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Nigdy nie mów mam pecha, mów
mam szczêcie, a ono siê umiecha.
Jan I. Sztaudynger

7 listopada 2006 r .

Naród który nie zna przesz³oci
nie ma przysz³oci
Jan Pawe³ II

Obchody
wiêta
Niepodleg³oci
8.11.2006
10 00  konkurs pieni patriotycznej dla dzieci w wieku
przedszkolnym, uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów z
terenu gm. Olecko  sala widowiskowa Regionalnego
Orodka Kultury w Olecku
Mazury Garbate.
9.11.2006
1100 wrêczenie Krzy¿y Zes³añców Sybiru. Odznaczenia
przyznaje Prezydent RP na
wniosek Zwi¹zku Sybiraków.
Kolejnych 21 osób odbierze to
wró¿nienie w najbli¿szy czwartek. W sumie 51 osób z Olecka bêdzie posiadaczami Krzy¿a Zes³añców Sybiru.
10.11.2006
17 00  uroczysty koncert
powiêcony obchodom wiêta Niepodleg³oci  sala widowiskowa ROK MG.
11.11.2006
1000  Msza w. w intencji
Ojczyzny  koció³ pw. NMP
KP. Po mszy uroczyste sk³adanie kwiatów w miejscach
pamiêci.
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Uroczystoci
Wernisa¿ trochê
w Stra¿y Po¿arnej taki zaduszkowy
W ubieg³y pi¹tek w Komendzie Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku odby³a siê oficjalna uroczystoæ podjêcia
obowi¹zków s³u¿bowych przez nowego
komendanta m³odszego brygadiera Jana
Mroza.
Czytaj na s. 6.

Mimo gor¹cego czasu przedwyborczego w Olecku a¿ roi siê od ciekawych
wydarzeñ artystycznych.
O wernisa¿u Mietka Legusa
czytaj na s. 20.

Dzisiaj na str. 4-5 publikujemy ostatni¹ ju¿ czêæ wywiadu jakiego udzieli³ Tygodnikowi Oleckiemu Jerzy Kisielewski, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny,
wspó³pracuj¹cy z najpopularniejszymi i szanowanymi redakcjami. Od kilku lat Pan
Jerzy osiedli³ siê w Zawadach Oleckich. Wie ta po³o¿ona jest na skraju puszczy
Boreckiej w gminie Kowale Oleckie.

Wywiad

(czêæ 3)

z Jerzym Kisielewskim
Ziemia obiecana  Mazury

Informujê, ¿e uroczystoci szeædziesiêciolecia sportu w Olecku i piêædziesiêciolecia powstania Klubu Sportowego Czarni zosta³y ze wzglêdów
organizacyjnych prze³o¿one na inny termin.
Za zaistnia³e ewentualne niedogodnoci serdecznie przepraszam
Burmistrz Olecka

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 16 padziernika o 12.08 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej w
okolicach Wê¿ewa.
 19 padziernika o 13.39 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
domu przy ul. Go³dapskiej.
 21 padziernika o 12.15 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ miejsce nieszczêliwego
wypadku w lesie w pobli¿u Szczecinek.
 21 padziernika o 12.36 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ stacjê tankowania gazu
w Sedrankach, w której podejrzewano
ulatnianie siê tej substancji.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski
 23 padziernika o 14.34 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 24 padziernika o 17.17 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Sulejkach po¿ar sadzy w
przewodzie kominowym.
 25 padziernika o 21.42 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z drogi w Imionkach skutki wypadku drogowego.
 26 padziernika o 6.38 trzy zastêpy JRG
PSP gasi³y przy ul. Kiepury po¿ar budynku gospodarczego.
 26 padziernika o 9.10 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ nad³amane konary drzew
znad chodników przy ul. Zamkowej.
 26 padziernika o 19.40 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym
 27 padziernika o 11.33 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ ³abêdzia z jedni w Jakach.
 27 padziernika o 12.10 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad budynku mieszkalnego w Kukowie nad³amany konar drzewa.
 28 padziernika o 17.10 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 29 padziernika o 10.25 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Pietraszach skutki
kolizji drogowej.
 29 padziernika o 12.25 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Pieñkach skutki wypadku drogowego.
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska
 1 listopada o 14.35 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y skutki kolizji drogowej w
D¹browskich.
 3 listopada o 15.36 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Grunwaldzkiej zadymienie z pomieszczenia gospodarczego.
 4 listopada o 15.56 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³y w Kowalach Oleckich skutki wypadku drogowego..
 5 listopada o 4.03 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³y w G¹skach skutki kolizji drogowej.

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Tomasz Schneider

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

PIJANI
KIEROWCY
 29 padziernika, 10 minut po pó³nocy,
policjanci zatrzymali do kontroli w
Sokó³kach BMW, którym kierowa³ dwudziestojednoletni Micha³ G. Kierowca
mia³ we krwi 0,9 promila alkoholu.
 29 padziernika o 17.30 skontrolowano w Mo¿nych VW Jetta. Kierowca,
trzydziestodziewiêcioletni Tomasz K.,
mia³ we krwi 1 promil alkoholu.
 Tego samego dnia o 21.00 zatrzymano
na szosie E³ckiej Forda Scorpio, którym kierowa³ piêædziesiêcioczteroletni
Zbigniew D. Kierowca mia³ we krwi
2,8 promila alkoholu.
 2 listopada o 8.10 policjanci zatrzymali
w Kukowie Dafa. Kieruj¹cy nim dwudziestoomioletni Waldemar £ mia³ we
krwi 0,6 promila alkoholu.
 3 listopada o 15.00 zatrzymano w Drozdowie Opla Astrê, którym kierowa³ dwudziestoczteroletni Stanis³aw W. Zatrzy-

many mia³ we krwi 3 promile alkoholu.
 Tego samego dnia w Kukowie zatrzymano jad¹cego rowerem czterdziestoomioletniego Andrzeja A. Mia³ on we
krwi 2 promile alkoholu.
 5 listopada o 3.15 zatrzymano do kontroli jad¹cego ul. Jagielloñsk¹ Forda
Fiestê. Kieruj¹cy nim dwudziestosiedmioletni £ukasz R. mia³ we krwi 0,5
promila alkoholu.
 Tego samego dnia o 3.50 zatrzymano
w G¹skach Renaulta Megan, kierowanego przez trzydziestodziewiêcioletniego
Marka P. Kierowca mia³ we krwi 1,2
promila alkoholu.
W poprzednim numerze TO poda³em w artykule Otwarcie Stacji
uzdatniania Wody, ¿e rodki z Unii
Europejskiej pokry³y 25% kosztów.
By³o zupe³nie odwrotnie  rodki z
Unii to 75% kosztów inwestycji.
Za pomy³kê przepraszam.
Bogus³aw M. Borawski

Nieustaj¹cy konkurs

Przepraszamy Komitet Wyborczy
Platformy Obywatelskiej RP za
umieszczenie w reklamie wyborczej
kandydata do Rady Powiatu Wac³awa Alfreda Matejki b³êdnego
podpisu ród³a finansowania.
Przepraszamy równie¿ Komitet
Wyborczy Wyborców Ma³a Ojczyzna Olecko za umieszczenie jego
nazwy w wymienionej reklamie.
Redakcja

STACJA PALIW
Rarytas

ul. E³cka 4
zaprasza do zakupu paliw
najwy¿szej jakoci oraz
do korzystania z myjni,
sklepu, hotelu i baru.
(V56710)

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V69301)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

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:
 Halina Dermont
 Piotr Klejment
 Janina Koz³owska
 Jerzy Makal
 Robert Sokoñ
 Karol Zdrojecki
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)

29 padziernika oko³o 12.20 dosz³o
w D¹browskich do wypadku drogowego. Jad¹cy Fiatem Panda dziewiêtnastoletni Norbert G. Podczas wyprzedzania
vw Golfa zderzy³ siê czo³owo z nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka Audi. W wyniku
wypadku pasa¿erka Audi ze z³amaniem rêki trafi³a do
szpitala w Olecku.
Równie¿ do oleckiego szpitala trafili pasa¿erowie Pandy:
siedemdziesiêcioszecioletni Adolf
G. (z³amane ¿ebra)
i trzynastoletnia
Dorota K. (z³amany
obojczyk).

4 listopada o 13.50 w Kowalach Oleckich kieruj¹ca fiatem cc Karolina R. Na
oblodzonej jezdni straci³a panowanie nad
kierownic¹, wpad³a w polizg i zderzy³a
siê czo³owo z naje¿d¿aj¹cym samochodem ciê¿arowym. Ze z³amaniem nogi zosta³a przewieziona do szpitala w Olecku.

Zabójczy mróz

Hubertowe
polowanie

MARKET
BUDOWLANY

(V58808)

4 listopada ko³o myliwskie Sarna
zorganizowa³o hubertowskie polowanie.
Rozpoczê³a je msza wiêta celebrowana w kapliczce w Doliwach.
Polowanie objê³o tereny lasów w
okolicach Baran i Olszewa, a zakoñczy³a je uroczysta biesiada, której g³ównym
daniem by³ pieczony na ognisku dzik.

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

1 listopada policjanci ujêli w Olecku
Karola G. (22 lata), Mariusza P. (20 lat)
oraz Tomasza G (23 lata).
Wczeniej zatrzymani mê¿czyni usi³owali w okolicach Kukowa skraæ oko³o 200 metrów przewodu telefonicznego.
Sp³oszyli ich okoliczni mieszkañcy.
Wszyscy zostali osadzeni w areszcie ledczym. Za usi³owanie kradzie¿y grozi
im kara piêciu lat wiêzienia.

Koledze

Józefowi
Skrockiemu
(K29401)

5 listopada oko³o 7.40 w jednym z
krytych dachem mietników osiedla Nad
Leg¹ penetruj¹cy go bezdomny znalaz³
zw³oki czterdziestodwuletniego mê¿czyzny.
Policja stwierdzi³a, ¿e zmar³ym jest
równie¿ bezdomny. Jak dowiedzielimy
siê zmar³y mê¿czyzna pomieszkiwa³ w ten
sposób ju¿ od d³u¿szego czasu, m.in. w
mietnikach przy placu Wolnoci.
Przyczyn¹ jego mierci by³o prawdopodobnie zamarzniêcie. Dok³adn¹ przyczynê okreli sekcja. Wyklucza siê jednak mo¿liwoæ udzia³u w tym zdarzeniu
osób trzecich.

Nie uda³a siê
kradzie¿

wyrazy szczerego
i g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci

MATKI

sk³adaj¹: Rada Nadzorcza,
Zarz¹d i Pracownicy
Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Olecku

6-12.11.2006r.
 ul. Sk³adowa 6
13-19.11.2006r.
 ul. Zielona 37

OLECKI TERMINARZ
8 listopada
11.00  uroczyste otwarcie i powiêcenie nowej siedziby Biblioteki Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30
12.15  uroczyste otwarcie i powiêcenie Mazurskiego centrum Edukacji
i Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkó³
Licealnych i Zawodowych, ul. Go³dapska 27)
10 listopada
9.00  zakoñczenie przyjmowania ofert
w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót, Spó³dzielnia Mieszkaniowa, ul. Zyndrama 4
10.00  przetarg nieograniczony na wykonanie robót, Spó³dzielnia Mieszkaniowa, ul. Zyndrama 4
12 listopada
 WYBORY DO RAD MIASTA, POWIATU ORAZ DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
17 listopada
17.00  Teoria chaosu  film, kino
19.00  Kumple na zabój  film, kino
18 listopada
9.30  powiêcenie kapliczki powiêconej w. Hubertowi, wie Jelonek (60lecie Ko³a £owieckiego Dzik)
11.00  msza wiêta (60-lecie Ko³a £owieckiego Dzik)
12.30  uroczystoci oficjalne 60-lecia
Ko³a £owieckiego Dzik, ROK Mazury garbate
17.00  Teoria chaosu  film, kino
19.00  Kumple na zabój  film, kino
19 listopada
17.00  Teoria chaosu  film, kino
19.00  Kumple na zabój  film, kino
7 grudnia
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, Kolejowa 32.
31grudnia 2006 / 1 stycznia 2007
20.00  pocz¹tek Balu Sylwestrowego,
dom weselny Eden, ul. Gdañska

W dniu 9 listopada
2006r. czytelnia Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej bêdzie czynna
w godzinach 15-18.

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

(V27804)
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Wywiad

(czêæ 3)

z Jerzym Kisielewskim
Ziemia obiecana  Mazury

BMB:  Czy autochtoni traktuj¹ Pana
jak swojaka?
JK:  Chyba tak! Chocia¿ ci¹gle jestem dla nich Warszawiakiem. Najwiêkszy komplement, jaki spotka³ mnie od tego
czasu, to stwierdzenie, które us³ysza³em
od znajomych. Otó¿ gdzie w okolicznych
wsiach kto pyta³ o nas okrelaj¹c, ¿e
mieszkamy w szkole w Zawadach. Odpowiedziano mu na to: A to Warszawiak,
ale ten to taki normalny. Je¿eli przez ca³e
lata zas³u¿y³em sobie na tyle, to wiêcej
nie potrzebujê.
BMB:  Wróæmy do Olecka.
JK: Z miastami jest jak z ludmi. O
pewnych porach wygl¹daj¹ le, a o innych dobrze. Ja zobaczy³em Olecko bardzo pón¹ jesieni¹ i wygl¹da³o to tak, jakby
wywia³o ludzi, jakby nie by³o zieleni. Wtedy
zrozumia³em, ¿e muszê poszukaæ g³êbiej,
bo wiedzia³em, ¿e jest ³adne.
Nagle minê³a mnie ciê¿arówka wioz¹ca jakby wyjête z ¿urnala ³odzie motorowe. Myla³em, ¿e film krêc¹. Co wiêcej
zna³em statystyczne dane tego regionu.
30% bezrobocia, a mo¿e wiêcej. Innego
dnia stoj¹c na placu, który nazywany jest
te¿ Rynkiem, zobaczy³em przeje¿d¿aj¹cego wie¿ego Mercedesa i to na oleckich
numerach. Wtedy spyta³em Burmistrza
Wac³awa Olszewskiego: Jaka jest prawda o Olecku? Czy to, ¿e jest 30% bezrobocia i dramat ludzi pozostawionych w
by³ych PeGeeRach samym sobie, czy wielkie
zak³ady pracy produkuj¹ce ekskluzywny
sprzêt sportowy?.
BMB:  Rzeczywistoæ nie jest tak
prosta.
JK:  Tak! Ale ja patrzê inaczej, mo¿e
moje patrzenie jest wie¿sze? Osiedle nad
jeziorem wygl¹da jak Beverly Hills. Domy
du¿e i dopieszczone, piêkne drzewa i krzewy
wokó³, zadbane trawniki. Przede wszystkim widaæ, ¿e mieszkaj¹cy w nich dbaj¹ o
to, by dom wygl¹da³ ³adnie. Nie musi byæ
okaza³y. Musi byæ ³adny!
Wtedy zacz¹³em poznawaæ ludzi i atmosferê miasta. Wczeniej pozna³em Burmistrza Wac³awa Olszewskiego. Przywióz³
go do Zawad nie kto inny tylko Henryk
Trznadel.
Wypada³oby jednak zaznaczyæ, ¿e mnie
jest ze wszystkim ³atwiej. Wystarczy po-

kazaæ w telewizji kilka razy twarz i jest siê
rozpoznawalnym  wtedy jest na pewno
ze wszystkim ³atwiej. £atwiej przede wszystkim nawi¹zaæ kontakt z ludmi. Mnie jednak chodzi o to, bym by³ ten z Zawad, a
nie z telewizora.
Jeden z s¹siadów zada³ mi na pocz¹tku pytanie: Co, bêdzie przyje¿d¿a³ na lato?,
a ja na to Nie!, A co tu bêdzie robi³ w
zimê? Zobaczê, jak tu jest. Dom jest
wtedy, gdy kto w nim mieszka. Nie mo¿na
te¿ zamroziæ relacji z ludmi na dziesiêæ
miesiêcy, a potem je na dwa miesi¹ce
wakacji odblokowaæ.
Moja teciowa ka¿e siê tutaj przywieæ
w maju, a w zesz³ym roku zobaczy³a tutaj
nieg. Na pocz¹tku by³a bardzo sceptyczna
co do wielkoci domu (za du¿y) i co do
okolicy (odludna). Jej kole¿anki pytaj¹,
czy siê nie boi, kiedy jest sama. Ona odpowiada pytaniem: A czego mam siê
baæ? Ma wielkie poczucie bezpieczeñstwa. Mówi, ¿e kiedy jest sama, czêsto
dzwoni do niej Pan Henryk i pyta, czy
czego nie potrzebuje.
Od kiedy mamy telefon, poczucie bezpieczeñstwa znacznie wzros³o.
Na pocz¹tku przeje¿d¿a³em przez Olecko
i gna³em do siebie, do Zawad. Potem
postanowi³em, ¿e bêdê poznawa³ miasto.
Przewa¿nie przy okazji zakupów zwiedza³em jak¹ jego czêæ.
BMB:  Co Panu mówi has³o Przystanek Olecko?
JK:  Wtedy tu wsi¹k³em. Bo co ja
widzê? W miecie, w którym mówi¹c z³oliwie, nie ma prawa siê co dziaæ: dzieje
siê i to du¿o. Patrz¹c
na iloæ imprez, na
stoczniê, na uczelniê
wy¿sz¹ czuje siê ¿ycie. Od kiedy wsi¹k³em
w Olecko, wszystkich
zanudzam Oleckiem.
Dla mnie Przystanek Olecko to genialny pomys³ na promocjê miasta.
Patrz¹c na okolice mojej wsi mówi³em,
¿e to jest ziemia obiecana. Sama Puszcza
Borecka to pere³ka.

Trzeba doceniæ to, czym jest ta puszcza
i ¿e mo¿na do niej wejæ. Nie jest terenem prywatnym. Wzruszaj¹cy dla mnie
jest napis, ¿e ostrzega siê przez ¿ubrami, które podczas remontu wysz³y za ogrodzenie.
Pozna³em tam, niestety ju¿ p., leniczego z Boliska, Pana Zawadzkiego. By³
ma³omówny i przypomina³ ¿ubra. Podczas jednego ze spotkañ powiedzia³: Kiedy przyjecha³by do Puszczy zrobiæ tê
Kawê czy herbatê. Gwarantujê, ¿e przyjd¹
¿ubry na kawê. On zna³ je wszystkie po
imieniu. To on buraka bra³ w zêby i dawa³ ¿ubrowi.
Pamiêtam jedn¹ z rozmów: Wie, Pan
opowiada  Przyjechali tu z Uniwersytetu Jagielloñskiego. Pokazujê im panik
dla ¿ubrów i mówiê, ¿e or³y nad nim gniazdo
uwi³y. Oni mi na to, ¿e mam tydzieñ, aby
panik zlikwidowaæ. Panik stoi tu ze trzydzieci lat i pewnie or³y wiedzia³y, co robi¹. Ale naukowcy wiedz¹ lepiej.
Jak tutaj przyjecha³em to uwa¿a³em,
¿e z ca³ej Puszczy nale¿y zrobiæ rezerwat.
Ale przecie¿ nikt w ca³ej Polsce nie ma
takich pieniêdzy, a po drugie jest to tak
kruche rodowisko, ¿e bez ingerencji cz³owieka jedna eksplozja demograficzna szkodników lub jedna potê¿na wichura i by³aby nie Puszcza, a Pustynia Borecka.
BMB:  Przyroda dostosowuje siê
do cywilizacji.
JK:  Tak naprawdê po poprzednim
ustroju, poza tym co próbujemy wyczyciæ ze swoich szarych komórek, pozosta³ bezmiar brzydoty i to brzydoty absurdalnej. Przyk³adem s¹ domy budowane z wielkiej p³yty na szczerej wsi.
BMB:  Jak Pan widzi Olecko?
JK:  Mówi³em ju¿, ¿e zadziwia mnie
i fascynuje. Olecko zmieni³o siê, od kiedy tutaj jestem. Ono zmienia siê z dnia
na dzieñ. Na lepsze. Tego nie widaæ, gdy
siê tutaj mieszka. Gdy wpadam raz na jaki czas, to widzê ka¿d¹ zmianê. Wemy
hotel Kronprinz. Sta³ pusty i zrujnowany. Teraz do niego wróci³o ¿ycie.
W Olecku widaæ ¿ycie ekonomiczne.
Jeszcze szeæ, siedem lat temu ludzie na-

(V58308)

Dzisiaj publikujemy ostatni¹ ju¿ czêæ wywiadu jakiego udzieli³ Tygodnikowi
Oleckiemu Jerzy Kisielewski, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny, wspó³pracuj¹cy z najpopularniejszymi i szanowanymi redakcjami. Od kilku lat Pan Jerzy
osiedli³ siê w Zawadach Oleckich. Wie ta po³o¿ona jest na skraju puszczy Boreckiej w gminie Kowale Oleckie.
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stawieni byli na prze¿ycie. A teraz? Proszê!
Ma³o tego! Przez pryzmat Olecka widaæ, co oznacza wejcie
do Unii Europejskiej.
Olecko zachwyca w ró¿ny sposób. Tutaj produkty renomowanych zachodnich firm kosmetycznych mo¿na kupiæ za mniejsze pieni¹dze. Czyli ceny mo¿na dostosowywaæ do zasobnoci
kieszeni mieszkañców.
Spotka³em ambasador w Unii Europejskiej, a niegdy szefow¹ Fundacji Schumana  Ró¿ê Thun i zaprosi³em ja na wywiad
do radia. Spyta³a mnie: Co ty tak do tego Olecka jedzisz? 
Je¿d¿ê bo to jest wietna okolica. Wiesz ja te¿ tam by³am.
Zaprosili mnie znajomi do Czerwonego Dworu, a gdy pojechalimy do miasta to siê okaza³o, ¿e tam s¹ takie ciuchlandy jakich
ja w ¿yciu nie widzia³am. W zesz³ym roku kto mnie spyta³,
sk¹d mam tak¹ ³adn¹ zamszow¹ marynarkê. Odpowiedzia³em,
¿e za du¿e pieni¹dze kupi³em w Olecku. Akurat w sobotê by³a
przeceniona z dziesiêciu z³otych na piêæ. Ten kto mi na to:
Zwariowa³e, Ja Nie!.
Tak wiêc oleckie ciuchlandy sta³y siê legend¹.
Tak te¿ mo¿na wsi¹kaæ w miasto i tak miasto mo¿na reklamowaæ.
BMB:  Gdy siê mieszka tak daleko od rodka zdarzeñ,
czy nie odbija siê to na ¿yciu zawodowym?
JK:  Tak! Ale pozytywnie! Zwi¹za³em siê z mazowieckim
radiem Dla Ciebie. I nagle okaza³o siê, ¿e media musz¹ wyliczaæ siê z misji. Gdy zaczêlimy dyskutowaæ o tym, co jest
misj¹, a co ni¹ nie jest, zaproponowa³em, by zrobiæ audycje o
samorz¹dzie. To tylko dziêki temu, ¿e pozna³em Olecko, wiedzia³em co na ten temat.
BMB:  To ju¿ jest zale¿noæ emocjonalna.
JK:  Którego dnia zda³em sobie z tego sprawê. Jestem
zwi¹zany emocjonalnie z miastem i z ludmi. Nie by³o mnie tydzieñ i wchodzê do sklepu. Zaraz mnie pytaj¹, czy przyjecha³em
na d³u¿ej, czy tylko na sobotê i niedzielê. To jest co normalnego tutaj, ale nas, mieszczuchów warszawskich, wzrusza.
Ja po takim pytaniu czujê siê u siebie. Wtedy uzna³em, ¿e
jeli siê mogê na co przydaæ  powiedzmy u³atwiæ kontakt z
kim, kogo ja spotykam w Warszawie, a ten kto mo¿e byæ
istotnym ogniwem do za³atwienia oleckiej sprawy publicznej, to
po to jestem.
BMB:  Czyli nie okopie siê Pan w licznym miejscu pod
Puszcz¹ Boreck¹, ale bêdzie bra³ czynny udzia³ w ¿yciu naszej
spo³ecznoci?
JK:  W³anie tak! Chcia³bym siê na co przydaæ. T¹ okolic¹ zarazilimy paru znajomych. To zara¿anie idzie dalej. Kolejni znajomi znajomych itd.
Program ten jest jeden i jedno ma has³o: ¿eby ka¿da myl¹ca
ma³pa w Polsce i nie tylko wiedzia³a o tym, gdzie jest Olecko!!!
Którego dnia umówi³em siê z burmistrzami, którzy za³atwiali sprawy miejskie w Warszawie. Spotkalimy siê w kawiarni
Na rozdro¿u. I wtedy Henryk Trznadel zacz¹³ przedstawiaæ

mnie osobom siedz¹cym przy innych stolikach. Wszyscy ci
ludzie pracowali w samorz¹dach, a nikt o nich nic nie wiedzia³.
Wtedy pomyla³em o tym, ¿e reklamê mo¿e mieæ prezydent
miasta sprawuj¹cy swój urz¹d z wiêzienia, reklamê maj¹ Starachowice, a o miastach, w których pomimo licznych ograniczeñ
co siê dzieje, nic nie wiemy. Dlaczego ma tak zostaæ?
Przecie¿ ci ludzie nie tylko musz¹ co dla swojego rodowiska zrobiæ, ale i przekonaæ do wspólnego dzia³ania opozycjê.
Przecie¿, to w Tygodniku Oleckim kto zada³ burmistrzowi pytanie: Ile imprez odby³o siê na wyremontowanym Pomniku? Myl¹c tymi torami, mo¿na by spytaæ, czy odbudowa
Starego Miasta w Warszawie mia³a sens w czasach, gdy ludzie
nie mieli gdzie mieszkaæ? Jeli chodzi o Olecko to pomnik jest
przecie¿ czêci¹ miasta i gdyby by³a ona zapuszczona i zrujnowana, nie tchnê³o by siê tam ducha. Mo¿na tego nie zauwa¿aæ, gdy siê tu mieszka, ale ka¿dy przyjezdny widzi, jak piêkniej¹ okolice stadionu.
BMB:  Olecczanie te¿ to widz¹. Ale od czasu do czasu
maj¹ prawo do ponarzekania. Nie wiem, czy Pan zauwa¿a,
¿e u nas panuj¹ inne standardy. My wymagamy od Starostów
i Burmistrzów.
JK:  Zauwa¿y³em. Chcia³bym tutaj powiedzieæ jeszcze o
jednej rzeczy. Czêsto umawiamy siê z burmistrzami w Warszawie. Gdy siê widzimy, zachwyceni mówi¹; Uda³o siê. Kto z
takim entuzjazmem mówi o swoich rzeczach prywatnych. Ja
s³yszê, ¿e uda³o siê, bo na pocz¹tku by³o nie³atwo, za³atwiæ
pieni¹dze na blok Budownictwa Spo³ecznego. A jest pilnie
potrzebny. I tak jest za ka¿dym spotkaniem.
BMB:  Jakoæ ¿ycia m.in. polega na wygl¹dzie naszego
otoczenia.
JK:  W³anie! Jeszcze bardziej czujemy siê dobrze, gdy
jestemy wci¹gniêci w to, co siê z naszym otoczeniem dzieje.
Wtedy te¿ jestemy bardziej odpowiedzialni. I ci, którzy buduj¹ cie¿kê wokó³ jeziora i ci którzy protestuj¹ przeciw jej budowie, bo uwa¿aj¹, ¿e siê co zniszczy³o, s¹ dowodem zaanga¿owania.
BMB:  Tak jak Pan wczeniej wspomnia³, my sami zmian
nie dostrzegamy. Czêsto te¿ nie dostrzegamy niew¹tpliwych
osi¹gniêæ. Jak pan poprzez pryzmat swojej wiedzy o samorz¹dach widzi osi¹gniêcia naszego miasta?
JK:  Niestety, jest tak jak w ma³¿eñstwie. Je¿eli kochamy
¿onê, to jest nam trudno mówiæ o innych kobietach. I tak to
jest z uczuciem. Gdybym doæ sporego kawa³ka duszy nie zostawi³ w Olecku, to bym mo¿e wiêcej czasu powiêci³ na zwiedzanie innych miast.
Uwa¿am, ¿e najwiêkszym osi¹gniêciem reformy samorz¹dowej jest to, ¿e jak siê jedzie przez Polskê i wje¿d¿a do miasteczka, w którym nigdy nie bylimy, to po piêtnastu minutach
mo¿emy okreliæ, czy jest rz¹dzone dobrze czy le. Ja, który
wszystko mierzy przez pryzmat Olecka, tak widzê.
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.
Poprzednie czêci wywiadu by³y drukowane w 43 nr TO na
s. 10-11 i w nr 44 na s. 7.

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
BE¯ 20x25  17,95 z³/m 2

(V69401)

(V78540)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz
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Uroczystoci w Stra¿y Po¿arnej

¿aków. S¹ nimi starszy aspirant Edward Szulc oraz kapitan
in¿ynier po¿arnictwa Tadeusz Jakubowski.
W uroczystoci udzia³ wziêli: Burmistrz Wac³aw Olszewski, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Wac³aw Sapieha, wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódzkiego Edward Adamczyk,
Komendant Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej m³odszy brygadier Dariusz Przeradzki.
Fot. Archiwum PSP w Olecku

Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie m³odszy brygadier Dariusz Przeradzki, nowy komendant PSP w Olecku
m³odszy brygadier Jan Mróz oraz odchodz¹cy na emeryturê kpt Tadeusz Jakubowski.
W ubieg³y pi¹tek w Komendzie Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku odby³a siê oficjalna uroczystoæ podjêcia obowi¹zków s³u¿bowych przez nowego komendanta m³odszego
brygadiera Jana Mroza.
Równoczenie po¿egnano odchodz¹cych na emeryturê straEspalda  Fizykoterapia
Jedyna terapia lecz¹ca skutecznie:
 bóle krêgos³upa  rwê kulszow¹  dyskopatie
Chiroterapia  bezbolesne ustawianie krêgos³upa
dyplomowani fizjoterapeuci Aldona i Piotr Stêpieñ
Dybowo 24, 19-411 wiêtajno, tel. 0-503-308-955

Punkt znajduje siê w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej
w Olsztynie, 10-561 Olsztyn, ul. ¯o³nierska 16, pokój nr
15 (parter), tel. (089) 527 95 00 wew. 359
czynny we wtorki i czwartki w godz. 1500  1800
W czasie trwania kampanii medialnej z zakresu HIV/
AIDS w okresie od 28.11.2006 r. do 01.12.2006 r.
punkt bêdzie czynny codziennie (od poniedzia³ku do
pi¹tku) w godz. 1500 do 1800

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 -

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
(V58508)

(L5907)

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

(K6901)

NIKT NIE OPRÓCZ CIEBIE NIE POZNA WYNIKU BADANIA!

(V68801)

LAS I OGRÓD

Bezp³atnie i anonimowo mo¿esz przebadaæ siê
na obecnoæ wirusa HIV
w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Olsztynie.

(V63615)

(V68901)

RATUJ SWÓJ KRÊGOS£UP  nie czekaj

Odchodz¹cy na emeryturê aspirant sztabowy Edward
Szulc otrzymuje upominek od wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku Wojewódzkiego Edwarda Adamczyka.

%
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (7b)

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

Z rozkazu boga lasu

Przed wyjciem z terenu wodospadu
kupi³em u miejscowych Indian Guarani,
którzy rozstawili siê ze swoimi straganami, kilka indiañskich rzeczy.
Wiedz¹c, ¿e o godzinie 18 bêdzie
ju¿ ciemno, stara³em siê jak najszybciej
dostaæ do hostelu. Tutaj wszyscy siedzieli przed telewizorami i byli podekscytowani, poniewa¿ ogl¹dali mecz Polska  Ekwador (w ramach mistrzostw

Do pontonu wchodzi kilkanacie osób,
wiêc czeka³em a¿ zbierze siê komplet.
Rozebra³em siê do majtek, bo i tak wszystko by³oby mokre. Obs³uga pontonu da³a
mi gumowy worek, do którego schowa³em ubranie, kamerê wideo, aparat fotograficzny, pieni¹dze, zegarek i okulary.
Kiedy zdj¹³em okulary, ma³o co widzia³em ... ale wodospady dostrzeg³em. By³o
zimno, bo przecie¿ jesieñ (9 czerwiec).
Dr¿a³em z zimna i kiedy pomyla³em, ¿e
za chwilê bêdê pod samym wodospadem i bêdzie on na mnie spada³ 
umiech powoli zanika³. W koñcu pop³yn¹³em i niespodziewanie znalaz³em siê
pod cian¹ okrutnie lodowatej wody.
Zapar³o mi dech w piersiach. Nie wiedzia³em co siê ze mn¹ dzieje. Jedn¹ rêk¹

Uprawiam rafting
rêce przepiêkny motyl
i d³ugo nie odlatywa³.
Korzystaj¹c z takiej
okazji fotografowa³em
go (oczywicie drug¹
rêk¹). K¹tem oka widzia³em, jak przygl¹daj¹
mi siê Japoñczycy i ...
zazdroszcz¹.

wiata w pi³ce no¿nej). Oczywicie kibicowali Ekwadorczykom i po ka¿dym ich
golu, euforii nie by³o koñca. Ja nie mog³em patrzeæ jak Polacy przegrywaj¹ (1:2)
i poszed³em poszperaæ w Internecie
na temat Brazylii, do której zamierzam
udaæ siê za 2 dni.

Diabelska Gardziel
trzyma³em kurczowo worek, a drug¹ za
ponton, ¿eby nie wpaæ do wody. Prze¿ycie traumatyczne! Po 15 minutach by³em ju¿ na kamienistej pla¿y i wylegiwa³em siê na jakim ogromnym g³azie, po
którym ³azi³a sporych rozmiarów jaszczurka
i nie reagowa³a na moje próby jej przepêdzenia. Kiedy doszed³em do siebie,
odwiedzi³em kilka punktów widokowych,
a nastêpnie pojecha³em kolejk¹ w¹skotorow¹ do najefektywniejszej kaskady,
do Diabelskiej Gardzieli. Przy niej panuje og³uszaj¹cy huk, wieczna m¿awka
oraz têcza. A i turystów jest tu najwiêcej. Oczywicie wszyscy siê fotografowali, ja te¿!
W pewnym momencie usiad³ mi na

Piêkny motyl na moim palcu

C.d.n.

&
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Dzieñ Edukacji Narodowej

w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku
Witamy wszystkich na uroczystym
apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jest to dzieñ szczególny dla wszystkich
pracowników szko³y, ale i okazja dla nas
na wyra¿enie naszej wdziêcznoci Wam
za wielkie serce, za powiêcenie, za trud
w³o¿ony w nasze wychowanie i nauczanie. Chcemy jednoczenie przeprosiæ Was
za nasze przewinienia i zapewniæ, ¿e praca
Wasza ka¿dego dnia jest dla nas twórcza. To Wy mobilizujecie nas do poznawania naszych ukrytych zdolnoci, otwieracie nam okno na wiat. Zawsze jestecie i bêdziecie dla nas wzorem, który
staramy siê naladowaæ. Wasze cenne
rady staj¹ siê dla nas drogowskazem w
naszym dalszym rozwoju. Z tego miejsca pragniemy ¿yczyæ Wam du¿o s³oñca, a jego promienie ka¿dego dnia niech
rozjaniaj¹ Wasze strapione twarze, wielu
sukcesów w ¿yciu osobistym oraz spe³nienia najskrytszych marzeñ. Takimi oto
s³owami uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 1 w Olecku dokonali otwarcia uroczystoci z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odby³a siê 13 padziernika
2006r.
Dyrektor szko³y p. Eligia Bañkowska w swoim wyst¹pieniu wyrazi³a krótk¹ refleksjê na temat zawodu nauczyciela oraz skierowa³a s³owa podziêkowañ

i ¿yczeñ w stronê wszystkich obecnych
i emerytowanych pracowników naszej
szko³y. P. Dyrektor przekaza³a równie¿
¿yczenia w imieniu ks. Proboszcza na-

szej parafii.
G³os zabra³ tak¿e przewodnicz¹cy Rady
Rodziców p. Wojciech Bojar, po czym
pa³eczkê przejêli uczniowie klasy IVa
przygotowani przez p. Teresê Grzymkowsk¹ i p. Bo¿enê Jegliñsk¹ do wyst¹pienia w humorystycznych scenkach szkolnych wzbogaconych piosenkami o treci wyjêtej z ¿ycia szko³y,
piewanymi na znane melodie.
Dzi piosenkê zapiewamy, na bêbenku
zastukamy, bo
dzi Pani wiêto
jest z wdziêkiem piewali
uczniowie klasy
Ic i Id przygotowani przez p.
Annê Szadkowsk¹.
P. Danuta
Ku³akowska
wraz ze swymi
uczniami z klasy
IVb z pe³n¹ we-

rw¹ wykona³a piosenkê auczycielu, by³e
mi naprawdê bliski.
Pokaz mody wzbudzi³ najwiêksze
zainteresowanie i rozbawi³ zgromadzon¹ publicznoæ. Uczniowie klasy IVa zaprezentowali stroje bez których nowoczesny nauczyciel pod¹¿aj¹cy drog¹ rozwoju zawodowego w burzliwych czasach

reformy owiatowej wprost nie mo¿e siê
obyæ.
Nauczyciel historii powinien nosiæ przy
sobie urz¹dzenie opatentowane przez
Amora, które pozwoli wzniecaæ zapa³ i
mi³oæ do historii.
Nieodzownym atrybutem nauczyciela
przyrody bêdzie finezyjny kapelusz, który
spe³ni rolê miernika stopnia kwitnienia

'
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wiedzy przyrodniczej w klasie, a tak¿e kalosze szczêcia.
Dla wspó³czesnego matematyka zaoferowano obszerny strój z motywami matematyczno-zoologicznymi.
Z przodu kreacji nauczyciela polonisty wskazano wspania³e
narzêdzie do wa³kowania zasad gramatyki polskiej oraz miote³kê
do wymiatania b³êdów ortograficznych.
Dla nauczyciela bibliotekarza polecono obszern¹ spódnicê,
zaopatrzon¹ w du¿e, wygodne kieszenie, dziêki którym bibliotekarz bêdzie móg³ mieæ przy sobie ukochane ksi¹¿ki.
Podczas wyst¹pieñ kolejnych modeli podziwiano propozycjê niestandardowego stroju dla nauczyciela jêzyków
obcych, kolorowej i zabawnej kreacji dla nauczyciela nauczania zintegrowanego oraz czysto anielskiego okrycia
dla nauczyciela religii. Obcis³y dres eksponuj¹cy doskonale rozwiniête miênie to typowy wspó³czesny strój dla
nauczyciela wychowania fizycznego.
Gromkie brawa i radoæ na twarzach grona pedagogicznego zapewne by³y wyrazem podziwu i pe³nej akceptacji zaprezentowanych strojów.
Uroczystoæ uwietni³ swoim subtelnym piewem chór
szkolny pod kierunkiem p. Teresy Szadkowskiej.
Mi³ym gestem by³y piêkne, rêcznie wykonane ró¿e wrêczone przez uczniów ka¿demu pracownikowi szko³y i zaproszonym gociom wraz ze s³owami serdecznych ¿yczeñ.
Wykonaniem nietypowych ró¿ zajê³y siê dzieci z kó³ka plastycznego prowadzonego przez p. Ma³gorzatê Backiel.
Nad przebiegiem uroczystego apelu z pe³nym zaanga¿owaniem czuwa³a p. Teresa Grzymkowska we wspó³pracy z
p. Bo¿en¹ Jegliñsk¹.
Kolejne mi³e chwile pracownicy szko³y i zaproszeni gocie spêdzili przy towarzyskiej kawie i pysznym ciecie ufundowanym przez Radê Rodziców Szko³y Podstawowej nr 1 w

Olecku.
Organizatorom pi¹tkowej uroczystoci serdecznie dziêkujemy.
Tekst opracowa³a
Renata Bogdan  nauczycielka SP nr 1 w Olecku

Wycieczka Id do Suwalskiego Parku Krajobrazowego
20 wrzenia 2006r. klasa Id z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku by³ w Suwalskim Parku
Krajobrazowy. Opiekunami byli nasi nauczyciele Anna i Józef Kuniccy.
O godzinie 9 wyjechalimy spod szko³y
autokarem. Niestety na pocz¹tku pogoda nam nie dopisywa³a, poniewa¿ pada³
deszcz, ale za chwilê jak na zamówienie
ukaza³o siê s³oñce. Pierwszy przystanek

Fot. Archiwum szkolne

mia³ miejsce w Mieruniszkach  najstarszej, powiadczonej ród³ami miejscowoci w okolicach Olecka, której nazwa wywodzi siê od w³oci jaæwieskiej z czasów
przedkrzy¿ackich. Ogl¹dalimy tam ruiny
zabytkowego kocio³a oraz okolicê.
Nastêpnie podziwialimy wiadukty w
Stañczykach (nieczynn¹ linie kolejow¹
Go³dap  ¯ytkiejmy.
Po drodze do Smolnik zatrzymalimy

siê w miejscu gdzie stykaj¹ siê granice
Polski Rosji i Litwy. W tamtym miejscu
mielimy szansê przekroczyæ granicê tych
trzech pañstw. Kolejnym punktem naszej wycieczki by³o wejcie na punkt
widokowy w Smolnikach i podziwianie
otaczaj¹cego krajobrazu zwi¹zanego z
ostatnim zlodowaceniem. Nastêpnie ogl¹dalimy g³azowisko w Rutce  ogromne
g³azy narzutowe (eratyki).
Kolejnym etapem naszej wêdrówki by³o
wejcie na Cisow¹ Górê zwan¹ Suwalsk¹ Fud¿ijam¹.
W Turtulu zorganizowalimy ognisko. Po zjedzeniu smacznej, pieczonej
kie³basy i wspólnych rozmowach i ¿artach udalimy siê do B³askowizny oraz
spacerowalimy brzegiem najg³êbszego
w Polsce Jeziora Hañcza (108,5m).
Do Olecka wrócilimy bezpiecznie
oko³o godziny szesnastej. Wycieczka by³a
bardzo udana. Bêdziemy j¹ d³ugo wspominaæ, poniewa¿ by³ to nasz pierwszy
wyjazd w nowej szkole z nowymi kole¿ankami i kolegami.
Opracowali:
Joanna Chmielewska Katarzyna
Ulikowska i Adam Kempisty z kl. Id
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GONI¥C KORMORANY...

Z³ota polska jesieñ  to popularne
okrelenie sprawdza siê w tym roku
wyj¹tkowo. Cieplutko, s³oneczko, czasem
deszczyk... Cudownie. Masa grzybów,
wieczorne spacery wród po¿ó³k³ych lici, fantastycznie... Jeziora skrywaj¹ce

sjonatów wêdkarstwa i zawodów pod kierownictwem dowiadczonych organizatorów i wymienitych wêdkarzy: Krysi
Majewskiej i Renka Galickiego zorganizowa³a i przeprowadzi³a bardzo ciekawe zawody.

swoje skarby, oczkuj¹ce ukleje, drapie¿ne okonie.... urzekaj¹co...
Jednym z takich urzekaj¹cych jezior
s¹ Bolesty. Po³o¿one na trasie rzeki Rospudy, bardzo wyd³u¿one, typowo rynnowe jezioro, od lat s³ynie z du¿ej populacji okonia i szczupaka. Na wschodnim brzegu jeziora zwykle ustawiaj¹ siê
sp³awikowcy do rozgrywania ró¿nych
zawodów. Ryb¹ dominuj¹c¹ zawsze jest
ukleja. Rzadko trafia siê leszcz czy p³oæ.
To na tym jeziorze najlepsi i najlepiej
losuj¹cy zawodnicy potrafi¹ w ci¹gu trzech
godzin z³owiæ nawet 5-6 kg srebrnych
rybek. Ale wêdkarze maj¹ zacn¹ konkurencjê w po³awianiu uklejek. S¹ nimi okonie
i szczupaki. W³anie na takie drapie¿niki wybra³o siê 1 padziernika 25 wêdkarzy startuj¹cych w Spinningowych Zawodach Drapie¿nik z Bolest. Organizatorem Zawodów by³o jak zwykle Ko³o
RAK z Raczek. Grupa fantastycznych pa-

Od siódmej zbieralimy siê nad jeziorem. Du¿a pla¿a z miejscem na ognisko, ³agodny brzeg umo¿liwiaj¹cy wygodne wodowanie ³odzi, dorodna jab³oñ

z pysznymi owocami, a do tego przepiêkna, nie padziernikowa, a majowa
pogoda przywita³y uczestników. Zapisy,
ustawianie ³odzi, przy którym jedni pomagali drugim, a czasem nawet trochê
przeszkadzali. Wszystko w sympatycznej, mi³ej atmosferze. W koñcu to sami
koledzy..., ups kole¿anki i koledzy!
Po krótkim przywitaniu, przedstawieniu
zasad rywalizacji, podaniu wymiarów
ochronnych, wystartowalimy.
Jezioro przywita³o nas bardzo tajemniczo. Zupe³na cisza. Zastanawialimy siê
czy to cisza przed burz¹?
£odzie rozp³ynê³y siê po ca³ym jeziorze jak oczka w rosole. Czêæ wêdkarzy z uporem maniaka biczowa³a przybrze¿ne trzciny, oczekuj¹c straszliwego
zêbacza! Inni na stokach i g³êbinach poszukiwali okoni. Skutek by³ jednak podobny. Ryby zdecydowanie nie by³y przygotowane do zawodów. Co im nie pasowa³o. Mo¿e by³o zbyt ciep³o jak na
padziernik? Z wielkim trudem ³owilimy
okonie, ale wymiar 18 cm by³ barier¹ prawie
nie do zdobycia. Pociesznie wygl¹da³y
³odzie mijaj¹ce siê na rodku jeziora. Co
chwilê kto wpada³ na genialny pomys³, ¿e wschodni brzeg jest najrybniejszy,
a po chwili inna ³ód zasuwa³a na zachodni brzeg, bo tam mia³y byæ taaaakie

ryby. A z rybami by³ k³opot. Na szczêcie zawodnicy startuj¹cy w tych zawodach nad ryby przedk³adali wietn¹ pogodê, fajn¹ atmosferê i kontakt z przyrod¹. Przecie¿ najwa¿niejsze, tak naprawdê,
jest wdychanie cudownego, czystego powietrza.
Nad brzegami jeziora mo¿na by³o zobaczyæ poredni¹ ingerencjê cz³owieka
w przyrodê. Nie posiadaj¹ce naturalnego wroga, a bêd¹ce pod ochron¹, bobry miejscami niczym tajfun pouk³ada³y
na stromych zboczach dziesi¹tki drzew.
Czy rzeczywicie powinny byæ objête tak¹
ochron¹!? Przecie¿ to zachwianie rów-
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nowagi i wiele szkód dla przyrody i cz³owieka! I jeszcze jeden, du¿o groniejszy
pod k¹tem wêdkarstwa i rybactwa, szkodnik  kormorany!!! S¹ ich setki, tysi¹ce!
W Europie zachodniej ich populacja jest
bardzo ograniczana. Zosta³y sprytnie
przesiedlone do Polski. Wyrz¹dzaj¹ ogromne straty w rybostanie i tak naprawdê
na wielu jeziorach to w³anie kormoran
a nie wêdkarz, rybak, czy nawet k³usownik
jest odpowiedzialny za pustoszenie naszych wód.
Pora zdaæ sobie z tego sprawê. Policzmy. Stado 500 szt. ( a jest to czêsto
spotykane!) CODZINNIE zjada ponad
200kg ryb! W ci¹gu miesi¹ca 6 ton! W
pó³ roku znika z wody 36 ton ryb! I nie
s¹ to ryby byle jakie! Kormorany poluj¹
na niewyroniête ryby cennych gatunków, jak: sielawa, wêgorz, szczupak, okoñ.

Potrafi¹ zanurkowaæ do 10m!!!! Co w
zamian kormoran daje przyrodzie!? Toksyczne odchody, po których drzewa
umieraj¹ stoj¹c.
Skoro Zachodowi tak zale¿y na utrzymaniu kormorana, to niech p³ac¹ naszym
dzier¿awcom i w³acicielom wód, adekwatnie do wyrz¹dzanych strat, odszkodowania! Kormorany to piêkne ptaki, takie... melodyjne..., wiêc nale¿y... goniæ
kormorany. Jest ich zwyczajnie zbyt
du¿o. To jest wielki problem, którym jako nikt nie chce siê na powa¿nie zaj¹æ.
Ale mia³o byæ o zawodach. Po szeciu godzinach ³owienia sp³ynêlimy do
przepysznej grochówki przygotowanej
przez organizatora. Wa¿enie ryb. Nie, no
trochê tego by³o! W odbywaj¹cych siê
w tym samym dniu zawodach spinningowych, organizowanych przez Ko³o
Miasto Olecko na Sedrankach tylko trzech
zawodników z³owi³o ryby. Nie by³ to wiêc

zbyt rybny dzionek. Niedostatki ryb
wynagrodzi³a mi³a atmosfera podczas
obiadu oraz zakoñczenie zawodów i rozlosowywanie nagród.
W imieniu uczestników serdecznie
dziêkujê organizatorom za przygotowane i przeprowadzone zawody.
A oto wyniki:

Fot. Archiwum Ko³a Okoñ

Miejsce, imiê i nazwisko, iloæ
waga ryb (punkty)
1. ARNOLD HOCI££O
2. BOGDAN WASILEWSKI
3. MAREK CHMIELEWSKI
4. LESZEK ANDRULEWICZ
5. ARKADIUSZ SZTUKOWSKI
6. S£AWOMIR SUCHOCKI
7. ANDRZEJ B¥CZYK
8. JERZY RYNKOWSKI
9. MIECZYS£AW GOJLIK
10.ROBERT ANUSZKIEWICZ
11. KAZIMIERZ HEÆMAN
12. JÓZEF MAKOWSKI
NAJWIEKSZY OKOÑ:
ARKADIUSZ SZTUKOWSKI

ryb,
1
9
2
1
3
5
4
3
2
2
1
1

1067
933
845
621
566
510
392
375
254
195
134
85
349
jah
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US£UGI

0-87-520-32-10
L6005
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V66602

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Poleca us³ugi:
- prowadzenia ksi¹g rachunkowych
- ewidencji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
- ewidencji pracowniczych, ZUS
- sporz¹dzania biznes planów, wniosków kredytowych
Kontakt: (087) 520-36-55, kom. 0-600-273-713

(V69801)

BIURO RACHUNKOWE

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6208
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 K27304
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18834
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V56810
* cyklinowanie, szlifowanie parkietów, pod³ug, TANIO, tel.
0-508-216-250
V57110
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V57509
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V59707
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V62906
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
(K24707)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V65609
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V65619
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V64904
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V64504
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V54907
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V63505
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V50207
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V59507
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K443
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V57609

KOMINKI

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L4022
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V61406
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.

(61307)

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V56910

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

(V58408)

(V65104)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V66302
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K23209
* przewozy na Okêcie, tel. 0-600-579-096
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K25906

us³ugi
weterynaryjne
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V69101)
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L5705
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6, tel. 0-605-192-330
K27404
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L6802
* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3824
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V63805
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60008
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V63705
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-09 V59607
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2542

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

(V64604)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K28003
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
V58216
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K25107
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3126
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V64804
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-42-42 K24608

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

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K343
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2243
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3224
* transport, tel. 0-508-192-094
V59617
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K22910
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
V73448
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
(V64704)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V69001)

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

(V63405)

gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

(V69701)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V69721
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

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

V2346

%
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(K61707)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

OG£OSZENIA DROBNE

INNE
* poszukujê mi³ej, zadbanej kobiety, oko³o 40 lat, cel towarzyski lub matrymonialny, tel. 0-885-588-989 po 17.00 K29701
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L6304
* domek, tel. 0-606-756-380
L5909
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
K25007
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L6104
* zatrudniê ekspedientkê w sklepie spo¿ywczym, tel. 0-504482-320
K28602
SPRZEDAM
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L6403
* ci¹gnik MTZ 82, 1986, tel. 0-691-518-512
V66402
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L5805
* drewno opa³owe i kominkowe, tel. 0-887-144-335
K29501
* dzia³ki budowlane, Sedranki, tel. 0-514-432-842
K27903
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K28901
* glazura Opoczno Be¿ 20x25  17,95 z³/m.kw., tel. 0-87-52022-33
L5108
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L6502
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L7101
* lokal + magiel, tel. 0-606-756-380
L6009
Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V59807)

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
(V55110)

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

* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V69701
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15716
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3024
* zbiorniki do paliwa lub na szambo 5000 i 10000 litrów, tel.
0-887-144-335
K26205
WYNAJEM
* dwupokojowe mieszkanie w E³ku do wynajêcia, tel. 0-600 379-769

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

GRÜNLAND

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

(V58608)

SERWIS OGUMIENIA

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V69501)

* lokal 36 m2 do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55, 0-600-273-713 L7201
* lokal do wynajêcia, centrum, tel. 0-885-441-703
K29002
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3626
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5215
* pomieszczenia produkcyjno magazynowe do wynajêcia, tel.
0-887-144-335
K29601
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312L7001
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L6702

(V69201)

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
V63605

&

(L6204)

Komitet Wyborczy Wyborców
MA£A OJCZYZNA OLECKO

(K29101)
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Tomasz £askowski  niezale¿ny kandydat na radnego Sejmiku Województwa
z listy Platformy Obywatelskiej.

JAN GRZYB

Kandydat do Rady Miejskiej w Olecku
 okrêg 1
lista nr 19

Jan Grzyb  wykszta³cenie wy¿sze, nauczyciel-doradca metodyczny w Gimnazjum nr 2, ekspert MEN. Przewodnicz¹cy Komisji Owiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Olecku w latach 2002-2006. Dzia³acz spo³eczny  skarbnik Klubu MLKS Czarni Olecko, przewodnicz¹cy sekcji
szachowej.
Ma 45 lat, ¿onaty, dwoje dzieci.
Publikacja sfinansowana ze rodków Komitetu Wyborczego Wyborców
Ma³a Ojczyzna Olecko

Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku,
ul. Kociuszki 29, tel/fax /087/5234183, e-mail: dyrektor@lo.olecko.pl og³asza
przetarg nieograniczony na wymianê 82 szt. okien w budynku
szko³y.
1. Postêpowanie bêdzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartoci przedmiotu zamówienia poni¿ej 60000
EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych /Dz. U. nr 19, poz.117 i nr 96, poz.959/.
2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni
do 200,9m2  43 szt.  86.387; wymiana okien zespolonych na
okna rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne z PCV o powierzchni 14.186m2 x 7 szt.  14.186; wymiana okien zespolonych na
okna rozwierne i uchylne dwudzielne z PCV o powierzchni 3.825m2
 24szt  91.800; wymiana okien zespolonych na okna rozwierne i
uchylne dwudzielne z PCV o powierzchni 0.6724m2  7szt  4.706;
wymiana okien zespolonych na okna rozwierne i uchylne dwudzielne z PCV o powierzchni 1.552m2  1szt 1.552
3. Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odbieraæ w
siedzibie Zamawiaj¹cego, pokój nr. 4, za zaliczeniem pocztowym lub
dokonywaæ wp³aty na konto PKO Olecko:
72 102047240000300200075705. Koszt specyfikacji 20 z³.
Osob¹ uprawnion¹ do kontaktów z oferentami jest Bo¿ena Dziatkowska  starszy specjalista Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, ul. Kociuszki 29, pokój nr 4, w godz. 9-14.
4. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert czêciowych oraz ofert
wariantowych.
5. W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci spe³niaj¹cy warunki okrelone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówieñ publicznych oraz nie
podlegaj¹ wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1-2 w/w ustawy.
6. Warunki dodatkowe zawarte s¹ w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
7. Kryterium oceny ofert: cena brutto 100%. Wybrany zostanie
Wykonawca, który zaproponuje najni¿sz¹ cenê ofertowa brutto.
8. Zamawiaj¹cy nie wymaga wp³acenia wadium.
9. Oferty nale¿y sk³adaæ: Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana
Kochanowskiego w Olecku, ul. Kociuszki 29, pokoj nr 4 lub drog¹
pocztow¹ za potwierdzeniem odbioru do dnia 20 XI 2006r. do
godz. 1000. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 20 XI 2006r. o godz. 1200
10. Po¿¹dany termin realizacji do 31 grudnia 2006r.
11. Sk³adaj¹cy ofertê Wykonawca pozostaje ni¹ zwi¹zany przez
okres
(V69602)
30 dni od up³ywu terminu sk³adania ofert.

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

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

Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, ul. Kociuszki 29, tel./fax /087/5234183 e-mail: dyrektor @lo.olecko.pl
og³asza przetarg nieograniczony na wymianê owietlenia hali sportowej
1. Postêpowanie bêdzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o
szacunkowej wartoci przedmiotu zamówienia poni¿ej 60 000 EURO  na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych
/Dz. U. nr 19, poz. 117 i nr 96, poz. 959/.
2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana owietlenia hali sportowej.
3. Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odbieraæ w siedzibie
Zamawiaj¹cego, pokój nr. 4, za zaliczeniem pocztowym lub dokonywaæ
wp³aty na konto PKO Olecko 72 102047240000300200075705. Koszt specyfikacji 20 z³.
Osob¹ uprawnion¹ do kontaktów z oferentami jest Bo¿ena Dziatkowska 
starszy specjalista Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w
Olecku, ul. Kociuszki 29 pokój nr 4 w godz. 9-14.
4. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert czêciowych oraz ofert wariantowych.
5. W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci spe³niaj¹cy warunki okrelone w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieñ publicznych oraz nie podlegaj¹ wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1-2 w/w ustawy.
6. Warunki dodatkowe zawarte s¹ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Kryterium oceny ofert: cena brutto 100%. Wybrany zostanie Wykonawca,
który zaproponuje najni¿sz¹ cenê ofertowa brutto.
8. Zamawiaj¹cy nie wymaga wp³acenia wadium.
9. Oferty nale¿y sk³adaæ: Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanowskiego w Olecku, ul. Kociuszki 29, pokoj nr 4 lub drog¹ pocztow¹ za
potwierdzeniem odbioru do dnia 20 XI 2006 r. do godz. 10 00. Otwarcie
ofert nast¹pi w dniu 20 XI 2006 r. o godz. 1200
10. Po¿¹dany termin realizacji  do 31 grudnia 2006r.
11. Sk³adaj¹cy ofertê Wykonawca pozostaje ni¹ zwi¹zany przez okres 30 dni
od up³ywu terminu sk³adania ofert.
(V69601)

'
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Kalendarz imion

7 listopada
Antoniny, Florentyny, Flory, Floryny,
Kaliny, Kariny, Przemi³y
Achillesa, Antoniego, Engelberta, Ernesta,
Florencjusza, Florentego, Florentyna,
Melchiora, Przemi³a, Rudolfa, Wincentego, ¯ytomira
8 listopada
Hadrianny, Klaudii, Seweryny, Wiktoryny
Bogdana, Dymitra, Godfryda, Hadriana,
Klaudiusza, Sewera, Seweryna, Sêdziwoja, Wiktora, Wiktoriusza
9 listopada
Anatoli, Debory, Genowefy, Gracji, Joanny
Aleksandra, Anatola, Bogdana, Bogurada, Ludwika, Nestora, Oresta, Teodora,
Ursyna, Waltera
10 listopada
Leny, Leony, Leonory, Luby, Ludmi³y,

Natalii, Nel, Neli, Nelly, Nimfy
Andrzeja, Leona, Lubomira, Ludomira,
Modesta, Stefana
11 listopada
Anastazji, Gertrudy, Miny, Trudy
Bart³omieja, Felicjana, Macieja, Marcina,
Piotra, Prota, Spycis³awa, Teodora
12 listopada
Chrysty, Emiliany, Konradyny, Krystyny, Renaty
Benedykta, Czcibora, Emiliana, Izaaka,
Izadiusza, Jonasza, Józefata, Konrada,
Krystiana, Krystyna, Marcina, Mateusza,
Witolda
13 listopada
Arkadii, Krystyny, Stanis³awy, Walentyny
Arkadego, Arkadiusza, Benedykta, Izaaka, Jakuba, Jana, kryspiana, Krystyna,
Miko³aja, Stanis³awa, Walentyna, Wiktora

Jan Marcin Szancer

ró¿e Pana Kleksa, Pinokio, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Banie Andersena i wiele innych. W swoich ilustracjach stworzy³ niepowtarzalny wiat
wyobrani. Ilustracje Szancera bawi¹ i
ucz¹ dziêki swym wybitnym walorom plastycznym oraz dziêki ró¿norodnoci i
bogactwu zale¿nej od treci formy.
Jan Marcin Szancer by³ laureatem wielu
nagród. M. in. na I Ogólnopolskiej Wystawie Ksi¹¿ki i Ilustracji. Uhonorowany by³ z³otym medalem na XII Triennale
sztuki U¿ytkowej w Mediolanie.
Za ca³okszta³t pracy odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

W tym roku mija sto czwarta rocznica urodzin tego wybitnego scenografa,
malarza i grafika. Urodzi³ siê bowiem 12
listopada 1902 roku. Jest to artysta o
bodaj¿e najwiêkszym w naszym kraju
dorobku w dziedzinie ilustracji.
Ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych
w Krakowie. W latach 1948-51 by³ scenografem w Teatrze Nowym w £odzi.
Od 1951 roku obejmuje profesurê w
Katedrze Ksi¹¿ki i Ilustracji warszawskiej
ASP. W latach 1955-58 by³ kierownikiem
artystycznym w telewizji, re¿yserem i
scenografem spektakli teatralnych. Przez
pewien czas by³ równie¿ naczelnym scenografem Teatru Wielkiego w Warszawie.
Zmar³ 21 marca 1973 roku.
W swej bogatej twórczoci plastycznej
najwiêksz¹ uwagê powiêci³ ilustrowaniu ksi¹¿ek dla dzieci. Ilustrowa³ Pod-

F kupiê

Lustra

Jeli na starych zabytkowych lustrach
pokazuj¹ siê szare matowe plamy, nie
schodz¹ce przy myciu, nale¿y przetrzeæ
je mocnym octem

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne
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Przys³owia
i powiedzenia
 Na w. Teodora ci¹gaj krupy do
cha³upy (9 listopada).
 Gdy listopad suchy, zima pe³na pluchy.
 Gdy licie przed Marcinem nie opadaj¹, to mron¹ zimê przepowiadaj¹. (11 listopada).
 Na w. Marcina (11 listopada) lód,
na Trzy Króle wody w bród.
 Gdy w. Marcina (11 listopada) po
wodzie  Bo¿e Narodzenie po lodzie.
 Dzieñ w. Marcina (11 listopada)
du¿o gêsi zarzyna. (Tradycyjnie by³
to termin bicia gêsi).
 Na Marcina (11 listopada) gê na
stole, któr¹ nade wszystko wolê. (Z
koloru koci ptaków prognozowano przebieg zimy  bia³a oznacza³a
mróz i nieg).
 Wiatr od po³udnia na w. Marcina
(11 listopada)  Bêdzie lekka zima.
 Na Stanis³awa Kostkê (13 listopada)
ujrzysz niegu drobnostkê, a na
Ofiarowanie (21 listopada) przydadz¹ siê sanie.

Nasz przepis
Kurczak po diabelsku

Puszka pomidorów, 4 udka kurczaka,
2 szklanki bulionu drobiowego, 2 ziemniaki, 2 banany, 2 ³y¿ki mas³a, 2 plastry ananasa z puszki, 4 z¹bki czosnku, cebula, 4 ³y¿ki oleju, 4 str¹czki chili,
³y¿eczka oregano, 4 godziki, sól, pieprz
Czosnek i cebulê obieramy i siekamy. Na patelni rozgrzewamy dwie
³y¿ki oleju i wrzucamy cebulê, czosnek,
chili, godziki i oregano i podduszamy. Przek³adamy to do garnka i dodajemy pomidory z zalew¹, mieszamy
i zagotowujemy. Ziemniaki obieramy
i kroimy w kostkê i wrzucamy do gotowanego pomidorowego sosu i gotujemy 20 minut.
Udka nacieramy sol¹ i pieprzem,
obsma¿amy na rumiano na reszcie oleju,
podlewamy bulionem i dusimy oko³o
30 minut.
Banana i ananasa kroimy, podsma¿amy na male i dodajemy do sosu
pomidorowego, który przyprawiamy
na ostro sol¹ i pieprzem. Gotujemy
jeszcze 10 minut.
Udka podajemy polane gêsto sosem.
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Wernisa¿ trochê taki zaduszkowy

Mimo gor¹cego czasu przedwyborczego w Olecku a¿ roi siê od ciekawych
wydarzeñ artystycznych. Tydzieñ po
otwarciu galerii grafiki przez Wies³awa
B. Bo³tryka, w ostatni¹ sobotê dosz³o
do wiekopomnego wernisa¿u wystawy
oleckowiaka, jak siê patrzy, mianowicie Mietka Legusa, s³awetny rocznik 1967,
rysunki i komiksy... By³a to druga jego
wystawa nad Leg¹ od czasu, kiedy to
Mietek opuci³ nasz gród, aby zg³êbiaæ
wiedzê o trudnej sztuce architekta na Politechnice Bia³ostockiej.
Wydarzenie to mia³o bardzo szczególny charakter, trochê na pewno taki
zaduszkowy, bêd¹cy tak¿e ho³dem pamiêci jego przedwczenie zmar³emu przed
blisko 6 laty, bratu Andrzejowi. W³anie
w Galerii Prawdziwej Sztuki jego imienia
dosz³o do tego przedsiêwziêcia artystycznego. Na spotkanie to zostali zaproszeni nie tylko tak zwani ludzi ze rodowiska , lecz tak¿e oleccy koledzy i kole¿anki ze szko³y...

Specjalnymi goæmi byli oczywicie
rodzice Mietka.
Wernisa¿ otworzy³ dyrektor ROK
MG Marek Ga³¹zka, który POKRÓT-

Publikacja sfinansowana ze
rodków Komitetu Wyborczego
Wyborców Ma³a Ojczyzna Olecko

Fot.
Józef Kunicki

CE przedstawi³ historiê swojej przyjani
z braæmi Legusami i pocz¹tki dzia³ania
tej galerii. Zaproponowa³ te¿ gociom,
aby zapiewali wraz z nim piosenkê napisan¹ dla Andrzeja...
Potem by³y piosenki Marka Grechuty, wino i ogl¹danie fragmentów twórczoci graficznej Mietka, w tym oryginalnych rysunków z ¯ycia (z kropk¹) i Kuriera Porannego. Warto te¿
dodaæ, ¿e Mietek jako lokalny patriota
wspiera³ czynnie swoimi rysunkami oleckie
wydawnictwa  Gazetê Oleck¹,  ¯ycie
Olecka i Lega-rytmy, gdzie w latach
90-tych XX w. mo¿na by³o spotkaæ jego
specyficzne, graficzne spojrzenie na wiat
w k¹ciku Piórkiem i Mietkiem.
Naturalnym zakoñczeniem wernisa¿u
by³o zejcie do gocinnych progów kawiarni Arts, gdzie ARTYSTYCZNIE
spêdza³o siê czas w urokliwym towarzystwie Mietka, jego ¿ony Ani i innych

goci wernisa¿u. Leszek Ga³czyk dosta³ nawet osobisty wpis od bohatera
wystawy.
Dariusz Josiewicz
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K¹cik szachowy (12)
W dniach 23-28 padziernika w Sêkocinie Starym ko³o Warszawy odby³y
siê Indywidualne Miêdzywojewódzkie
Mistrzostwa województw mazowieckiego i warmiñsko-mazurskiego. Turniej
rozegrany zosta³ systemem szwajcarskim
na dystansie 9 rund w 5 kategoriach
wiekowych dziewcz¹t i ch³opców do lat
9, 11, 13, 15 oraz 17. Kadra województwa warmiñsko-mazurskigo liczy³a 22
zawodników. Olecko by³o reprezentowane
przez Joannê i Andrzeja Grzyb, Martê i
Kamila Gryglas oraz Piotra Cichanowicza i Micha³a Bryndê. Awans do Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów oraz Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, które odbêd¹ siê w 2007 roku,
wywalczy³o szeciu zawodników z naszego województwa. Najlepszym zawodnikiem z Olecka okaza³a siê Marta Gryglas, która w grupie dziewcz¹t do lat 15
zajê³a 4. miejsce zapewniaj¹c sobie awans
do przysz³orocznego Fina³u Mistrzostw
Polski.

sce, a Kamil uplasowa³ siê tu¿ za nim na
6. pozycji. Trzeba w tym miejscu wspomnieæ, ¿e pierwsze piêæ miejsc premiowane by³o awansem do Fina³u Mistrzostw
Polski.
Prezentujemy pañstwu pozycjê z tej
partii:
Zad. 22 (1p.)
Bia³e: Kamil Gryglas
Czarne: Micha³ Maci¹¿ek

Posuniêcie bia³ych

Posuniêcie bia³ych

Marta Gryglas
 Finalistka Mistrzostw Polski
Mniej szczêcia mia³ Kamil Gryglas,
który w przedostatniej rundzie, w partii
z Micha³em Maci¹¿kiem z Warszawy, móg³
zdobyæ figurê. Uzyskuj¹c tak wielk¹ przewagê bez najmniejszego problemu wygra³by tê partiê. Kamil niestety przeoczy³
ten motyw i partia zakoñczy³a siê remisem. W ostatniej rundzie obaj zawodnicy skojarzeni zostali z du¿o s³abszymi
przeciwnikami i szybko partie wygrali.
W koñcowej klasyfikacji, w kategorii
ch³opców do lat 9, Micha³ zaj¹³ 5. miej-

partii w swoim ¿yciu z Wand¹ Lukomsk¹, przeprowadzaj¹c w arcymistrzowskim
stylu atak na króla przeciwniczki, która
bardzo szybko z³o¿y³a broñ. Prezentujemy pañstwu tê pozycjê.
Zad.23 (5p.)
Bia³e Joanna Grzyb
Czarne Wanda Lukomska

W kategorii ch³opców do lat 17 reprezentowali nas Andrzej Grzyb oraz
Micha³ Brynda. Ch³opcy zagrali na swoim
poziomie wykazuj¹c walecznoæ do samego koñca. W siódmej rundzie spotkali
siê razem by stoczyæ bratobójczy pojedynek. Pomimo, i¿ obaj stracili ju¿ szanse
na awans postanowili walczyæ do koñca honorowo. W tej partii szala zwyciêstwa przechyla³a siê raz w jedn¹ raz w
druga stronê, jednak ostatecznie szczêcie umiechnê³o siê do Micha³a, który
wyszed³ zwyciêsko z tego boju. Pomimo, i¿ wygra³ z Andrzejem, nie uda³o mu
siê go wyprzedziæ. W klasyfikacji koñcowej Andrzej zaj¹³ 8., a Micha³ 9. miejsce. W kategorii dziewcz¹t do lat 13 reprezentowa³a nas Joanna Grzyb. Pocz¹tek turnieju by³ dla Joanny bardzo dobry. W piêknym stylu wygra³a dwie partie
i znajdowa³a siê na wysokim miejscu,
gwarantuj¹cym udzia³ w przysz³orocznych
Mistrzostwach Polskich. W trzeciej rundzie rozegra³a jedn¹ z najpiêkniejszych

Wydawa³o siê, ¿e ¿adna przeciwniczka
nie jest w stanie przeszkodziæ Joannie
w awansie. Jednak kolejnych partii Joasia nie rozegra³a ju¿ tak dobrze, trac¹c
niestety cenne punkty. W siódmej rundzie ostatecznie pogrzeba³a szanse na
awans, przegrywaj¹c wygran¹ pozycjê i
ostatecznie uplasowa³a siê na 12 miejscu.
W kategorii ch³opców do lat 15 reprezentowa³ barwy naszego klubu Piotr
Cichanowicz, który zaj¹³ 13. miejsce.
Marta i Czes³aw Spisak

KUPON KONKURSOWY
Szachy nad Leg¹
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Bêdzie to opowieæ o cz³owieku niezwyk³ym, o cz³owieku
pe³nym ¿ycia, humoru i radoci z ka¿dego prze¿ytego dnia,
chocia¿ tych dni prze¿y³ ju¿ 28 tysiêcy czterysta siedemdziesi¹t, czyli 78 lat.

To tylko 250 km,
wiêc da siê przejechaæ
Henryk Wiszniewski, bo o nim bêdê
pisa³, urodzi³ siê 1 listopada 1928 roku
w miejscowoci Suchorzec w gminie
Baka³arzewo. Mia³ brata, ale ten nie ¿y³
zbyt d³ugo. W padzierniku 1936 roku
przysz³a na wiat jego siostra. Rodzice
zajmowali siê rolnictwem, mieli 9 ha ziemi. Od najm³odszych lat pomaga³ im w
gospodarstwie.
Naukê rozpocz¹³ w Zdrêbach. Od razu
poszed³ do drugiej klasy. I w klasie by³
najlepszy.
 Ojciec mnie poduczy³ z elementarza, wiêc w klasie drugiej biegle czyta³em. Na klasie IV zakoñczy³em swoj¹
edukacjê, bo przysz³a okupacja hitlerowska. Pamiêtam swoich nauczycieli: Wac³awê Plesiewiczow¹ i Kazimierza £ukasika. £ukasik przyjecha³ chyba ze l¹ska  wspomina pan Henryk.
Kiedy mia³ 11 lat wybuch³a wojna.
Henryk Wiszniewski pamiêta ten dzieñ
doskonale.
 Sialimy ¿yto z ojcem tego dnia.
Sz³y samoloty. Du¿o by³o tych samolotów. Na niebie by³a mg³a. Kiedy wrócilimy do domu ojciec szykowa³ siê na
wojnê. Mia³ wtedy 37 lat. Przysz³a s¹siadka, która mia³a radio na s³uchawki i ta s¹siadka powiedzia³a, ¿e Hitler
wojnê wyda³. A wojna, jak to wojna.
mieræ, przemoc, strach i zniszczenia 
relacjonuje.  22 padziernika 1944 roku,
w poniedzia³ek, przyszli Sowieci, szli z
Go³dapi. My ich spotkalimy. Gnali jeszcze wtedy Niemca. Jeden z nich uciek³,
ale za to innego z³apali. Mia³ on 35
lat i dwójkê dzieci.
Ruski chodzi³ z so³tysem od domu
do domu, ¿eby ludzie wyje¿d¿ali. Bylimy w domu jeszcze 2 dni. Artyleria
niemiecka zaczê³a strzelaæ. Pocisk spad³
30 metrów od nas, i ¿artów ju¿ nie by³o
 opowiada Henryk Wiszniewski.
I tak zaczê³a siê tu³aczka. Wêdrowa³
z siostr¹ i matk¹ z miejsca na miejsce.
Zaprzêgli 2 konie, tyle ich mieli, wziêli
krowy; kury i winie zostawili  zjedli
je póniej ¿o³nierze rosyjscy. I pojechali
do Chmielówki. Po drodze spotykali bardzo
wielu ludzi uciekaj¹cych przed Niemcami. Zatrzymali siê u Pó³toraka. Nie by³o

tam jednak miejsca i pojechali dalej.
Dojechali do Piecek. Tam zostali oko³o
dwóch tygodni. Po czym udali siê do
Jeleniewa.
W pobliskich Suwa³kach znajdowa³
siê punkt zborny. Pan Henryk widzia³ jak
m³odych ch³opców prowadzili do armii i
zapamiêta³ napisy na afiszach: Dzi Warszawa, jutro Berlin, Matko, puæ do
wojska syna, napisze Ci list z Berlina.
By³ tak ciekawy tej sytuacji, ¿e pozostawi³ bez opieki konie, których pilnowa³.
Na szczêcie konie nie uciek³y, ale matka skrzycza³a go za to. Chcia³a nawet
zbiæ kijem, ale ch³opak uciek³.
W Jeleniewie by³o bardzo ciê¿ko.
Konie i krowy w chlewie mia³y lepiej ni¿
oni w zniszczonym domu. Stamt¹d udali
siê do maj¹tku Hañcza, gdzie musieli jako wi¹zaæ koniec z koñcem. Z wujkiem
jedzi³ po ¿yto do ¯ytkiejm. Kiedy Wiszniewscy dowiedzieli siê, ¿e ruszy³ front,
wrócili do Suchorzecza. Budynki by³y
zniszczone, stodo³a rozebrana.
 Nie by³o ¿ycia. Dowiedzielimy siê,
¿e ludzie jad¹ na odzyskane, ¿e Niemców ju¿ tu nie ma. Koñ nam pad³, przewróci³ siê  tak by³ s³aby. Ruski pomóg³ nam go podnieæ. Przyjechalimy do
Borawskich, jad¹c przez Baka³arzewo.
Teren zaminowany. Most w Baka³arzewie zerwany. A ¿e by³a zima, przejechalimy przez zamarzniête jezioro. By³o
gdzie mieszkaæ. W domu sta³ piec i by³y
okna, karma dla zwierz¹t te¿. I tutaj
zamieszkalimy ju¿ na dobre  wspomina Henryk Wiszniewski.
Pan Henryk okaza³ siê byæ bardzo
odwa¿ny. Pomyla³ - ¿e jeszcze krowê
z³apie od Niemca. Dosiad³ konia i pojecha³. Przeje¿d¿a³ przez D¹browskie,
Sto¿ne, Sokó³ki, Cichy, Czerwony Dwór,
Kruklanki. Dopiero przed Gi¿yckiem w
Sulimach uda³o mu siê z³apaæ krowê.
Przy okazji zabi³ niemieckiego winiaka, który sta³ w chlewie. Wa¿y³ oko³o
60 kg. Flaki wyrzuci³ a miêso zabra³. W
drodze powrotnej natkn¹³ siê na ¿o³nierzy rosyjskich, ale ci nie zabrali mu tej
krowy, ani miêsa. Wraca³ inn¹ drog¹,
poniewa¿ ba³ siê policji, która nie by³aby tak ³askawa. Krowê prowadzi³ przez

Henryk Wiszniewski.
Or³owo, Borki, Sto¿ne i £êgowo. W Przytu³ach zajecha³ do znajomych. By³ bardzo g³odny. Dwa dni nic nie jad³. U Przyborowskiej zostawi³ krowê, a konno wróci³
do Borawskich, do matki. By³a tam te¿
jego ciotka, która w³anie wróci³a z robót przymusowych. To ona krzyknê³a:
Stefka! Heniek jest! Matka bardzo siê
ucieszy³a z powrotu syna, bo ba³a siê,
¿e co mog³o siê z nim staæ.
W Borawskich czuli siê jak na obcym. Pan Henryk mia³ wtedy 17 lat. Najpierw mieszkali w piwnicy, a po drobnym remoncie weszli do domu. M³ody
ch³opak przynosi³ drewno z lasu, zajmowa³ siê gospodarstwem, dba³ o zapewnienie bytu swojej rodzinie. Stara³ siê
jak tylko potrafi³. W dodatku by³y wtedy obowi¹zkowe dostawy zbo¿a i miêsa, wiêc doszed³ kolejny problem.
W 1957 roku poszed³ do wojska (Bartoszyce JW 2188). Spêdzi³ tam tylko trzy
miesi¹ce, poniewa¿ by³ jedynym ¿ywicielem rodziny i zosta³ zwolniony ze s³u¿by.
Ale na warcie zd¹¿y³ byæ trzy razy. Nie
ukrywa, ¿e wojsko mu siê podoba³o.
W lipcu 1960 roku zmar³a mu matka.
W lutym 1961 siostra wysz³a za m¹¿, a
on jeszcze ryzykowa³. Nie znalaz³ swojej
drugiej po³owy. Dopiero w 1963 roku
pomyla³, ¿e teraz czas na niego. Trafi³ dobrze  tak twierdzi. W lutym o¿eni³
siê z Iren¹ Poulakowsk¹. 12 lat mieszkali
w Suchorzeczu. W jednej czêci domu
oni, w drugiej zwierzêta gospodarskie.
Stodo³ê postawi³. Otrzyma³ akt w³asnoci ziemi, któr¹ mia³ póniej sprzedaæ
Kapliñskiemu.
 Ja mia³em wiêcej ziemi, a on mniej.
Na wiosnê obieca³ j¹ kupiæ ode mnie.
A ja w tym czasie rozgl¹da³em siê za
inn¹ ziemi¹. Kupi³em j¹ w Borawskich
Ma³ych za 50 tysiêcy. Opisy by³y. Liczy³em na to, ¿e Kapliñski kupi, ale on
nie kupi³. Mia³em wiêc dwa gospodarstwa. W³adza komunistyczna zabra³a mi
wszystko i wyda³a decyzjê. Teraz sprawa bêdzie, po dwudziestu kilku latach.
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Gospodarstwo w Borawskich sprzeda³em. Teraz mieszkam w Suwa³kach.
Komunici tak mnie urz¹dzili  ¿ali siê
Henryk Wiszniewski.
Pan Henryk ma dwie córki, Teresê i
Henrykê. Henryka urodzi³a siê 20 lipca
1969 roku, w tym samym dniu, w którym
Amerykanie wyl¹dowali na Ksiê¿ycu.
 Ona siê urodzi³a w³anie tego dnia,
a na drugi dzieñ rano podali tê wiadomoæ  z czego dumny jest jej ojciec.
Henryk Wiszniewski otrzymuje 742z³
renty. Jak twierdzi, starcza mu na ¿ycie.
 Nie pijê i nie palê. Na wódkê szkoda
mi pieniêdzy  mówi.
Lubi czytaæ ksi¹¿ki historyczne. Ostatnio kupi³ Pa³ace i dwory w dawnych
Prusach Wschodnich. W swojej kolekcji
ma min. Bitwê o Moskwê i Alianci
l¹duj¹. Do tych ksi¹¿ek jest przywi¹zany. O historii opowiada tak, jakby mia³
przed sob¹ ksi¹¿kê i j¹ czyta³. Historiê
Polski ma w jednym paluszku.
Pamiêta równie¿ pa³ac w Bia³ej Oleckiej, kiedy ten jeszcze têtni³ ¿yciem. Widzia³ te¿ jak siê póniej pali³. W 1945
roku by³ w Judzikach, ale nikogo tu nie
zasta³. By³o pusto, puste domy i gospodarstwa. Przyje¿d¿ali tu ró¿ni ludzie na
szabry i wywozili to co jeszcze po Niemcach pozosta³o. Dopiero wiosn¹ zaczêli
sprowadzaæ siê w to miejsce obecni mieszkañcy. Lenarty te¿ by³y puste. W Olecku
pan Henryk by³ pierwszy raz kiedy mia³
16 lat i pamiêta zniszczenia wojenne.
Lubi piewaæ. Sentymentem darzy
Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿. Kiedy
piewa³ du¿o, zw³aszcza antyfony. piewa³ te¿ na weselach i pogrzebach. W
zabobony nie wierzy, ale w m¹droæ ludow¹ tak. Woli chodziæ do lekarza ni¿
leczyæ siê jakimi specyfikami  co lekarz, to lekarz  stwierdza stanowczo.
Telewizji prawie nie ogl¹da. Od czasu
do czasu Wiadomoci, filmy historyczne
czy przyrodnicze. Na romanse woli nie
marnowaæ czasu. Kiedy ³owi³ ryby, na
k³omlê. W Suchorzeczu powsta³y kana³y po torfie, a wiosn¹ po³¹czy³y siê z
jeziorem i by³o w nich mnóstwo ryb. Zreszt¹
ryby to ulubione jedzenie pana Henry-

ka. Nie lubi zacierek i kartaczy.
Nigdy nie by³ za granic¹. Je¿eli otrzyma³by pieni¹dze za pole, o które siê s¹dzi, pojecha³by do Moskwy i poby³ trochê na Placu Czerwonym. Po Polsce jedzi ma³o. W czerwcu by³ w Bia³owie¿y.
Wielk¹ pasj¹ Henryka Wiszniewskiego
jest jazda rowerem. Pierwszy rower Wis³a dosta³ po wojnie. Mia³ ich kilkanacie. 6 mu skradziono. Rowerem zjedzi³
ca³y nasz teren. Jak twierdzi, jedzi ca³e
¿ycie.
 Podró¿owanie rowerem daje mi
zdrowie i radoæ. Lekarze mówi¹, ¿e ten
sport pomaga.
Ostatnio by³ w wiêtej Lipce, pokonuj¹c 135 km, w Gier³o¿y, w Puñsku, dwa
tygodnie temu pojecha³ do Kaletnika. Na
tê rozmowê ze mn¹ przyjecha³ z Suwa³k
(do Judzik) równie¿ rowerem. Teraz wybiera siê do Braniewa i Bartoszyc. Chce
zobaczyæ Pas³êk, w którym jego ciotka
by³a na przymusowych robotach.
 To tylko 250 km, wiêc da siê przejechaæ  z umiechem stwierdza pan
Henryk.
W Braniewie chcia³by zobaczyæ cmentarz, na którym pochowanych jest 34 tys.
¿o³nierzy radzieckich i pomnik Czerniachowskiego  dowódcy III
Frontu Bia³oruskiego ko³o
Pieniê¿na.
Henryk Wiszniewski zna
wiele wierszy na ró¿ne okazje. Przed wojn¹ nauczy³ siê
bardzo d³ugiego wiersza o
do¿ynkach  35 zwrotek i
wszystkie je mi wyrecytowa³.
B³a¿ej Socha w Smerekowie

Jest bogaty co siê zowie.
Innym ronie owies p³ony
On najlepsze zbiera plony.
Jego ¿yto jakby trzcina
A pszenica, a¿ siê zgina.
Owies wiech¹ w ko³o b³yska
Jêczmieñ butne ma w¹siska.
Gdy po ¿niwach owies m³óci
On siê nigdy to nie smuci.
Mierz¹c z morgu korcem strze¿e
Po 20 nieraz zbierze.
Przednówek mu nie jest znany
Jada chlebu pytlowany.
Ubra³ piêknie ¿onê, dziatki
Znaæ zamo¿noæ i dostatki.
U s¹siadów zazdroæ cicha,
Bo z nich ka¿dy ledwo dycha.
Zawsze bieda, ci¹g³e braki
I przednówek wci¹¿ jednaki.
Ziemia w plony niebogata,
¯e nie zrodzi brat brata.
Raz po sumie w same ¿niwa
Pod kocio³em jak to bywa
Gwarz¹ o tym i o owym
O bogactwie B³a¿ejowym. (...)
Z panem Henrykiem znamy siê od
kilku lat. Przyje¿d¿a do mnie rowerem po
ka¿dej mojej wyprawie za granicê. S³ucha z zapartym tchem moich opowieci,
zadaje mnóstwo pytañ i dodaje swój
komentarz  zawsze trafny i w³aciwy,
znakomicie opowiada.
Obydwaj odkrywamy na nowo lady przesz³oci, wymieniamy siê wiedz¹ i
uczymy siê od siebie nawzajem.
Andrzej Malinowski
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Zaskoczê Pañstwa. Min¹³ kolejny tydzieñ, czyli siedem dni z g³owy. I co?
Zaskoczeni? Mylê, ¿e nie, ale chcia³em
spróbowaæ.
W tym tygodniu czeka nas wa¿ny
egzamin... z demokracji. Bo pójdziemy
wybieraæ w³asne w³adze lokalne. Jeszcze
nie tak dawno tzw. opozycja twierdzi³a,
¿e w Polsce nie ma demokracji  tylko
KACZYZM. To znaczy mamy pañstwo
policyjne, nie ma wolnoci s³owa i tych
co siê nie zgadzaj¹ z Kaczyñskimi s¹dy
skazuj¹ na ciê¿kie roboty w kamienio³omach. Ca³a policyjnoæ systemu ogranicza siê do tego, ¿e policjanci zaczêli
³apaæ pijanych kierowców, bardziej cigane jest chuligañstwo i bandyci, a sprawy
nie do rozwi¹zania okazuj¹ siê rozwi¹zywalne. Wg wielu to jest tzw. ograniczenie wolnoci osobistej. Bo zgodnie z
liter¹ prawa, opracowanego przez prof.
Zolla, bandytê w naszym kraju trzeba traktowaæ humanitarnie, a poszkodowani i
wiadkowie maj¹ byæ niewiarygodni i
niewygodni dla prawid³owego funkcjonowania humanistycznego prawa. Za
najwiêkszy przejaw nietolerancji uwa¿ane jest pozbawienie cz³owieka wolnoci.
I takie prawo funkcjonuje! Nie ma tak, ¿e
co nie tak. Za powa¿ne, wg. prawa istniej¹cego w innych czêciach wiata, nie
uwa¿a siê ciê¿kich pobiæ, wielu kradzie¿y czy przestêpstw. Na przyk³ad jak goæ
ukradnie komórkê wartoci do 300 z³ lub
co do takiej kwoty, to na pewno nie
bêdzie siedzieæ! Z racji prawa i zgodnie z
prawem na pewno nie jest to powa¿ne
przestêpstwo, a zaledwie nieszkodliwe
wykroczenie. Wiele band kieszonkowców
i drobnych z³odziejaszków zrobi³o sobie
z tego doskona³y interes: kradn¹ tylko
do wysokoci 300 z³! Jak kto ma w portfelu
powy¿ej  to nadwy¿kê zostawiaj¹. Opi-

sa³a taki proceder m.in. prasa sto³eczna.
Tak siê sk³ada, ¿e policjanci zaczêli ³apaæ
i takich z³odziei. No i to jest przejaw pañstwa policyjnego. Tak jak pozbawianie
prawa jazdy i karanie osób je¿d¿¹cych
po alkoholu. Jaka jest najczêciej linia obrony pijaka-kierowcy? To, ¿e w Szwajcarii
jest norm¹ 0,8 promila! Tylko, ¿e w naszym kraju, ze wzglêdu na identyczn¹
narodowoæ jak Kubica i sk³onnoæ do
u³añskiej fantazji jest norm¹ 0,2 promila.
A najlepiej by wcale nie pi³o siê przed
jazd¹. Ale trzeba przyznaæ, ¿e wielu pije
dla odwagi przed wsiadaniem do samochodu, bo na trzewo to maj¹ stracha. A
po znieczuleniu... proszê bardzo. Ale przejdmy dalej do braku demokracji w naszym
kraju. Nie mamy wolnoci s³owa! Jak czytam
gazety, ogl¹dam TV, s³ucham radia i przegl¹dam ró¿ne fora internetowe, to rzuca
siê jedno w oczy. Wielu pisze, ¿e jest
obecnie brak wolnoci s³owa. Nie rozumiem... to brak wolnoci s³owa ma opieraæ siê na tym, ¿e ka¿dy mo¿e pisaæ i
mówiæ co mu siê podoba i co uwa¿a?
Jeli jest ten brak wolnoci s³owa to
dziwi mnie, ¿e osoby stale o tym pisz¹ce
i g³osz¹ce jeszcze nie siedz¹. Jaki brak
konsekwencji. Oczywicie nie wolno te¿
nie zgadzaæ siê z Kaczyñskimi. To ju¿

cela o wymiarach jednego metra szeciennego. Tylko dziwne, ¿e jako nie mogê
znaleæ informacji na temat procesów, kar
i jako Amnesty International nie opisuje tego na pierwszych stronach. Czy to
nie jest dziwne? A do niedawna, to ¿e
jest, wczeniej wspomniany, Kaczyzm by³o
podstaw¹ sformu³owañ opozycji. A tu na
parê dni przed wyborami samorz¹dowymi okazuje siê, ¿e jednak ta demokracja
istnieje i ma siê dobrze, bo warto o ni¹
zabiegaæ. Warto mieæ w³asnych ludzi w
samorz¹dach, w³asnych wójtów, burmistrzów i prezydentów. Chcia³bym zapytaæ wielkie, polskie autorytety, dlaczego
ich jedyn¹ rol¹ w tym pañstwie s¹ kpiny
z prostych ludzi? Przecie¿ te autorytety
jeszcze nie tak dawno protestowa³y, pisa³y listy i wyra¿a³y swoje obawy o demokracjê w naszym kraju! A teraz okazuje siê, ¿e jednak ona jest i jest potwierdzana przez te same autorytety dotychczas twierdz¹ce, ¿e nie ma lub upada. No
có¿. Jak zauwa¿y³ jeden z najlepszych
polskich felietonistów Rafa³ Ziemkiewicz
 to autorytetem w naszym kraju jest byæ
bardzo ³atwo. Trzeba po prostu znaæ jedno sformu³owanie i czêsto je w ró¿nych
formach powtarzaæ w swoich zdaniach.
Wystarczy znaæ jedno czarodziejskie zdanie:
to nic nie da! Mo¿na je powtarzaæ na ró¿ny sposób: to siê nie mo¿e udaæ, nic z
tego nie bêdzie, proponowane dzia³ania
nie dadz¹ skutku, do niczego nie prowadz¹, to droga donik¹d, to nie ma sensu.
Prawda, ¿e ³atwe? Jeli mi nie wierzycie 
to zapraszam do przeczytania, wys³uchania czy obejrzenia rozmów i wywiadów z
autorytetami. Sprawdzi³em i wszystko siê
zgadza.
Ale Pañstwa zapraszam do jak najliczniejszego udzia³u w wyborach samorz¹dowych. Od tego jak wybierzemy i w ogóle
od samego wybierania zale¿y przecie¿ to
jak bêdziemy ¿yli w swoim miecie. Czasem jeden g³os mo¿e decydowaæ o tym,
¿e do samorz¹du dostanie siê lub nie
porz¹dny cz³owiek. Wiêc warto oddaæ ten
g³os!
PAC

