNI DZIECI Z DOMU DZIECKA
Na wymarzon¹ wycieczkê do Miko³ajek i Kadzid³owa
pojecha³y dzieci pozostaj¹ce w placówce w czasie wakacji.
Do dzi wspominaj¹ atrakcje parku wodnego Tropikana,
wspólny posi³ek w pizzerii i niezapomniane wra¿enia z parku dzikich zwierz¹t w Kadzid³owie.

Nie mniej atrakcji dostarczy³a równie¿ druga wycieczka
krajoznawcza, w której uczestniczyli wszyscy wychowankowie. Zobaczyli m.in. pomnik i muzeum M. Konopnickiej w
Suwa³kach, klasztor i katakumby Kamedu³ów na Wigrach
oraz miejsce,w którym stykaj¹ siê granice trzech pañstw:
Polski, Litwy i Rosji.

Du¿o emocji dostarczy³o m³odzie¿y zdobywanie szczytu
Cisowej Góry, Piêknej Góry w Go³dapi oraz s³awnych mostów w Stañczykach.
Nale¿y tutaj podkreliæ, i¿ odwiedzenie tych wszystkich
wspania³ych miejsc nie by³oby mo¿liwe gdyby nie Pan Janusz Dembñski  w³aciciel firmy przewozowej DEMBUS
w Olecku, który udzieli³ nam super zni¿ki za swoj¹ us³ugê. Na
jego rêce równie¿ sk³adamy serdeczne podziêkowanie.
Dyrektor i Wychowankowie
Domu Dziecka w Olecku

Dyrektor i wychowankowie Domu Dziecka im. J. Korczaka w Olecku serdecznie dziêkuj¹: Starocie Oleckiemu
 Stanis³awowi L. Romotowskiemu, w³acicielowi Piekarni w Olecku  Józefowi Olszewskiemu, w³acicielowi
Zak³adu Pogrzebowego w Olecku  Januszowi ¯ero, w³acicielowi PPHU Olecko  Markowi Pietraszewskiemu,
w³acicielowi ZPU Lech w Olecku  Lechowi Cichanowicz, w³acicielce Biura Rachunkowego w Olecku  El¿biecie Kalejta, przedsiêbiorstwu TRANSBUD E³k za okazane serce w postaci wsparcia finansowego na organizacjê wypoczynku letniego. Dziêki Pañstwa pomocy uda³o
siê nam zorganizowaæ dwie wycieczki.

!
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (6b)

Z podró¿y po Argentynie, Urugwaju, Paragwaju,
Brazylii  Andrzej Malinowski.

W prowincji Misiones

W tym samym czasie na terenie Misiones pojawi³y siê tak¿e inne polskie
kolonie: Corpus, Bompland, San Javier,
Cerro Cora, San Jose, Campinas. Od 1890
roku wzmóg³ siê nap³yw polskiej emigracji
rolniczej i robotniczej do Argentyny.
Zachêcani tani¹ ziemi¹, darmowym karczowaniem lasów, darmowymi polowaniami i brakiem podatków tysi¹ce Polaków ruszy³o za ocean. Rzeczywistoæ
okaza³a siê jednak zupe³nie inna. Oczywicie gorsza. Pocz¹tki osadnictwa polskiego na tych ziemiach by³y niezwykle
trudne. Karczowana d¿ungla bardzo szybko odrasta³a. Walczono z egzotycznymi
chorobami i dzikimi zwierzêtami (kajmany, jaguary) i z mrówkami, które potrafi³y kilka razy w roku ca³kowicie zniszczyæ
pole. Polscy osadnicy byli jednak wytrwali i pracowici.

Nieopodal przep³ywa rzeka Parana (w
jêzyku guarani znaczy krewny morza),
wiêc wspi¹³em siê na wzgórze i przez
d³u¿sz¹ chwilê podziwia³em jej okaza³oæ. Poczu³em w
tym miejscu jaki
dziwny spokój. Zapomnia³em o wypadku i odnios³em
wra¿enie, ¿e kiedy
tu by³em.
Zatrzyma³em siê
te¿ przy plantacji
yerba mate. Ten
ostrokrzew paragwajski jest drzewem osi¹gaj¹cym
13 metrów wysokoci. Licie ostro-

Wanda. W kopalni ametystów
W miejscowoci Wanda zwiedzi³em niewielk¹ kopalniê ametystów. Pani,
która oprowadza³a mnie po niej wiele razy,
z szacunkiem i uznaniem mówi³a o Polakach, którzy za³o¿yli tê osadê, ale ona
sama Polk¹ nie by³a. Czêæ kopalni jest
niedostêpna do ogl¹dania, poniewa¿
odbywaj¹ siê w niej normalne prace
wydobywcze. W tej dla turystów mo¿na
podziwiaæ przepiêkne kamienie szlachetne
znajduj¹ce siê bezporednio w skale 
krystalizuj¹ce siê ze skalnego stopu. Tworz¹ siê one w nieregularnej pustce wewn¹trz ska³y. Dla geografa i geologa to
prawdziwy raj!

dukcji dostarczane
s¹ tylko roliny hodowane metodami
tradycyjnymi. Yerba to napój podobny do herbaty, chocia¿ wszyscy tu mówi¹, ¿e jest to prawdziwa herbata.
Mia³em szczêcie, poniewa¿ na
plantacji pracowali robotnicy. Akurat mieli przerwê
obiadow¹. Zbli¿a-

³em siê do nich powoli, i oni te¿ powoli,
jakby wstydz¹c siê, koñczyli jedzenie.
Powiedzia³em Buenos tardes (dzieñ dobry), umiechn¹³em siê i oni te¿ mi siê
tym samym odwdziêczyli. Poczu³em siê
zaakceptowany i poszed³em fotografowaæ yerbê. Robotnicy popijali yerba mate
z wydr¹¿onego owocu zapallo (odmiana
dyni), który s³u¿y jako kubek (inni mieli
stalow¹ bombilli), pos³uguj¹c siê przy
tym metalowymi rurkami z filtrem zastêpuj¹cymi ³y¿eczkê i jednoczenie s³omkê do picia. Obok sta³y termosy z wrz¹tkiem. Kiedy zauwa¿yli, ¿e ¿ywo intere-

Ja te¿ do³ozy³em swoj¹ ga³azkê yerba
krzewu s¹ wiecznie
sujê siê plantacj¹, pokazali mi jak zmazielone, maj¹ od 7
gaj¹ siê ze zbieraniem lici. By³em w sióddo 10 cm d³ugoci,
mym niebie i oni to wyczuli. Pozwolili
s¹ skórzaste i b³yszmi zerwaæ trochê ga³êzi.
cz¹ce. Owoce od 5
Po kilku godzinach jazdy przez prowindo 7 mm rednicy,
cjê Misiones przyjecha³em do hostelu, 5
czerwone lub czerkm od miasta Puerto Iguazu. Warunki w
wonobrunatne.
tym przestronnym obiekcie niez³e, basen,
Kwitnie od pakorty, Internet za darmo i ³ó¿ka piêtrowe w
dziernika do grudpokojach. Za nocleg zap³aci³em 10 dolarów.
nia. Zbiorów dokoZjad³em omleta (ca³y dzieñ nic nie jad³em),
nuje siê rêcznie, co
wypi³em piwo (nie wiem dlaczego, bo z regwarantuje dok³adgu³y w ogóle nie pijê) i poszed³em spaæ,
n¹ selekcjê lici i
chocia¿ by³a godzina 21.
C.D.N.
p¹czków. Do pro-

Za mn¹ rzeka Parana

"
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US£UGI

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V56908

RATY!

GLAZURA, terakota, drzwi, tel. (087) 520-13-87)

armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe
Rampa PKP
grzewcze i tradycyjne, projektowanie i wykonawstwo, us³ugi remontowo-budowlane
(K24705)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

KOMINKI

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V65607
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V65617
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V64902
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V64502
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V54905
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V50205
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V63503
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V59505
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K441
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V57607

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L4020
* Kwiaty  upominki, Kociuszki 21 (piwnica), kwiaty doniczkowe, ciête, wi¹zanki, wieñce,
V62203
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V61404
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L6003

(61305)

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

Olecko
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00

* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2540
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K341
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2241
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3222
* transport, tel. 0-508-192-094
V59615
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K22907
US£UGI POGRZEBOWE BARKA
Konkurencyjne ceny!

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B (wejcie od
ul. S³owiañskiej), Tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73446
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46

V2344

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
k2okna@vp.pl

(V58406)

V59605

(V64602)

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V59705
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V62904
* glazura, kominki, terakota, tel. 0-606-993-688
K21809

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V52510
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K23207
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K25904
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V53509)
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L5703
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6, tel. 0-605-192-330
K27402
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312L5312
* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3822
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V63803
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60006
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V63703
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094

(V64702)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-520V53909
01-89
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K28001
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
V58214
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K25105
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3124
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V64802
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-42-42 K24606
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6206
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 K27302
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18832
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V56808
* cyklinowanie, szlifowanie parkietów, pod³ug, TANIO, tel.
0-508-216-250
V57108
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V57507

(V65102)

Pizza na zamówienie od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!
PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik

(K25205)

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

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536

(V53309)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V53929)

ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V63403)

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

26 93390006 0000 0006 6992 0001
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OG£OSZENIA DROBNE

INNE
* poszukujê mi³ej, zadbanej kobiety, oko³o 40 lat, cel towarzyski lub matrymonialny, tel. 0-885-588-989 po 17.00 K28101
* zamieniê mieszkanie 42 m.kw. na parter lub I piêtro, Olecko,
Lesk, Siejnik, tel. 0-87-520-16-60
K27102
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L6302
* domek, tel. 0-606-756-380
L5907
* du¿e mieszkanie, tel. 0-515-084-114
K27003
* mieszkanie dwu-, trzypokojowe, tel. 0-505-090-838 K28301
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
K25005
* potrzebna pani do sprz¹tania mieszkania raz w tygodniu,
tel. 0-660-294-505 (po 15)
K27901
* praca przy uk³adaniu polbruku, Olecko, Norwida 8, tel.
0-504-919-923
K26303
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L6102
* zatrudniê w Olecku na budowie pomoc lakierownika, malarzy, glazurników, pomocników, kierowcê Kamaza, tel.
0-502-123-704
V64103
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4522
SPRZEDAM
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L6401
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L5803
* domenê internetow¹, www.olecko.com.pl, tel. 0-604-908-204 K26803
* drewno opa³owe i do kominków, tel. 0-887-144-335 K26104
* dzia³ki budowlane, Sedranki, tel. 0-514-432-842
K27901
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K26004
* glazura Opoczno Be¿ 20x25  17,95 z³/m.kw., tel. 0-87-52022-33
L5106
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L5513
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L6501
* lokal + magiel, tel. 0-606-756-380
L6007

jêcia, tel. 0-501-611-961
L5213
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5903
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3521

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

14

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Rozpoczêcie listopada
kursu

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

Codziennie w godz. 800-1800

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V55108)

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685

Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V59805)

WYNAJEM

* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3624
* mieszkanie 2-pokojowe przy placu Wolnoci 9 od listopada wynajmê, tel. 0-662-826-904
K28201
* mieszkanie czteropokojowe, Cicha, do wynajêcia, tel.
0-602-192-452
K27602
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wyna-

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

GRÜNLAND

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

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V53009)

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
V63603

(V58606)

(V61604)

* motorower Simson Enduro, 1400 z³, tel. 0-691-972-126 K28501
* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V53919
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15714
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3022
* zbiorniki do paliwa lub na szambo 5000 i 10000 litrów, tel.
0-887-144-335
K26204

$
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Jak co roku Krajowe Centrum ds. AIDS organizuje kampaniê profilaktyczn¹. W tym roku przebiega ona pod has³em
Rodzina razem przeciw AIDS. Ma ona uwiadomiæ nam, ¿e
najwa¿niejsze w ¿yciu cz³owieka wartoci, takie jak: mi³oæ,
wiernoæ i zaufanie mog¹ uchroniæ od zaka¿enia wirusem HIV.
¯ycie wci¹¿ stawia przed nami nowe wyzwania. Zabiegani,
zatroskani o jutro, czêsto nie dostrzegamy zagro¿eñ, jakie niesie wspó³czesny wiat. Jednym z nich jest choroba AIDS,
która wci¹¿ atakuje, prowadz¹c do wielu ludzkich tragedii.
Mo¿esz siê przed ni¹ uchroniæ, nie podejmuj¹c ryzykownych zachowañ, tworz¹c sta³y, silny zwi¹zek oparty na rodzinnych wartociach!
Nie daj szansy AIDS! Pamiêtaj:
Tylko rodzina, w której pielêgnowane s¹: mi³oæ, wiernoæ i zaufanie, a najwa¿niejsze jest dobro drugiego cz³owieka, gdzie nie ma miejsca na zdradê i inne ryzykowne zachowania, mo¿e zapewniæ Tobie i Twoim bliskim poczucie bezpieczeñstwa. Dlatego:
- buduj silne wiêzi rodzinne oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, bliskoci i otwartoci,
- staraj siê dostrzec i zrozumieæ potrzeby swojego dziecka,
rozmawiaj z nim, nie unikaj trudnych tematów  b¹d dla
niego przyjacielem i nauczycielem,
- dbaj o to, aby ka¿dy w Twojej rodzinie czu³ siê kochany i
potrzebny.
Sam siê przekonaj: Chroni¹c najwa¿niejsze wartoci w ¿yciu
 chronisz samego siebie! Tylko silna i wspieraj¹ca siê rodzina mo¿e daæ ka¿demu z jej cz³onków poczucie bezpieczeñstwa!

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

OG£OSZENIE

(V63613)

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku, ul. Zyndrama
4, 19 - 400 Olecko, og³asza przetarg nieograniczony ofertowy,
pisemny na wykonanie robót ogólnobudowlanych (roboty,
awaryjne, nieprzewidziane) w swoich zasobach w okresie
od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku.
Termin sk³adania ofert, w sekretariacie SM w Olecku
przy ul. Zyndrama 4, up³ywa 10 listopada 2006 roku, o godzinie
900.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Nocznickiego 2, III piêtro,
pokój nr 2, w godz. 7 : 00 - 15 : 00, nr telefonu (087 520 30
67).
Przetarg odbêdzie siê 10.11.2006 roku o godz. 1000.
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku zastrzega sobie
prawo swobodnego wyboru ofert oraz uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku

(L6202)

RODZINA RAZEM PRZECIW AIDS

Tomasz £askowski  niezale¿ny kandydat na radnego Sejmiku Województwa
z listy Platformy
Obywatelskiej.
Tomasz £askowski

Urodzony 18 padziernika 1970r. w Olecku. Absolwent
Wszechnicy Mazurskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1992 roku zwi¹zany z Wszechnic¹ Mazursk¹ w Olecku.
REKLAMA
Zaanga¿owany w wiele
dzia³añ WYBORCZA
na rzecz spo³ecznoci lokalnej i Olecka.

Szanowni Pañstwo

Zdecydowa³em siê na start w wyborach jako kandydat
do Sejmiku Województwa Warmiñsko  Mazurskiego. Uwa¿am,
¿e swoj¹ dzia³alnoci¹ zagwarantujê naszemu regionowi rozwój
i poprawê warunków ¿ycia. Jeli mnie Pañstwo wybierzecie
i stanê siê radnym Sejmiku Województwa, pragnê skupiæ
siê na dwóch konkretnych celach: promocji naszego regionu na forum wojewódzkim i krajowym oraz dzia³aniach na
rzecz pozyskania rodków inwestycyjnych oraz inwestorów
dla poprawy infrastruktury i warunków ¿ycia w naszym regionie.
Wybór listy, z której starujê, nie by³ przypadkowy. Jestem bezpartyjny, ale nie zgadzam siê z obecn¹ sytuacj¹
polityczn¹ w naszym kraju. Jestem przeciwny wykorzystywaniu wyborców i niedotrzymywaniu wyborczych obietnic.
Oczekuj¹c Pañstwa g³osów, zaci¹gam kredyt zaufania, który
sp³acê z nawi¹zk¹.
Tomasz £askowski
Publikacja sfinansowana ze rodków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

%
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Kalendarz imion
24 padziernika
Antoniny, Arety, Arlety, Hortensji, Marty
Alojzego, Antoniego, Baleczeta, Filipa,
Marcina, Rafa³a
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, Fabiana, Lucjana, Lutos³awa,
£ucjana
27 padziernika
Antonii, Antoniny, Ilony, Iwony, Sabiny, Zoi
Lek zio³owy na z³e trawienie
Przy tzw. dra¿liwym jelicie, kiedy
kurcze ¿o³¹dka dokuczaj¹ szczególnie po
przebudzeniu, warto przeprowadziæ nastêpuj¹ca kuracjê: ³y¿kê miêty pieprzowej, ³y¿kê rumianku, po dwie ³y¿ki kopru w³oskiego i dziurawca zalaæ dwoma
szklankami wrz¹tku. Przelaæ do termosu,
zakrêciæ i piæ trzy razy dziennie po pó³
fili¿anki przed posi³kami.

Nasz przepis
Sa³atka warstwowa

Pierwsza warstwa: 2-3 drobno kroimy filety ledziowe.
Druga warstwa: 2 cebule kroimy w
kostkê, doprawiamy sol¹ i pieprzem.
Trzecia warstwa: 2-3 gotowane ziemniaki cieramy na tarce o du¿ych
oczkach, i polewamy kilkoma ³y¿kami

Florencjusza, Nestora, Siestrzemira, Stoigniewa, Wincentego
28 padziernika
Alfredy, Fredy, Judyty, Noemi
Alfreda, Judy, Szymona, Tadeusza, Wszeciecha
29 padziernika
Dalii, Donality, Euzebii, Narcyzy, Palii,
Sylwii, Wiolety, 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

Bielizna lniana
Lniana tkanina o ¿ó³tym odcieniu stanie
siê bielsza, gdy zamoczymy j¹ na 12 godzin w wodzie z dodatkiem spirytusu w
proporcji 1 ³y¿ka spirytusu na 1 litr wody.

Cytryna

Chc¹c zapobiec wysychaniu napoczêtej
cytryny, nale¿y nalaæ trochê octu na
spodek i po³o¿yæ nañ cytrynê tak, ¿eby
przylega³a napoczêt¹ stron¹ do spodka.
majonezu.
Czwarta warstwa: gotujemy 2-3 buraki
i cieramy je na tarce o du¿ych oczkach,
a nastêpnie skrapiamy sokiem z cytryny lub kwaskiem cytrynowym.
Pi¹ta warstwa: gotujemy na twardo 2-3 jaja i przecieramy je na tarce o
du¿ych oczkach, doprawiamy sol¹ pieprzem i dekorujemy natk¹ pietruszki.
Ka¿d¹ z warstw uk³adamy w wysmarowanej majonezem salaterce.

Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate og³asza nabór do

PROJEKTU PROGRAMU
EDUKACYJNEGO

Program przeznaczony jest dla ludzi doros³ych, pragn¹cych poszerzyæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoci z zakresu rysunku, malarstwa, historii sztuki i kultury.
Program sk³ada siê z czêci teoretycznej i praktycznej.
I. Czêæ teoretyczna:
1) cykl wyk³adów ukazuj¹cych w zarysie rozwój cywilizacji
ludzkiej od neolitu do wspó³czesnoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ dotycz¹cych sztuki  architektury, rzeby, malarstwa, grafiki itd. Omówienie funkcji sztuki na przestrzeni dziejów;
2) Zajêcia typu seminaryjnego, których celem jest zachêcenie
uczestników do w³asnych poszukiwañ i wyra¿ania myli.
II. Czêæ praktyczna: nauka i doskonalenie umiejêtnoci rysunku i malarstwa. Poznawanie technik rysunkowych i malarskich.

Przys³owia
i powiedzenia
 Od Marcina (24 padziernika) s³ota
siê zaczyna.
 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.

24
padziernika 
22 listopada

Skorpiony
s¹ egocentrykami. Kieruj¹ siê rozumem. Uczucie dopuszczaj¹ do g³osu rzadko. Odznaczaj¹
siê doskona³¹ pamiêci¹ i bystroci¹ umys³u.
Skorpiony s¹ dumne, energiczne, wytrzyma³e, inteligentne i posiadaj¹ wyobraniê. S¹ bardzo namiêtne we wszystkim
co robi¹. Nie znosz¹ po³owicznoci. ¯yj¹
i kochaj¹ intensywnie. Ich dynamicznoæ
i intensywnoæ udzielaj¹ siê otoczeniu.
S¹ bardzo dyskretne, nie zdradzaj¹ powierzonych im tajemnic. Nie przera¿aj¹
ich trudnoci, bo lubi¹ walkê. Nie lubi¹
wygodnictwa. Wci¹¿ potrzebuj¹ nowych
impulsów.
Znaki przychylne Skorpionom to Byk,
Rak i Ryby

1) zajêcia w pracowni obejmuj¹ce pracê z modelem, martw¹
naturê, kompozycjê;
2) zajêcia plenerowe  rysunek architektoniczny, pejza¿.
Miejsce i czas zajêæ: Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ g³ównie
na terenie Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate
w Olecku  pracownia na poddaszu; 2 razy w tygodniu po 2
godziny, w systemie akademickim  2 semestry ze zwyczajowymi przerwami wi¹teczno-wakacyjnymi.
Organizacja zajêæ: Grupy 1015 osób. W ramach zajêæ praktycznych indywidualna praca z ka¿dym uczestnikiem  korekta wykonanego zadania itp.
Prowadz¹cy: Program prowadzony bêdzie przez magistra
sztuki Wojciecha £ukasika, absolwenta Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie (dyplom 1974), maj¹cego bogate dowiadczenie
w edukacji artystycznej.
Zg³oszenia:
1) zg³oszenia przyjmowane bêd¹ w sekretariacie ROK MG
do dnia 31.10.2006r.;
2) spotkanie organizacyjne - 6 listopada (poniedzia³ek) o godz.
17.00 w galerii (I piêtro) ROK MG

&
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K¹cik szachowy (11)
Pojedynki
najm³odszych...

Dzisiaj przedstawiamy Pañstwu sylwetki kilku najm³odszych szachistów,
którzy bior¹ udzia³ w zajêciach Szkó³ki
Szachowej. Niedawno, w piêkny sobotni ranek, ca³a siódemka stoczy³a szachowe
boje miêdzy sob¹.
Wszyscy dzielnie walczyli do koñca (tylko Iga musia³a przerwaæ turniej z
powodu wa¿nych spraw rodzinnych).
Niepokonany Patryk Sitkowski z
kompletem punktów zaj¹³ 1. miejsce. Zaraz
za nim uplasowa³ siê Rafa³ Przedziak,
który przegra³ tylko jedn¹ partiê  w³anie z Patrykiem. Trzeci by³ Piotru
Adamski, który od razu zapowiedzia³,
¿e nastêpnym razem nie pozwoli siê

Zad. 21  3p.
Bia³e daj¹ mata w 3 posuniêciach.

wyprzedziæ nikomu. Ca³a trójka otrzyma³a
s³odkie upominki od trenera.
Kolejne miejsca zajêli: Zuzia Adamska (nasza nowa zawodniczka dzielnie
walczy³a z ch³opcami, nie przera¿a³y j¹
pora¿ki i udowodni³a, ¿e potrafi rywalizowaæ z najlepszymi), Micha³ Bronikowski oraz Krzy Jusiñski (nowi cz³onkowie sekcji szachowej).
Ju¿ nied³ugo nasi najm³odsi zawodnicy otrzymaj¹ legitymacje szachowe, w
których bêd¹ notowane kategorie, czyli
postêpy szachowe naszych m³odych
mistrzów.
Obok prezentujemy kolejne zadanie
szachowe oraz rozwi¹zania zadañ z K¹cika szachowego nr 7. (Zad.14) 1.Hd1 10; (Zad.15.) 1.Sd5!! 1-0. Kupon konkursowy na s. 19.
Marta & Czes³aw Spisak

Micha³ Bronikowski

Iga Sowulewska

Krzysztof Jusiñski

Zuzanna Adamska

Piotr Adamski

Rafa³ Przedziak

Patryk Sitkowski

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454 ; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pi³ka no¿na
W niedzielnym meczu (22.10.06) Czarni Stars Olecko pokonali MKS Korsze 10. tE skromne zwyciêstwo zagwarantowa³o
Czarnym MISTRZA JESIEN. Gratulacje dla
zawodników i trenera! Mecz rozpocz¹³ siê
sennie i ca³a pierwsza po³owa by³a anemiczna, ¿adna z dru¿yn nie stworzy³a sytuacji bramkowej, gra toczy³a siê przewa¿nie
w rodku pola. Wp³yw na grê naszego

zespo³u mia³ olbrzymi doping, szczególnie Klubu Kibica, na stadionie po raz pierwszy pojawi³y siê flagi Czarnych Stars Olecko.
W przerwie trener zapewne próbowa³ zmobilizowaæ zawodników do lepszej gry, zmieni³
Jarmo³owicza na M³ynarczyka (debiut w
rozgrywkach ligowych okrêgówki).Czarni
zagrali szybciej, zawi¹zywa³y siê akcje, ale
nie przynosi³y skutku bramkowego. Dopiero pod koniec meczu, faul z lewej strony boiska, oko³o 23m.od bramki Korsz,

wykonywa³ Ada Wyszyñski. Pi³ka pod¹¿a³a w stronê bramki, po drodze lot jej
zmieni³ g³ow¹ Micha³ Wasilewski i bramkarz nie wiedzia³ nawet kiedy wpad³a do
siatki,1-0 dla Czarnych. Wkrótce Szarneckiemu zabrak³o szczêcia, a w³aciwie 2 cm
do tego by przelobowaæ bramkarza i podwy¿szyæ wynik. Tak wiêc mecz zakoñczy³
siê wynikiem 1-0
Gratulacje raz jeszcze dla trenera i zawodników za MISTRZOSTWO JESIENI!

Szachy
15 padziernika b.r. w Bia³ymstoku odby³ siê XII Otwarty
Turniej Szachowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nie zabrak³o w nim równie¿ przedstawicieli oleckich szachów, gdy¿
do walki stanêli: Czes³aw Spisak (kierownik sekcji szachowej
oraz trener Czarnych), Marta Spisak, Joanna Grzyb (pó³finalistka Mistrzostw Polski) oraz Andrzej Grzyb (równie¿ pó³finalista Mistrzostw Polski). W turnieju wziê³o udzia³ 48 szachistów i szachistek, którzy walczyli o zwyciêstwo przez dziewiêæ 15-minutowych rund.
Czes³aw Spisak (pierwszy z lewej)

Marta Spisak
A by³o z kim siê zmierzyæ, poniewa¿ wyst¹pili przedstawiciele ró¿nych klubów szachowych z ca³ej Polski i nie tylko:
arcymistrz Piotr Bobras  Jaworzno, Krzysztof Ejsmont 
Czêstochowa, Andrzej Plesiuk  E³k, Krystian Kumicz  RzeAndrzej Grzyb

Spisak zajê³a 3. miejsce wród kobiet zdobywaj¹c 4,5pkt (wyprzedzi³y j¹: Mistrzyni Polski  Ewa Przedziecka oraz mistrzyni Marta Przedziecka). Joanna Grzyb wród juniorek uplasowa³a siê na 5. miejscu, natomiast Andrzej Grzyb zaj¹³ 12. miejsce w kategorii juniorów.
Marta & Czes³aw Spisak

KUPON KONKURSOWY
Szachy nad Leg¹
Zad. 21. ....................................................................................
Joanna Grzyb
szów, Aleksander Smirnov  Bia³oru, Grzegorz Urbañski 
Miko³ów, Ewa Przedziecka  Legnica...
Najlepiej zaprezentowa³ siê Czes³aw Spisak (nie by³o tu
niespodzianki), który zaj¹³ 3. miejsce w klasyfikacji generalnej
zdobywaj¹c 6,5pkt. (po K. Ejsmoncie i P. Bobrasie). Marta

Imiê i nazwisko .......................................................................
...................................................................................................
Adres .......................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 227
Tydzieñ jak zwykle min¹³ nam pod
znakiem teczek, agentów, FBI, Mazurów,
ekstradycji itd. Kolejne siedem dni mo¿emy zaliczyæ do bardzo udanych. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e ¿yjemy w ciekawych czasach. Bo jak mo¿na nazwaæ to co dzieje
siê wokó³ nas? Tylko ciekawymi czasami. Ka¿dy z nas inaczej przyjmuje ciekawoæ tych czasów. Mi siê podobaj¹.
Muszê wszystko zapisywaæ, bo pamiêæ
nie wystarczy, by w jaki przejrzysty
sposób przekazaæ to wnukom.
A có¿ ciekawego siê dzieje? Mnie
akurat interesowa³y w zesz³ym tygodniu
dwie sprawy. Oczywicie jedna to kolejny odcinek powieci szpiegowskoprzygodowej, a druga  czysto naukowa. Co do szpiegów to wreszcie wiemy,
¿e Milian Subotiæ by³ wspó³pracownikiem i to nawet tajnym Wojskowych S³u¿b
Informacyjnych ju¿ od roku 1984. Jako
nie wyczyta³em w ¿adnej prasie, która
rozpisywa³a siê o k³amstwach Gazety
Polskiej, ¿e przeproszono jej dziennikarzy. Wprost przeciwnie ponad kopi¹
zobowi¹zania do wspó³pracy przelecia³
duch milczenia. Jeden z najbardziej poczytnych dzienników, nie bêdê wymienia³ tytu³u, nawet siê nie zaj¹kn¹³ s³owem: mieli racjê. Nawet roztaczana nad
krajem wizja wpadki najlepszego i najbardziej ukrytego na Ba³kanach polskiego
agenta NOMBER £AN, który nazywa
siê Milan Subotiæ i udziela³ nam najlepszych informacji wywiadowczych na
wiecie... Wizja aresztowania i likwidacji ba³kañskiego Mata Hari, któr¹ tak subiektywnie nam roztoczy³a poczytana
gazeta zamrozi³a na parê dni NAJLEPSZY wywiad na wiecie, który w³anie
zosta³ zlikwidowany, co przyczynia siê
do upadku obronnoci naszego kraju.
Ca³e Ba³kany sta³y siê miejscem restrykcji

kilkudziesiêciu tysiêcy Milanów Suboticiów!... I takimi dowcipnymi problemami
zajmuje siê du¿a gazeta? Najciekawsze,
¿e wielu z przejêciem opowiada³o sobie
o aresztowaniu belgradzkiego naukowca, który ma na swoje nieszczêcie to
samo nazwisko i imiê co nasz bohater
wywiadu. I takie tam bzdury... A ¿eby
by³o jeszcze mieszniej, to agentów WSI
o pseudonimie Milan by³o dwóch. Jeden by³ Polakiem, który w latach osiemdziesi¹tych pojecha³ na placówkê do
Belgii. Dziwne wydaj¹ siê dywagacje na
temat Ba³kanów i Belgii, zw³aszcza, ¿e
od razu i jasno by³o wyjanione o jakiego Milana chodzi. I po co by³o opowiadanie bajek o rozwaleniu polskiego wywiadu na po³udniu? Dziennikarze POCZYTNEGO DZIENNIKA stale jednak
wydaj¹ siê bagatelizowaæ to co siê sta³o. W swojej zarozumia³oci ju¿ doszli
to tego, ¿e tylko im wolno wykrywaæ
afery i oni wszystko wiedz¹ najlepiej.
Jeden z dziennikarzy, te¿ uwa¿aj¹cych
siê za pêpek wiata, nawet wda³ siê z
prawnikami w spór dotycz¹cy prawa spadkowego. Otó¿ ten dziennikarz po prostu uwa¿a, ¿e spadki wcale nie nale¿¹
siê spadkobiercom (czyli rodzinie i krewnym)... Podczas prowadzenia przez siebie rozmowy z prawnikiem po prostu
krzycza³ w eter, ¿e prawa spadkobierców s¹ sprzeczne z zasadmi prawa Unii
Europejskiej. No có¿... jak powiedzia³ zastêpca naczelnego Poczytnej Gazety: to
oni ustaj¹ regu³y wiadomoci i to, co
jest prawd¹, a co nie. Zaczynam mieæ
wra¿enie, ¿e zbli¿aj¹ca siê obietnica ujawnienia nazwisk dziennikarzy  wspó³pracowników s³u¿b specjalnych  po prostu wywo³uje histeryczne reakcje i wyj¹tkow¹ nerwowoæ.
A co do ujawnienia samych wspó³pracowników s³u¿b specjalnych... Bawi
mnie, ¿e autorytety tworz¹ wizjê, ¿e

tym powinny zaj¹æ siê specjalne komisje i s¹dy. One to maj¹ decydowaæ ile
procentowo z³a uczyni³ dany agent. Niestety, zapominaj¹, ¿e to jest bardzo kosztowne i przed³u¿y wszelkie procedury o
parê miesiêcy, a mo¿e i lat. Z³o jest zawsze z³em, niezale¿nie czy jest to 1% czy
100%. A jak mówi¹ lekarze: czyraki i wrzody wycina siê od razu. Leczenie i przyk³adnie ok³adów jest kosztowne i bezsensowne. A ¿e kilka mend przy okazji
straci wszystko? Ich problem.
Druga sprawa. Od paru dni wzrasta
w Polsce popularnoæ teorii kreacjonizmu (boskiego pochodzenia ¿ycia) propagowanej przez prof. Macieja Giertrycha, Ojca Pana Ministra. Teoria ¿ycia propagowana przez pana profesora jest
bardzo popularna np. w USA, gdzie w
wielu stanach jest uznawana za równorzêdn¹ teorii Darwina. S¹ te¿ presti¿owe
wy¿sze uczelnie amerykañskie, w których
obowi¹zuje tylko ta teoria. Maciej Giertych nie spodziewa³ siê pewnie a¿ takiego poparcia mediów dla swoich wywodów. Z m³odzieñcz¹ werw¹ opowiada na
wyk³adach o Smoku Wawelskim, dinozaurach ¿yj¹cych w czasach ludzi i potworze w Loch Ness...
Swoj¹ drog¹ to teoria kreacjonizmu i
darwinizmu s¹ nadal tylko teoriami. Jest
to swego rodzaju ciekawostka. Tylko nadal
pozostaje pytanie: dlaczego teoria ewolucji wg Darwina nadal pozostaje tylko
teori¹ (nawet wród darwinistów) a nie
wyk³adni¹ rzeczywistoci. Jeli kto jest
na 100% pewien teorii Darwnia to polecam ksi¹¿kê Zakazana archeologia Janusza Zagórskiego, czy o podobnym tytule
Zakazana Archeologia Ukryta Historia
Cz³owieka Michaela A. Cremo i Richarda L.Thompsona. Ci¹gle s¹ w¹tpliwoci.
Ale ja teorie Macieja Giertrycha traktujê
z nieprzymru¿eniem oka.
PAC

