ISSN 1505-0246
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Tam gdzie jest nasza niemoc,
tam jest te¿ si³a.
Jean Ladriere

20 czerwca 2006 r.

Cena 1,40 z³

Festyn M³odego Olecka  I Gminny Piknik Harcerski
(Reporta¿ na str.10-12)

Zapraszamy
na Noc Kupa³y

W programie:
- parada jednostek p³ywaj¹cych,
- puszczanie wianków,
- pokaz Teatru Ognia POI Olecko,
- pokaz fajerwerków!!!
Ca³oæ uwietni muzyka folkowa
i szanty.
Zapraszamy
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Mistrzostwa wiata w Pi³ce No¿nej

DU¯Y EKRAN
UL. TARGOWA 20,
zaprasza PUB TARGOWA
TEL. 0-604-779-423
Nagrody za prawid³owe wytypowanie wyniku meczu!

(L3902)

Dnia 24.06.2006 r. o godz. 21:30
na przystani Klubu Wodnego w
Olecku odbêd¹ siê obchody Nocy
wiêtojañskiej.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

KRONIKA PO¯ARNICZA
 6 maja o 20.30 jeden zastêp
OSP Kowale Oleckie gasi³ po¿ar poszycia lenego w okolicach Kowal Oleckich.
 6 maja o 23.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu traw w okolicach
osiedla Siejnik.
 7 maja o 10.25 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ po¿ar posuszu traw
w okolicach Kowal Oleckich.
 7 maja o 12.35 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu traw w okolicach
Rosochackich.
 7 maja o 12.45 jeden zastêp JRG PSP,
jeden OSP Kowale Oleckie i jeden OSP
Lakiele gasi³y po¿ar poszycia lenego
w okolicach Borkowiny (gm. Kowale
Oleckie).
 7 maja o 19.30 jeden zastêp JRG PSP,
jeden OSP Markowskie i jeden OSP
Wieliczki gasi³y po¿ar posuszu traw w
okolicach Wieliczek.
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska
Kronika po¿arnicza
 8 maja o 9.35 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
osiedla Lesk.
 8 maja o 10.56 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
ul. Wiejskiej.
 8 maja o 16.35 jeden zastêp OSP wiêtajno zdejmowa³ we Wronkach kota
uwiêzionego na drzewie.
 8 maja o 18.54 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
ul. Parkowej.
 9 maja o 12.02 jeden zastêp OSP G¹ski
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
zatyk.
 9 maja o 18.23 jeden zastêp OSP Wieliczki gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach ul. Tunelowej.
 9 maja o 18.29 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
osiedla Lesk.
 9 maja o 19.09 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
osiedla Lesk.
 10 maja o 11.02 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
ul. Czerwonego Krzy¿a.
 10 maja o 16.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
ul. Parkowej.
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska
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NAJTANIEJ W MIECIE

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

Pijani kierowcy
 3 czerwca oko³o 1.25 zatrzymano na
ul. Tunelowej nietrzewego kierowcê.
Kieruj¹cy Polonezem dwudziestotrzyletni Pawe³ K. (zam. Kowale Oleckie)
mia³ we krwi 0,52 promila alkoholu.
 3 czerwca oko³o 15.00 zatrzymano ci¹gnik rolniczy. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy ci¹gnikiem trzydziestodwuletni Artur
£. (zam. gm. Kowale Oleckie) nie tylko jest nietrzewy (2,9 promila alkoholu), ale nie ma uprawnieñ do kierowania pojazdami. Kierowcê zatrzymano w areszcie w Olecku.
 3 czerwca oko³o 21.15 patrol policji zatrzyma³ na ul. Go³dapskiej piêædziesiêcioczteroletniego Edwarda G. (zam.
gm. Olecko), który jecha³ rowerem maj¹c
we krwi 1, 5 promila alkoholu.
 4 czerwca oko³o 1.50 policjanci zatrzymali do kontroli jad¹cego placem Wolnoci Poloneza. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nim dwudziestosiedmioletni Krzysztof S. (mieszkaniec gm. Wydminy) mia³
we krwi 1,36 promila alkoholu.
 4 czerwca oko³o 11.20 kieruj¹cy Oplem
Ascona Henryk K. (mieszkaniec Olecka)
spowodowa³ na ul. Osiedla Nad Leg¹

kolizjê z Oplem Astra. Okaza³o siê
ponadto, ¿e sprawca ma we krwi 1,82
promila alkoholu. Nietrzewego kierowcê
zatrzymano.
 5 czerwca 15.10 policjanci zatrzymali
na ul. Letniej czterdziestodwuletniego
Arkadiusza L. który Kierowa³ Fiatem
126p maj¹c we krwi 2 promile alkoholu.
 6 czerwca o 11.40 w Kowalach Oleckich patrol policji zatrzyma³ Opla Corsê, którym jecha³ trzydziestosiedmioletni Piotr B. (mieszkaniec gm. Kowale Oleckie). Mia³ on we krwi 0,8 promila alkoholu.
 7 czerwca o 1.50 zatrzymano na ul. Kolejowej dziewiêtnastoletniego motocyklistê, Szymona U. Olecczanin mia³ we
krwi 0,6 promila alkoholu.
 7 czerwca oko³o 19.15 na ul. Wojska
Polskiego zatrzymano czterdziestoczteroletniego rowerzystê Tadeusza C.
Mia³ on we krwi 0,8 promila alkoholu.
 Tego samego dnia oko³o 20.55 patrol
policji zatrzyma³ na ul. 11 Listopada
Renaulta, którym kierowa³ trzydziestotrzyletni Wojciech R. Kierowca mia³
we krwi 1,8 promila alkoholu.
C.d. na pewno nast¹pi...

Zero tolerancji  dla przestêpców

W dniach od 9 do 11 czerwca policja kontynuowa³a akcjê pod kryptonimem
Zero tolerancji. W trakcie trwania akcji wylegitymowano 64 osoby. Ukarano mandatami 44 osoby, w tym 25 za picie alkoholu w miejscach publicznych. Zatrzymano
8 pijanych kierowców.
Nastêpn¹ akcjê przeprowadzono w nocy z 14 na 15 czerwca. Tym razem szczególn¹
obserwacj¹ zosta³y objête rejony dyskotek i centrum miasta. Podczas dzia³añ wylegitymowano 34 osoby. 31 sprawców wykroczeñ ukarano mandatami. 24 to mandaty za zak³ócanie porz¹dku publicznego oraz picie alkoholu w miejscu publicznym.
Zatrzymano jednego nietrzewego rowerzystê.
Policja zapowiada kontynuacjê dzia³añ.
Tygodnik Olecki podpowiada, by wymyleæ wreszcie sposób na pêdz¹cych
na motorach piratów. Wiêkszoæ olecczan by³aby za takie dzia³ania wdziêczna.
Ostatnio rajdy takie uskuteczniane s¹ na osiedlu Siejnik oraz ulicami Armii Krajowej i Kolejowej. Niejednokrotnie w pónych godzinach nocnych.

Kradzie¿ auta

W nocy z 16 na 17 czerwca z parkingu przy ul. Go³dapskiej skradziono samochód osobowy Chrysler Voyager.
18 czerwca samochód znaleziono porzucony przy ul. Wiejskiej. Policjanci ustalili
równie¿ sprawcê kradzie¿y. Jest nim
dwudziestoletni Sylwester K. Przedstawiono mu zarzut krótkotrwa³ego u¿ycia
samochodu.

MARKET BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V27808)

Tygodnik Olecki nr 25 (443)

Policjanci zatrzymali

15 czerwca policjanci zatrzymali dwudziestosiedmioletniego Marka J. (zam. gm.
Olecko) oraz trzydziestojednoletniego
Grzegorza B. (zam. gm. Baka³arzewo). W
nocy z 14 na 15 czerwca skradli z hotelu
w Dybowie oko³o 20 metrów bie¿¹cych
rynien miedzianych. Wartoæ skradzionych rynien to oko³o 5000 z³otych.
Tego samego dnia sprzedali oni rynny
piêædziesiêciotrzyletniemu W³adys³awowi
J. (zam. gm. Baka³arzewo).
Policja odzyska³a skradzione rynny.
W³adys³awowi J. przedstawiono zarzut
paserstwa. Wszystkim zatrzymanym za
udzia³ w przestêpstwie grozi kara do 5
lat pozbawienia wolnoci.

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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Komendant policji ufundowa³ nagrodê OLECKI TERMINARZ
nie ognia, w zwi¹zku z czym Komendant
Powiatowy Policji Rafa³ Klauza ufundowa³ nagrodê dla osoby, która przeka¿e
informacje na temat sprawcy przestêpstwa.
Policja prosi o kontakt osobisty lub
pod telefonami: 0-87-520-72-30 oraz
0-87-520-72-00.

Wypadek

czterdziestoletni mieszkaniec Wierzbianki,
trafi³ ze z³amaniami nosa i obojczyka oraz
ogólnymi pot³uczeniami do szpitala w
Olecku.
Kierowca nie tylko by³ pijany, ale
równie¿ nie posiada³ uprawnieñ do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
(M)

11 czerwca oko³o 17.00 maj¹cy we
krwi 2,3 promila alkoholu trzydziestoszecioletni Wies³aw S. (mieszkaniec pow.
Go³dapskiego) spowodowa³ grony w
skutkach wypadek. Pasa¿er pojazdu,

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO i Spo³eczne
Gimnazjum STO w Olecku

og³aszaj¹

(L4101)

11 czerwca oko³o 2.30 w nocy przy
ul. Orzeszkowej wybuch³ po¿ar. Sp³onê³y dwa samochody: Dewoo i Ford Transit.
Nadpali³ siê równie¿ stoj¹cy obok Seat
Ibiza. Wartoæ strat wyceniono na ok.
33.000 z³otych.
Policja podejrzewa umylne pod³o¿e-

nabór do klas pierwszych na rok
szkolny 2006/2007.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkó³ w godz. 8.00  15.00 tel. 0 87
520 24 18, ul. M³ynowa 8.
Dysponujemy równie¿ wolnymi miejscami w innych klasach Spo³ecznej Szko³y
Podstawowej STO i Spo³ecznego Gimnazjum STO.
Zapraszamy!

Wspó³praca WM z zagranicznymi
orodkami akademickimi

Od 31 maja do 4 czerwca przebywa³ na Uniwersytecie w Prszowie
(S³owacja) pracownik i wyk³adowca Wszechnicy Mazurskiej Tomasz
£askowski. Wyg³osi³ tam cykl wyk³adów na temat Zastosowanie techniki informacyjnej w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.
Wyjazd zosta³ zorganizowany w ramach dzia³aj¹cego ju¿ ponad rok programu
Sokrates-Erasmus. Pobyt na s³owackim uniwersytecie by³ równie¿ okazj¹ do
spotkañ z kadr¹ naukow¹ i dydaktyczn¹. Tematem rozmów by³a wymiana dowiadczeñ oraz dalsza wspó³praca, jej zacienianie oraz poszerzanie o nowe p³aszczyzny.
Tomasz £askowski zosta³ zaproszony do ponownej wizyty zwi¹zanej z wyg³oszeniem wyk³adów.
Efektem tych rozmów bêdzie w lipcu b.r. rewizyta profesora Theodora Hrehovcika z Uniwersytetu z Preszowa. W chwili obecnej trwaj¹ rozmowy przygotowuj¹ce wizytê: tematy spotkañ, dok³adny termin itd.
Biuro promocji i rozwoju WM prowadzone przez Marzenê £askowsk¹ przygotowuje równie¿ przyjazd wyk³adowcy z hiszpañskiego uniwersytetu de Castilla de
La Mancha. Wyg³osi on drugiej po³owie lutego 2007 roku cykl wyk³adów dla
studentów WM.
Z uniwersytetu de Castilla de La Mancha przyjedzie na studia na WM dwóch
studentów, natomiast do Hiszpanii wyjedzie czterech studentów. Wczeniej studenci z Olecka trafili do Wielkiej Brytanii.
Bogus³aw M. Borawski

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

W przetargu...

(V29208)

20-25.06.2006r.  ul. Sk³adowa 6
26.06.-02.07.2006r  ul. Zielona 37
HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

nieograniczonym sprzedano dwie nieruchomoci po³o¿one przy ul. Letniej o pow.
449 m.kw. za 22690 z³otych i o pow. 458
m.kw. 36844 z³ote. Nieruchomoci kupili
El¿bieta Radzewicz i Karol Brodowski.

Teren pod ogródek...

kawiarniany przy placu Wolnoci tego
lata bêdzie dzier¿awiæ Ma³gorzata Niewiarowska. Umowa zosta³a zawarta od 1
czerwca.

21 czerwca
12.00  posiedzenie Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa Rady Powiatu, Starostwo, pokój nr 28
22 czerwca
12.00  posiedzenie Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki Rady Powiatu, Starostwo, pokój nr 28
23 czerwca
 Turniej Tenisowy Bankowców  korty
MOSiR
24 czerwca
 Turniej Tenisowy Bankowców  korty
MOSiR
25 czerwca
 Turniej Tenisowy Bankowców  korty
MOSiR
26 czerwca
17.00  rozpoczêcie kursu na kierowców,
aleje Lipowe 3
30 czerwca
 mija termin dostarczenia prac plastycznych w konkursie Przyjaciele Kubusia Puchatka (informacja TO 23/441
z 6 czerwca 2006, s. 16
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
1 lipca
10.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
2 lipca
10.00  VI Turniej o Puchar Ignasiówki, korty MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej  boisko przy kortach MOSiR
4 lipca
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
- strzelnica
7 lipca
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
8 lipca
10.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
9 lipca
10.00  Turniej Tenisa Ziemnego  korty MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
11 lipca
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
 strzelnica
14 lipca
 Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej - MOSiR
15 lipca
 VII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Rektora Wszechnicy Mazurskiej  korty
MOSiR
 Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej  MOSiR
22.00  Przystanek Kino
16 lipca
10.00  Turniej o Puchar Starosty Oleckiego  korty MOSiR

"
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Przypisani Pó³nocy

Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy
powsta³o w listopadzie 1994 roku. W
ci¹gu tych dwunastu lat jego cz³onkowie zajmowali siê realizowaniem projektów z najró¿niejszych dziedzin. Najwa¿niejsze kierunki dzia³ania Stowarzyszenia to promocja miasta poprzez projekty kulturalne, ekologiczne i spo³eczne,
propagowanie dokonañ ludzi zwi¹zanych
z Mazurami oraz dzia³alnoæ wydawnicz¹.
W 2005 roku najwa¿niejsze zrealizowane projekty Stowarzyszenia to XIII
Fina³ Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej
Pomocy. Projekt zrealizowany przy pomocy ROK Mazury Garbate oraz
Warsztatów Terapii Zajêciowej.
Z inicjatywy cz³onków Stowarzyszenia
z Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej wydano w czerwcu 2005 roku trzeci¹ ju¿
edycjê reprintów pocztówek przedstawiaj¹cych widoki Olecka i okolic wydanych w latach 1895  1940.
11 czerwca z okazji Dni Olecka otwarto
wystawê publikacji o Ziemi Oleckiej.
Dla propagowania miasta w ramach
dzia³alnoci oleckich krótkofalowców
wydano dwie karty QSL: jedn¹ z okazji Przystanku Olecko, a drug¹ na 445lecie powstania Olecka.
To z inicjatywy cz³onków Stowarzyszenia Przypisani Pó³nocy powsta³y
przy ROK Mazury Garbate zespo³y bêbniarskie, buduj¹ce instrumenty, aktorskie oraz najpopularniejsze z nich  tañca
z ogniem (teatr POI). To dziêki projektowi PP zespo³y te mog³y zacz¹æ swoj¹
dzia³alnoæ i wyst¹piæ na Przystanku
Olecko oraz reprezentowaæ ROK na
wielu imprezach kulturalnych, chocia¿by takich jak Sztama. W ramach tego
samego projektu powsta³ równie¿ spektakl
teatralny, równie¿ prezentowany na
Sztamie.
W 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia przyznano tytu³ Pasjonata Przypisanych Pó³nocy, a zosta³ nim uhoKEY Zak³ad
Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE
GRZEWCZO-SANITARNE

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

Tel. (087) 520-22-33
Ceny najni¿sze
w regionie!
Fachowe porady
Mo¿liwoæ zakupu
na raty!

(V38801)

norowany Józef Krajewski  Rektor
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.
Dziêki projektom cz³onków Stowarzyszenia z Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej wydano w 2005 roku kilka historycznych publikacji o Ziemi Oleckiej.
Powsta³y one w formie broszur zawieraj¹cych oryginalne t³umaczenia tekstów
niemieckich dotycz¹cych historii Ziemi Oleckiej. Zosta³y one rozprowadzone do bibliotek, stowarzyszeñ, cz³onków Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej
oraz osób prywatnych zainteresowanych histori¹.
Te dzia³ania podjê³o Stowarzyszenie w 2005 roku. Poprzednie lata by³y
nie mniej owocne. Trzeba tutaj przypomnieæ chocia¿by dorobek z 2003 do
2004 roku.
W 2003 zorganizowano Grupê Ratownictwa Przedmedycznego w ramach
projektu Sami Sobie Fundacji Instytutu Lecha Wa³êsy. Nastêpnie grupa
ratowników bra³a udzia³ w zabezpieczaniu
ratowniczym pla¿, imprez miejskich takich, jak: Przystanek Olecko czy Dni
Olecka.
W 2003 Ko³o Mi³oników Olecka
zorganizowa³o trzy wystawy. Jedn¹ dotycz¹c¹ historii Kowal Oleckich, po³¹czon¹ z prezentacj¹ filmu dokumentalnego o tej miejscowoci. Film powsta³
z fragmentów filmów amatorskich zrealizowanych w Kowalach Oleckich w
latach 1930-1942. Druga wystawa dotyczy³a przedwojennej historii wiêtajna
i by³a zorganizowana w tamtejszym domu
kultury.
W marcu fotografik Boles³aw S³omkowski, jednoczenie dzia³acz Ko³a Mi³oników Olecka, wystawi³ swoje prace fotograficzne.
W listopadzie 2003 roku Przypisani Pó³nocy byli wspó³organizatorami
konferencji naukowej Ochrona bioró¿norodnoci fauny i flory na przyk³adzie zlewni jeziora Oleckie Wielkie.
Wydawany w czasie Przystanku

SUWA£KI
Hurtownia:

Sklep:

16-400 Suwa³ki

Suwa³ki

ul. Kociuszki 101C

ul. Ga³aja 24

tel./fax (087) 567-45-99

tel./fax (087) 566-70-82

Olecko biuletyn przystankowy powstawa³ w oparciu o biuro Przypisanych
Pó³nocy oraz sprzêt komputerowy i
dydaktyczny, który s³u¿y³ podczas warsztatów dziennikarskich.
W tym¿e roku Ko³o Mi³oników Olecka rozpoczê³o wydawanie reprintów starych pocztówek
Równie owocnym by³ rok 2004. Jak
co roku rozpocz¹³ siê od realizacji 12.
Fina³u Wielkiej Orkiestry. W lutym wydano drug¹ edycjê reprintów pocztówek.
Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy
by³o jednym z realizatorów czêci Wiewiórczej cie¿ki. To wygrany przez Stowarzyszenie projekt pozwoli³ na umocnienie wyrobiska ¿wirowego na Szyjce.
Zrealizowano ten projekt poprzez nasadzenie krzewów oraz wycielenie zboczy biow³óknin¹ oraz zasadzono trawê.
W ramach tego projektu wykonano równie¿ próg wodny na rzece Ledze. Reguluje on przep³yw wody oraz utrzymuje
sta³y poziom lustra wody w jeziorze.
Równie¿ w ramach projektu Stowarzyszenia wykonano folder promuj¹cy Wiewiórcz¹ cie¿kê.
W³anie tego roku zrealizowano projekty warsztatów ¿onglerki kijem oraz ³añcuchem przygotowuj¹ce uczestników do
tañca z ogniem. Opracowano choreografiê
i muzykê do przedstawienia, które zaprezentowano na Sztamie.
Jak widaæ z powy¿szego opisu Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy jest
widoczne prawie w ka¿dych dzia³aniach
na terenie oleckiej gminy. Dotyczy to
zw³aszcza dzia³alnoci kulturalnej, gdzie
bez pomocy Stowarzyszenia wiele imprez nie odby³oby siê w ogóle lub mia³o bardzo ograniczony program.
Prezesem Stowarzyszenia jest Maria
Dzienisiewicz. Przypisani Pó³nocy to organizacja licz¹ca 36 cz³onków. Maj¹tek
organizacji to sprzêt dydaktyczny, komputery, urz¹dzenia elektroniczne oraz
meble.
Stowarzyszenie ma tymczasow¹ siedzibê w Regionalnym Orodku Kultury
w Olecku Mazury Garbate.
Informacje o Przypisanych Pó³nocy
zamieszczane s¹ na stronie internetowej
www.pp.mazury.pl, a korespondencjê
mo¿na kierowaæ na adres e-mail:
biuro@pp.mazury.pl

LAS I OGRÓD

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

(V238901)

Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy dzia³a ju¿ 12 lat.
Dzisiaj przybli¿amy Pañstwu jego osi¹gniêcia.

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
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Oleccy mistrzowie sportowi
Olecko wyrasta na znacz¹cy orodek kszta³c¹cy zawodników o licz¹cych siê wynikach sportowych w Polsce.
14 czerwca zdominowany by³ spotkaniami burmistrza i jego
zastêpcy ze sportowcami. O godz. 9.00 w swoim gabinecie
Henryk Trznadel, z-ca burmistrza, goci³ :
-Micha³a Górskiego, dziewiêtnastolatka z Olecka, Mistrza
Polski w Teakwondo olimpijskim, cz³onka kadry narodowej,
-Przemys³awa Ryszkiewicza  zdolnego piêtnastolatka, którego
wyniki sportowe doprowadzi³y do udzia³u w tym roku w German Open.
Trener zdolnych ch³opaków - Tomasz Miszczak  opowiada³ o blaskach i cieniach swojej pracy. Jak twierdzi, za sukcesem zawodników stoi  poza ich talentem  ciê¿ka praca, fundusze, m.in. na wyjazdy na zawody sportowe, stroje sportowe, zgrupowania oraz doping i wsparcie rodziny.
Warto dodaæ, ¿e na sukcesy tej miary pracuje siê latami.
Micha³ Górski trenuje od dziewiêciu lat  przygodê ze sportem rozpocz¹³ jako dziesiêciolatek. Kolejny podopieczny trenera Miszczaka  Przemys³aw Ryszkiewicz, trenuj¹cy od 6 lat,

O godz. 12 odby³o siê kolejne spotkanie  tym razem ze
sportowcami z Ko³a Olimpiad Specjalnych Polska przy WTZ
w Olecku.
W sympatycznej atmosferze, przy ciastkach i herbacie,
trenerzy i zawodnicy dzielili siê z burmistrzami Wac³awem Olszewskim i Henrykiem Trznadlem wra¿eniami z VIII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Warszawie.
Trzy z³ote i dwa srebrne medale zdobyli: Tomasz Kiczka
(WTZ Olecko): dwa z³ote medale - bieg na 100 i 200 metrów,
Dawid Krzy¿ewski (Zespó³ Szkó³ Olecko) - z³oty medal w tenisie sto³owym, Hanna Milewska (WTZ Olecko) - srebrny medal w tenisie sto³owym, Rados³aw Pa³êga (WTZ Olecko) Spo³eczne Gimnazjum STO
w Olecku zaprasza
wszystkich absolwentów szkó³ podstawowych, którzy chc¹ uczyæ siê w
sposób dla siebie najlepszy i rozwijaæ swoje zainteresowania.
Nasza Szko³a zmienia siê wraz z czasem, w którym przysz³o nam ¿yæ. Robimy wiêc wszystko,
aby nasi Absolwenci byli przygotowani na spotkanie z
tym nowym wiatem.
Przedstawiamy propozycje dzia³añ
na rok szkolny 2006/2007:
- kurs przygotowuj¹cy do egzaminów gimnazjalnych;
- dwa obowi¹zkowe jêzyki obce (angielski, niemiecki);
- ko³a przygotowuj¹ce do konkursów przedmiotowych;

Od lewej  Tomasz Miszczak, Przemys³aw Ryszkiewicz,
Henryk Trznadel, Micha³ Górski.
jest ju¿ dobrym materia³em na mistrza.
Sukcesy tej miary pomagaj¹ promowaæ Olecko jako miejsce atrakcyjne do ¿ycia i do uprawiania ró¿nych dyscyplin
sportowych.

srebrny medal w tenisie sto³owym, Anna Zieliñska (WTZ
Olecko) - 4 miejsce w tenisie sto³owym, Kamil Milewski (WTZ
Olecko) - 5 miejsce w tenisie sto³owym.
Warto dodaæ, ¿e piêæ medali na szeciu zawodników startuj¹cych w igrzyskach to 83% skutecznoæ.
Za sukcesami sportowców stoi spo³eczna praca trenerów: Marka Kondrackiego, Marzeny winiarskiej, Jaros³awa
Bagieñskiego i Krystyny Matwiejczyk.
Jeli dobra passa nie opuci olecczan, to jeden z zawodników ma szansê na wyjazd w 2007 roku na Igrzyska Olimpijskie w Szanghaju (Chiny).
Trzymamy kciuki!
Alicja Mieszuk  rzecznik prasowy UM w Olecku
www.olecko.pl
- ko³a zainteresowañ;
- wiosenna interdyscyplinarna konferencja naukowa dla gimnazjalistów;
- comiesiêczne spotkania z ludmi sztuki i nauki dla uczniów
i rodziców;
- publikacja referatów uczniów w Fundacji Badañ Literackich;
- Klub Europejski;
- wyjazdy naukowe i rekreacyjne.
Zapisy do Spo³ecznego Gimnazjum STO w Olecku, ul.
M³ynowa 8 w godzinach 8.00  15.00. Decyduje kolejnoæ
zg³oszeñ (maksymalna iloæ uczniów w klasie: 16  18). Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w innych klasach naszej Szko³y.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie Zespo³u Szkó³ STO: tel. 0 87 520 24 18.

$
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Z Przedstawicielem Tabex S.A. Cezarym Rzepackim rozmawia³ Bogus³aw Marek Borawski.

Tabex S.A.  dziesiêæ lat w Olecku

W pierwszym
przetargu...

nieograniczonym na sprzeda¿ czterech
dzia³ek o pow. 18 m.kw. ka¿da pod budowê gara¿y murowanych na zapleczu
alei Zwyciêstwa nabywcami za cenê 1830
z³otych (ka¿da) zostali El¿bieta Radzewicz i Karol Brodowski.

W pierwszym przetargu...

nieograniczonym zbyto nieruchomoæ o
pow. 207 m.kw. przy ul. Grunwaldzkiej.
Nieruchomoæ naby³ za 134.200 zosta³
Rafa³ Zalewski.

Zawarto akty
notarialne...

 na sprzeda¿ najemcom lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 11 Listopada 4;
 na sprzeda¿ najemcom lokalu mieszkalnego w budynku przy placu Wolnoci 4a;
 na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego w budynku przy ul. Nocznickiego 19;
 na sprzeda¿ nieruchomoci w trybie bezprzetargowym o powierzchni 0,1095 ha
na zapleczu budynku nr 2 i 4 przy ul.
Cichej w formie do³¹czenia do nieruchomoci Spó³dzielni Mieszkaniowej;
 na sprzeda¿ nieruchomoci w trybie bezprzetargowym o pow. 0,0244 ha na zapleczu ul. Reymonta w formie do³¹czenia do nieruchomoci;
 na sprzeda¿ gara¿u na zapleczu ul.
Go³dapskiej;
 na sprzeda¿ dwóch dzia³ek pod budowê gara¿y murowanych w budowie szeregowej na zapleczu alei Zwyciêstwa.

alizowa³a projekt budowy budynku TBS
przy ul. Kociuszki. Budowalimy równie¿ bloki mieszkalne przy ul. Kasprowicza.
BMB:  Czy tak du¿e budowy firma
realizuje tylko w Olecku?
Cezary Rzepacki:  Realizowalimy
równie¿ budowy du¿ych bloków mieszkalnych na osiedlu Pó³noc w Suwa³kach.
Ka¿dy z nich mia³ 80 mieszkañ.
BMB:  Tabex S.A. jest fili¹ warszawskiej firmy...
Cezary Rzepacki:  Tak! Firma Tabex ma siedzibê w Warszawie i dzia³a
wielokierunkowo. Posiada oddzia³ w Olecku
zajmuj¹cy siê produkcj¹ betonow¹ i dzia³alnoci¹ budowlan¹. Ma równie¿ oddzia³
w bydgoskiem zwi¹zany z produkcj¹ roln¹.
W Zakopanem firma prowadzi orodek

POLICJA OSTRZEGA

BMB:  Firma Tabex S.A. w bran¿y
budowlanej dzia³a na terenie Olecka
ju¿ od doæ dawna.
Cezary Rzepacki:  Tak. Dzia³amy
ju¿ od 1996 roku. Siedziba firmy mieci
siê przy Go³dapskiej 22. Posiadamy w³asny budynek i hale produkcyjne. Tam
powstaj¹ ró¿nego rodzaju wyroby betonowe: krêgi, bloczki, trelinka, p³ytki chodnikowe i kostka brukowa. Wykonujemy
nadpro¿a oraz ró¿nego rodzaju wyroby
na specjalne zamówienia. Wykonujemy
równie¿ zbrojenia do form betonowych.
BMB:  Jakie budowy zosta³y zrealizowane?
Cezary Rzepacki:  Najwa¿niejsze z
budów to budowa sali gimnastycznej oraz
remont Szko³y Podstawowej nr 3 przy
ul. Kolejowej. Nasza firma wygra³a i zre-

wypoczynkowy. Firma posiada równie¿
udzia³y w elektrociep³owniach warszawskich oraz w fabryce materia³ów ogniotrwa³ych.
BMB:  Jakie s¹ roczne obroty firmy?
Cezary Rzepacki:  Tabex S.A. jako
ca³oæ to obroty w wysokoci kilkudziesiêciu milionów z³otych rocznie. Oddzia³
olecki to osiem do dziesiêciu milionów
z³otych w skali roku.
BMB:  Firma Tabex opiekuje siê
domem dziecka.
Cezary Rzepacki:  Tak! W miarê
posiadanych mo¿liwoci, g³ównie w sprzêcie i ludziach, pomagamy tej placówce.
BMB:  Ilu ludzi zatrudnia firma?
Cezary Rzepacki:  W chwili obecnej firma zatrudnia ponad 50 osób. Jeli
chodzi o zatrudnienie, jak na warunki
oleckie, jest to wiêc firma redniej wielkoci.
BMB:  ¯yczê wiêc dalszego rozwoju. Dziêkujê za rozmowê.

Wypadek w okolicach Doliw.

Kolejny pirat drogowy próbowa³ swoich si³ na pl.Wolnoci. Na szczêcie osobom znajduj¹cym siê na chodniku nic siê nie sta³o. Tym razem pirata powstrzyma³a
m³oda lipa i nie dosz³o do tragedii. CO DALEJ...
(jan.mazurski@onet.eu )
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23.07. koncert laureatów oraz zespo³ów
Variété i 1984, Zimbabwe 
15-19 lipca  Przystanek Kino
¿eñska grupa punkrockowa z Litwy
(amfiteatr nad jeziorem)
Prowadzenie: Robert Leszczyñski
Przewidziane s¹ projekcje filmów:
Jury: Przewodnicz¹cy: Lech Gnoiñski,
- 15 lipca, godz. 22:00  Przystanek Wocz³onkowie: Robert Jarosz, Robert
odstook, Fala
Leszczyñski, Jacek Lachowicz, Riman- 16 lipca, godz. 22:00  Broken Flauer,
tas Bernatavicius (Litwa), Bogdan
Kawa i papierosy
Topolski
- 17 lipca, godz. 22.00  polskie krótkie
24-29 lipca  Przystanek Familijny (plac
fabu³y; Miasto Boga
Wolnoci)  blok gier i zabaw dla dzieci:
- 18 lipca, godz. 22:00  polskie krótkie
 24.07.2006 (poniedzia³ek)  Pirackie bafabu³y, Buena Vista Social Club
janie
- 19 lipca, godz. 22:00  polskie krótkie
 25.07.2006 (wtorek)  Gucio Pszczo³a
fabu³y, Rok Diab³a
i Konik Polny Filip
Ponadto bêd¹ wywietlane krótkie filmy
 26.07.2006 (roda)  Zimowe spotkadokumentalne, m.in. film o zespole
nie w rodku lata
Dezerter, grupie Totart i inne.
 27.07.2006 (czwartek)  Jak ¿yæ zdro20-23 lipca  Fiesta Borealis  wiêto
wo na weso³o
M³odej Muzyki na Pó³nocy
 28.07.2006 (pi¹tek)  Szuflandia w kra(kamienna pó³rotunda
inie bajek
w Parku Sportu i Rekreacji)
 29.07.2006 (sobota)  Czarodziejskie
* 20-22.07.2006r. - Konkurs kapel
igraszki
Wystêpy gwiazd:
ok. godz. 20:00
20.07. - Moskwa, Lao Che,
24.07.  Pierka³aba  Ukraina
21.07. 740 mln oddechów, Jacek La25.07.  Revival Band  piosenki Roya
chowicz
Orbisona (Czechy)
22.07. - Kana³ audytywny, Agresiva 69,
26.07. - Dancing Queen  z³ote przeboje
ABBY (Czechy)
27.07.  Patrycja
12345678901234567890123456789012
(V39001)
12345678901234567890123456789012
Markowska z ze12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Olecko
12345678901234567890123456789012
spo³em
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne,
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia okolicznociowe
12345678901234567890123456789012
(Dzieñ Burmistrza)
12345678901234567890123456789012
tel. (087) 520-40-50

PROGRAM WSTÊPNY

Willa EDEN
* imprezy studenckie, stypy

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

Seniorzy jad¹ do Druskiennik

(V37502)

Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olecku organizuje jednodniow¹ wycieczkê na Litwê, do s³ynnego kurortu Druskienniki 15
lipca. Przed II wojn¹ wiatow¹ chêtnie wypoczywa³ tam Marsza³ek Józef Pi³sudski.
Zainteresowani wyjazdem mog¹ zg³aszaæ siê do siedziby
zwi¹zku przy placu Wolnoci 22 w poniedzia³ki w godz. 16-18
i pi¹tki w godz. 9-13. Koszt wyjazdu wynosi dla cz³onków
PZERiI 30 z³, a dla pozosta³ych osób 35 z³. Zapisy potrwaj¹
do 1 lipca.
(jod)

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

28-29 lipca
Przystanek Koncertowy
Koncerty
na wielkiej scenie
(polana nad jziorem)

28 lipca:
22:00 - Goya
23:30 - De Mono

29 lipca:
22:00 - Szymon Wydra
23:30 - Virgin i Doda
W ramach Przystanku ponadto przewidujemy:
 Spotkania autorskie w ramach Przystanku Literackiego
 Warsztaty Fiesty Borealis  pokaz
warsztatowy - Jacek Lachowicz (instrumenty klawiszowe, eks-cianka)
 Warsztaty plastyczne (malarstwo, grafika, rysunek, projektowanie plakatów,
p³yt i ok³adek)
 Warsztat piosenkarski  Lubelska Federacja Bardów
Oczekujemy zg³oszeñ  warsztaty
odbêd¹ siê w przypadku zg³oszenia odpowiedniej liczby chêtnych: rok @przystanek.pl; tel./fax (087) 520 20 59

PUB TARGOWA

19-400 OLECKO, UL. TARGOWA 20, TEL. 0-604-779-423

Nagroda Pasjonata
Przypisanych Pó³nocy

(V37902)

13. PRZYSTANEK OLECKO

%
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Regulamin przyznawania Nagrody Pasjonata Przypisanych Pó³nocy:
I. Kandydatami do nagrody mog¹ byæ osoby mieszkaj¹ce i
dzia³aj¹ce na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmuj¹ce siê szeroko pojêt¹ animacj¹ rodowiska spo³ecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki,
dzia³añ spo³ecznych.
II. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Kapitu³y nie mog¹ kandydowaæ do nagrody.
III. Liczba zg³aszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zg³aszania maj¹: cz³onkowie Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy, cz³onkowie Kapitu³y przyznaj¹cej nagrodê.
V. Kapitu³ê powo³uje Zarz¹d Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie¿yj¹cym.
VII. G³osowanie odbywa siê wed³ug przyjêtych przez Kapitu³ê zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.

&
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Listy do redakcji
Nawi¹zuj¹c do likwidacji ZGM-u, jestem zaniepokojona tym stanem rzeczy
jaki jest. Na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej 02.03.2006 r. przy punkcie Informacje likwidatora ZGMu w sprawie likwidacji zak³adu, informacje te by³y
przedstawione ogólnikowo i chaotycznie. Pad³a kwota 1 mln.900 tys. S¹ to
nale¿noci i zobowi¹zania ZGM-u. Zgodnie
z uchwa³¹ Rady Miejskiej z dnia 27.X
2005 r. w § 3 wyranie widnieje: Nale¿noci i zobowi¹zania zlikwidowanego Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej przejmuje Gmina Olecko. To s¹ zobowi¹zania wobec PEC i Wodoci¹gów, czy¿ nie
s¹ to jednostki podleg³e Panu Burmistrzowi? Czy¿ nie grozi to zatorem finansowym tych jednostek? Ju¿ w padzierniku wiadomo by³o, ¿e likwidatorem zosta³ kierownik ZGM-u (uchwa³a nr
XXXVIII/286/05 rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 padziernika 2005 r. § 4).
Skoro kierownik likwidowanej jednostki samorz¹dowej dopuci³ do tak gigantycznego zad³u¿enia ZGM-u, to dlaczego wyznaczono tê osobê na likwidatora? Przecie¿ jednostki samorz¹dowe kontroluje Pan Burmistrz i na jego polecenie pracownicy Urzêdu Miasta.
Na sesji Rady Miejskiej w marcu Pan
Radny Leszek Kurakowski poda³ wniosek o dostarczenie zestawienia finansowego likwidatora cz³onkom Rady Miejskiej, aby mogli oni na spokojnie z tymi
cyferkami zapoznaæ siê. Nie wiem czy
by³o to dostarczone w odpowiednim czasie,
ale wiem, ¿e Pan Burmistrz wniós³ w re-

gulaminowym terminie do porz¹dku obrad w dniu 31.05.2006 r. uchwa³ê o przed³u¿eniu likwidacji ZGM-u do koñca sierpnia 2006 r. Moim zdaniem: po pierwsze,
to zlekcewa¿ono Radê Miejsk¹, po drugie: likwidator jest nieudolny i wreszcie
po trzecie: pobawiê siê we wró¿kê. Na
ostatniej sesji przed wyborami nowych
radnych i nowego starego Pana Burmistrza, w porz¹dku obrad znajdzie siê
uchwa³a o przed³u¿eniu likwidacji ZGM-u
do koñca roku. Nowa Rada Miejska chc¹c
zdobyæ plusy mieszkanców przywróci
ZGM do zycia z t¹ obsad¹, która jest
obecnie. Pan likwidator zatrze rece, podniesie wysoko g³owê.
Panie Burmistrzu! Panie Przewodnicz¹cy i Wysoka Szanowna Rado.
Apelujê do Was. Nie zostawiajcie
ba³aganu Waszym nastêpcom, a byæ mo¿e
sobie. Przecie¿ po 31 VII 2006 r. zobowi¹zania i nale¿noci, zgodnie z uchwa³¹ z padziernika 2005 r., bêdzie musia³a
przej¹æ gmina Olecko, czyli wszyscy mieszkañcy. Dodatkowo uchwa³¹ nr XLV/355/
05 z dnia 31.05.2006 r. zwiêkszono dotacjê celow¹ na pokrycie skutków likwidacji zak³adu bud¿etowego w wysokoci 600 tys. z³, czyli ZGM-u. O ile ta kwota
 ³¹cznie 2 mln 500 tys. z³ nie wp³ynie
do kasy ZGM-u do koñca sierpnia 2006r.,
(wiadomo, ¿e naród jest biedny), to wówczas te zobowi¹zanie przejmie gmina, czyli
my. Zaci¹gniecie kredyty na sp³atê tego
d³ugu, a potem jego sp³ata z dochodów
w³asnych gminy wi¹¿e siê z brakiem funduszy na sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjne, drogi wiejskie i miejskie, chodniki. Natomiast budynek po by³ym przedszkolu zapomni o jakimkolwiek remon-

cie i przeznaczeniu na to, co by³o w za³o¿eniu likwidacji przedszkola. Ju¿ cierpi¹ dzieciaczki przez nieprzemylan¹ decyzjê likwidacji przedszkola.
Widzê, ¿e im d³u¿szy okres likwidacji ZGM-u, tym rosn¹ dotacje o dodatkowe koszty z tym zwi¹zane. Dziwiê siê
zajêciu stanowiska przez Pani¹ Skarbnik,
która twierdzi, ¿e im d³u¿sza likwidacja
tym mniejsze koszty.
W miecie huczy, a ja zapytam wprost.
Do jakich celów w jednostce samorz¹dowej s³u¿¹ samochody? Czy kiedykolwiek sprawdza³ kto przebieg kilometrów,
celu wyjazdu z tzw. kart¹ pracy wozu i
czy w ogóle takie co istnieje? W jakim
celu zakupiono laptopy i do czego s³u¿¹ w ZGM-ie? Do jakich rozmów s³u¿¹
telefony s³u¿bowe w ZGM-ie (dobrze
by³oby wyci¹gn¹æ bilingi). To s¹ niektóre czynniki, które mog¹ byæ sk³adnikami zad³u¿enia ZGM-u. Natomiast rodki
trwa³e (meble, urz¹dzenia i narzêdzia budowlane, komputery, laptopy) powinny
byæ zbyte poprzez przetarg nieograniczony za jak najwy¿sz¹ cenê, aby zmniejszyæ zad³u¿enie. Mamy wiele afer korupcyjnych w pañstwie polskim. Czy likwidacja ZGM-u nale¿y do jednej z nich?
Rada Miejska powinna byæ konsekwentna
w swoich dzia³aniach i za brak nadzoru
nad likwidacj¹ ZGM-u wyci¹gn¹æ konsekwencje w stosunku do winnych takiego stanu rzeczy.
Zaufalimy, Wybralimy Was po to,
¿ebycie dbali o nasze dobro wspólne.
Ku wyjanieniu. Nie startujê do wyborów samorz¹dowych. To nie jest kampania przedwyborcza.
Krystyna Ko³odziejska

Dlaczego nie powsta³a koalicja PO-PiS
Jeden ze wspó³czesnych amerykañskich prezydentów zawiesi³ w swoim
gabinecie has³o. Gospodarka g³upcze,
gospodarka. Dobrze wiedzia³, ¿e Amerykanie nigdy nie wybior¹ go na nastêpn¹
kadencjê je¿eli zawali w kraju gospodarcze sprawy. Amerykañski model gospodarczy to liberalizm i wolnoæ w gospodarce plus sprawne i silne pañstwo.
Amerykanie od swojego prezydenta
wymagaj¹, aby s¹dy by³y sprawiedliwe, policja skuteczna, wojsko najlepsze na wiecie, urzêdy sprawne, podatki niskie i pañstwo nie ingerowa³o tam,
gdzie prywatny biznes daje sobie radê.
Pañstwo oparte na tych zasadach funkcjonuje od przesz³o 200 lat i jak widaæ
ludzie w nim ¿yj¹cy maj¹ siê ca³kiem dobrze.
I jeszcze jedna fundamentalna zasada
obowi¹zuj¹ca w wychowaniu m³odego
pokolenia. Amerykañscy rodzice ucz¹ ju¿
od ko³yski swoje pociechy, ¿e ka¿dy sam
odpowiada za swój los i ¿adna pañstwowa
instytucja ich w tym nie wyrêczy. Ten

diabelsko antysolidarny model wieñczy
sukcesy w takich krajach jak Wielka
Brytania, Irlandia, Australia, Nowa Zelandia i w kilku innych zak¹tkach wiata, gdzie rz¹dom doradzali neolibera³owie z amerykañskich, konserwatywnych
uniwersytetów. Po przeciwnej stronie tego
anglosaskiego gospodarczego modelu jest
model, tak aktywnie lansowany przez
populistów z obecnej koalicji PiS-Samoobrona-LPR, solidarnego pañstwa (czytaj socjalistycznego pañstwa) od którego wymaga siê rzeczy niemo¿liwych do
zrealizowania. A wiêc godziwych emerytur po 25 latach pracy, darmowej s³u¿by zdrowia, edukacji na najwy¿szym
poziomie, ministerialnych pensji i ró¿nych
ekonomicznych przywilejów dla silnych
i wp³ywowych grup zawodowych. Aby
wmówiæ spo³eczeñstwu, ¿e model solidarnego pañstwa jest rajem na ziemi, a
wszyscy maj¹ jednakowe ¿o³¹dki, prowadzi siê agresywn¹ kampaniê przeciwko ludziom, którzy w ¿yciu zawodowym

osi¹gnêli sukces. Szerzy siê tzw równoæ spo³eczn¹ w myl zasady Panie
Bo¿e spraw, aby s¹siadowi zdech³y te
trzy dodatkowe krowy, bo ja mam tylko
jedn¹. Trzeba byæ ekonomicznym nieukiem, wrêcz politycznym oszustem, ¿eby
twierdziæ ¿e idea solidarnego (socjalistycznego) pañstwa mo¿e byæ zrealizowana
bez nak³adania coraz to wiêkszych podatkowych danin na najbardziej aktywnych i pracowitych ludzi lub bez uruchomienia nadzwyczajnych mocy produkcyjnych w pañstwowej mennicy i rzucenia na rynek dodatkowych banknotów
z wizerunkami polskich w³adców. Zarówno
pierwszy jak i drugi sposób bardzo szybko
prowadzi do ziszczenia siê tak bardzo
oczekiwanego socjalistycznego pañstwa,
oczywicie solidarnego w biedzie, coraz to wiêkszej populacji naszego spo³eczeñstwa. We wspó³czesnym zglobalizowanym wiecie trwa ostra rywalizaDokoñczenie na s. 15.
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Wszystkie dzieci nasze s¹
W Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku przebój Majki Je¿owskiej rozbrzmiewa³ w czasie trwaj¹cego 7
czerwca ju¿ 3. Festynu Rodzinnego. Zebra³y siê licznie dzieci z rodzicami oraz
zaproszone dzieci niepe³nosprawne aby
bawiæ siê razem z piratem Oski i Pipi. By³o
wiele okazji, aby pokazaæ swoje umiejêtnoci, rodzinnie mo¿na by³o braæ udzia³
w ró¿nych ciekawych konkursach, modzie papierowej, lepieniu z masy solnej,
konkursie piosenki, malowaniu bajki lub
te¿ budowaniu ciekawych budowli z piasku. Wszyscy byli nagrodzeni dziêki
wsparciu sponsorowemu rodziców.
Nie oby³o siê bez prezentacji poszczególnych grup, które to przedstawi³y piêkn¹
piosenkê, wierszyk lub krótk¹ inscenizacjê. By³y s³odycze, soczki oraz weso³e karteczki, którymi dzieli³y panie z przedszkola.
Dyrektor przedszkola Ma³gorzata Puchalska wrêczy³a nagrodzonym dzieciom

szkolu Rada Rodziców zadba³a o urozmaicenie Dnia Dziecka swoim milusiñskim i
sprowadzi³a do przedszkola basen z pi³eczkami, dmuchan¹ zje¿d¿alni¹ oraz mo-

'
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tory, na których chcia³y jedziæ wszystkie dzieci. By³y lody i nie zabrak³o s³odkoci.
Ale skoro tyle siê dzia³o, to nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ dzieci na I Pikniku harcerskim, po³¹czonym ze Scen¹

Przedszkolaka. Tu sam Burmistrz Olecka wszystkim najm³odszym wrêczy³ upominki za wystêp przed tak du¿¹ publicznoci¹. W kamiennej pó³rotundzie Przedszkole mog³o popisaæ siê przed mieszkañcami Olecka prezentacj¹ w ekologicznym stylu.
Mylê, ¿e gwarancj¹ sukcesu dzia³alnoci placówki przedszkolnej jest cis³a
wspó³praca z rodzicami, któr¹ widaæ na
ka¿dym kroku naszej codziennej pracy.
Nauczycielka
Ma³gorzata Grzymkowska
drobne upominki za konkurs pt. Rodzina jako ród³o radoci, smutku i prze¿ywania  pomagamy potrzebuj¹cym, który
by³ cyklem integracji dzieci ca³ego rodowiska przedszkolnego. Otó¿ kilka dni
wczeniej zakoñczy³ siê równie¿ Sobotni Poranek  program profilaktyczny
prowadzony przez Ma³gorzatê Grzymkowsk¹, w którym bra³y udzia³ dzieci z rodzicami. Na zakoñczenie grupa wykona³a
piêkny bukiet kwiatów dla wszystkich mam.
Dzieci przedszkolne zaprosi³y swoje
mamy na spotkanie z okazji ich wiêta
do swoich grup. Tam zachwyci³y mamy
swoimi umiejêtnociami i wykonanymi
w³asnorêcznie upominkami.
Mamy wys³ucha³y ciekawej prelekcji
przygotowanej przez nauczycielki na temat Rodzina jako naturalne rodowisko
prze¿ywania radoci i cierpienia. Natomiast bardzo prê¿nie dzia³aj¹ca przy przed-



Tygodnik Olecki nr 25 (443)

Festyn M³odego Olecka  I Gminny Piknik Harcerski
Olecko, 10 czerwca 2006 r., kamienna pó³rotunda w Parku Sportu i Rekreacji

Fot. Józef Kunicki
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Gratka dla nastolatka
 fina³
W dniu 10 czerwca podczas trwania Festynu M³odego
Olecka w kamiennej pó³rotundzie w Parku Sportu i Rekreacji
odby³ siê miêdzy innymi fina³ X edycji konkursu piosenki
Gratka dla nastolatka.

I. Kategoria klas 0-IV
1. Anna Jarz¹bska  SP G¹ski
2. Anna Kaszkiel  SP G¹ski
3. Dominika Zagadzka  ZS Babki Oleckie
II. Kategoria klas V-VI oraz I Gimnazjum
1. Marta Dziubiñska  Gimnazjum nr 1
2. Olga Grzêda  SP G¹ski
3. Julia Steckiewicz  SP Wieliczki
Justyna Olszewska  SP G¹ski (równorzêdnie)
Komisja w sk³adzie:
Marek Ga³¹zka  przewodnicz¹cy Jury, dyrektor ROK MG
Katarzyna Krajewska-Openchowska  nauczyciel muzyki
Marta Je¿ewska  redaktor G³osu Olecka
Anna Lachowicz  nauczyciel muzyki
stwierdzi³a, ¿e w finale X edycji konkursu piosenki Gratka
dla nastolatka uczestniczy³o 17 podmiotów wykonawczych.
Decyzj¹ Jury zwyciêzcami w poszczególnych kategoriach
zostali:

III. Kategoria klas II-III Gimnazjum oraz szko³y rednie
1. Paulina Skorupska  LO Olecko
2. Micha³ Nowikowski  Zespó³ Szkó³ Technicznych Olecku
3. Ewelina Rêkawek  LO Olecko
Zwyciêzcom w poszczególnych kategoriach wrêczono odtwarzacze DVD WIWA 128, za drugie miejsca  telefony komórkowe Simens + start, a za trzecie  odtwarzacze MP3 Cany.
Siedmioro uczestników otrzyma³o nagrody w postaci s³uchawek Panasonic.
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Scena Przedszkolaka

Na I Pikniku Harcerskim, po³¹czonym ze Scen¹ Przedszkolaka sam Burmistrz Olecka wszystkim najm³odszym wrêczy³ upominki za wystêp przed tak du¿¹ publicznoci¹.

Fot. Józef Kunicki

Komentarze i refleksje
Dokoñczenie ze s. 20.

Polemika

W ostatnich Pamiêtnikach PAC
broni mi pisaæ o historii, bo jakoby na
niej siê nie znam, wymylam fakty i stosujê dialektykê marksistowsk¹.
Strza³y jak z armaty, tylko ¿e na olep,
bo nie poparte argumentami i przyk³adami. Je¿eli PAC uczy³ siê historii równie pilnie, to musi pamiêtaæ, ¿e przed zawarciem pakty Ribbentrop-Mo³otow Stalin
sk³ada³ Polsce propozycje nie do odrzucenia. Z pewnoci¹ by³ to tylko pretekst,
a nie przyczyna i skutek. Pozwoli³em sobie
porównaæ propozycje koalicyjne PiSu dla
Platformy, a ponadto to wczeniej PAC
pisa³, ¿e to postêpowanie elity PO przypomina bardziej dzia³anie Wielkiej Komunistycznej Partii Bolszewików i to za
czasów Najwiêkszego Wodza Józefa

 nie tylko polityczne

Wisarionowicza Stalina. A wiêc to nie
ja pisze o historii i wywo³ujê stalinowskie duchy.
Brak konkretów przy wyborze szefa
PO to wed³ug PACa stalinowskie praktyki, natomiast brak konkurentów dla
prezesa Kaczyñskiego przy jego ponownym wyborze PAC okrela jako prawa
demokracji i nie robienie cyrku z kontrkandydatem  ot, to dopiero dialektyka
marksistowska.
Je¿eli PAC zarzuca mi wymylanie
faktów, to proszê o konkretne przyk³ady, w przeciwnym wypadku s¹ to zwyk³e insynuacje, na które mo¿e sobie pozwalaæ prezes Kaczyñski, Giertych czy
Lepper, bo to ju¿ spowszednia³o. Wy¿ej
wymienieni s¹ te¿ mistrzami w uprawianiu polityki historycznej, stawianiu nie
popartych dowodami zarzutów, kryminalnych hipotez, rzucaniu oszczerstw, wiêc

Grzegorz Kudrzycki

PAC nie dorówna mistrzom.
Pisze PAC, ¿e opozycja przewiduj¹c
katastrofê rz¹dów PiS-u powinna typowaæ szóstki w Totku, jak tak potrafi przewidywaæ. Otó¿ na tym polega polityka,
¿eby pewne zdarzenia przewidzieæ, zapobiec im lub wykorzystaæ. Polityk, który
nie myli do przodu i daje siê biernie
nieæ jak g... na fali jest s³abym politykiem, d... a nie politykiem.
PAC lekk¹ rêk¹ ocenia lekarzy  niemal jak jego pisowski idol L. Dorn  z
równym obiektywizmem i znajomoci¹
tematu. To, ¿e wród lekarzy s¹ te¿ naci¹gacze nie upowa¿nia do traktowania
z góry ca³ego rodowiska. Czarne owce
mo¿na znaleæ we wszystkich rodowiskach, kocielnych te¿, tylko PiS uwa¿a, ¿e jego ministrowie i urzêdnicy to
same Anio³y i ¿aden nie pije wódki ani
nie bierze w ³apê.

Tygodnik Olecki

!

nr 25 (443)

OG£OSZENIA DROBNE

(V33505)

INNE
* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551
L3303
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji, L2515

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V25310)

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

PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V16915
* praca na budowie, kontakt: Norwida 8 (po 1700)
K15702
* zatrudniê sprzedawcê (z uregulowanym stosunkiem do s³u¿by
wojskowej) na sta³e!, tel. 0-87-520-22-57
L3404
SPRZEDAM
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L3704
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14403
* BMW 318B, 1987, tel. 0-692-088-464
K15102
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K14303
* mieszkanie, centrum, 60 m.kw., tel. 0-509-243-030 K15402
* monitor do komputera, tel. 0-500-074-099
K15202
* opony letnie  regenerowane  WYPRZEDA¯, cena hurtowa, tel. 0-87-520-16-93
V34404
* rower dzieciêcy, 6-9 lat, stan bardzo dobry, 300 z³, tel.
0-601-152-454
K15701
* sukniê lubn¹, tel. 0-504-482-323
K15302
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3007
WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3604
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-609-738-204
K15901
* mieszkanie do wynajêcia, 74 m. kw. tel. 0-602-192-452 K15801
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3504

(V35603)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Konkurencyjne ceny! 24h

L

26

czerwca

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

tel. 520-23-36

Tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V27908)
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Andrzej Barszczewski
ul. Sokola 1B (wejcie od ul. S³owiañskiej)

II i III filar
ubezpieczeñ
emerytalnych
zawieranie umów z Commercial Union
Otwartym Funduszem Emerytalnym BPH WBK
Józef Baran  agent Funduszy
Adres: ul. Królowej Jadwigi 13/37
11-500 Gi¿ycko; tel. (087) 428 72 46; kom. 0 606 266 873

COMMERCIAL UNION

WYWÓZ MIECI

(V39301)

Olecko, Aleje Lipowe 3

(V38601)

Jerzy Miliszewskip

(V39201)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

"

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14403
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3622
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16941
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3105
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30507
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
K14004
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V13904
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18814
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V26110
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-501-639-658 V27709
* gastronomia  imprezy okolicznociowe, katering (na wynos), tel. 0-87-520-49-60
V33408
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V39007
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V39013
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V32705
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V32605
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V30207
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V31306
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K12607
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V26309
(K12706)

RATY!

KOMINKI
grzewcze i tradycyjne
projektowanie i wykonawstwo

Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
Rampa PKP,
, terakota, drzwi, tel. (087) 520-13-87)
armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych SANEL, ul. E³cka 2, tel. 0-87-520-49-33
V25210
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V30407
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K423

GLAZURA

* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V26409

* ksiêgowe, tel. 0-87-520-31-70
L4002
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V31411
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.

V31806

* Naprawa sprzêtu RTV. ELEKTRO-MOTO-DOM, Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V31506

(V30807)

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

Olecko, Rzemielnicza 2A
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

k2okna@vp.pl

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V34204)

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (I piêtro nad sklepem miêsnym Mazury tel. (087) 520-04-80
V24610

* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V37702

* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V35903
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, tel. 0-606756-380
K9809
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K12406
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V39101)
* roboty ziemne fadrom¹, wywrotk¹, ¿wir, piasek, wykopy,
tel. 0-606-113-276
V29608
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V34104
* RTV naprawa sprzêtu, plac Wolnoci 19, tel. 0-87-520-24-82 V32206
* serwis opon, nowe, bie¿nikowane, tel. 0-512-217-655 V36203
* Serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek. LAS i OGRÓD,
(rampa PKP) tel. (087) 520-48-78
V3804
* sklep miêsny Mazury plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V32906
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK

Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

(V30307)

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

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

* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V31906
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V34504
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V30617
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2523
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K323
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2223
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3205
* transport, tel. 0-508-192-094
V30607
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K11607
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73428
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V34004)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V33005)

US£UGI

(V29308)
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* wypo¿yczalnia rowerów Impuls, tel. 0-87-520-36-92 V35403
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V32006
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2326
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2623
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Kalendarz imion
20 czerwca
Bogdy, Bogny, Bogumi³y, Bo¿eny, Diny,
Florentyny, Rafaeli
Bogdana, Florentyna, Micha³a, Rafaela,
Rafa³a, Sylweriusza
21 czerwca
Alicji, Alojzy, Demetrii, Marii, Marty,
Rudolfiny
Alojzego, Dynamierza, Ikarusa, Rudolfa, Teodora
22 czerwca
Innocenty, Pauliny, Sabiny, Saby
Agenora, Broniwoja, Flawiusza, Hilarego, Innocentego, Inocentego, Jana, Kiry³a, Paulina, Tomasza
23 czerwca
Agrypiny, Albiny, Trudy, Wandy, Zenobii

22 czerwca
 22 lipca

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

Raki s¹ wra¿liwe i ³atwo ulegaj¹ emocjom.
Uwielbiaj¹ zamartwiaæ siê
na zapas, nie wierz¹, ¿e
w ¿yciu im siê powiedzie,
widz¹ przysz³oæ w czarnych barwach. Najlepiej

Albina, Arystoklesa, Bazylego, Dobrowies³awa, Józefa, Piotra, Prospera, Zenona
24 czerwca
Danuty, Dany, Emilii, Giny, Janiny
Bart³omieja, Bartosza, Benigny, Fausta,
Jana, Janis³awa, Mierogniewa, Wilhelma, Wiliama
25 czerwca
Doroty, Dory, Lucji, £ucji, Tolis³awy,
Wilhelminy
Albrechta, Jana, Maksyma, Olbrachta,
Prospera, Tolis³awa, Wilhelma, Witolda,
W³astymila
26 czerwca
Armandy, Beaty, Pauliny, Rudolfiny,
Tulis³awy
Jana, Jeremiego, Jeremiasz, Miromira, Paw³a,
Rudolfa, Tulis³awa, Wirgiliusza
czuj¹ siê u siebie w domu, przypuszczalnie wi¹¿e siê to z ich bogatym ¿yciem
wewnêtrznym. Ich samopoczucie jest zale¿ne od otoczenia  wród ludzi, którzy
nie pasuj¹ do nich, Raki staj¹ siê po
prostu chore. W ¿yciu mi³osnym Raków
na pierwszym miejscu stoj¹ sprawy harmonijnego wspó³¿ycia i wzajemnego zrozumienia siê. Kobieta, która chcia³aby zdobyæ serce Raka, powinna pamiêtaæ, ¿e
droga do jego serca
wiedzie przez ¿o³¹dek.
Kobiety-Raki nie szukaj¹ mi³osnych przygód; pragnê byæ znalezione. W ma³¿eñstwie
chêtnie wykonuj¹
same wszystkie prace
domowe. S¹ bardzo
czu³ymi matkami.
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Przys³owia
i powiedzenia

 Gdy w Wandy (23 czerwiec) deszcz, mg³a
i wieje na dobre siano utraæ nadziejê.
 Jak siê Jan (24 czerwiec) obwieci³, takich bêdzie dni trzydzieci.
 Jak siê Jan (24 czerwiec) obwieci, takich bêdzie dni czterdzieci.
 Gdy w. Jan (24 czerwiec) ³¹kê kosi lada
baba deszcz uprosi.
 Na w. Jana (24 czerwiec) z kos¹ do
siana.
 wiêty Jan (24 czerwiec) przynosi oleju
dzban. (W koñcu czerwca t³oczono olej
rzepakowy, st¹d to przys³owie).
 W pocz¹tku lata poranne grzmoty s¹
zapowiedzi¹ rychliwej s³oty.
 Czerwiec siê czerwieni, bêdzie doæ w
kieszeni.
 Czerwiec nosi dnie goronce kosa brzynczy ju¿ na ³once.
 W czerwcu pe³nia sprowadza burzê, a
ostatnia kwadra deszcze du¿e.
 Gdy czerwiec z burzami, staw rybny a
las grzybny.
 Gdy na Paw³a (26 czerwca) jasno, w stodole
po ¿niwach ciasno.

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
(V30107)

Dlaczego nie powsta³a koalicja PO-PiS

Dokoñczenie ze s. 8.
cja pomiêdzy liberalno-konserwatywnymi a populistyczno-socjalnymi programami gospodarczymi. Po³¹czenie tych programów jest niemo¿liwe wiêc i powstanie koalicji PO i PiS by³o niemo¿liwe,
gdy¿ nie ³¹czy siê ognia z wod¹. Oskar¿anie Platformy Obywatelskiej o to, ¿e
nie chce braæ odpowiedzialnoci za rz¹dzenie to absurd taki sam jak oskar¿anie m³odego, przystojnego faceta co to
dla dobra górnolotnie okrelanych interesów rodzinnych nie chce wzi¹æ za ¿onê
starej niezrównowa¿onej baby z bazaru
wykrzykuj¹cej socjalistyczne dawno zdewaluowane has³a. Platforma Obywatelska mo¿e wzi¹æ odpowiedzialnoæ za rz¹dzenie pod warunkiem realizacji programu gospodarczego, który pozwoli w ci¹gu

dekady przybli¿yæ Polskê do Irlandii a
nie do Bia³orusi. Rz¹dzenie z PiS nie gwarantuje rozwoju naszej gospodarki w tempie
6-7% przyrostu PKB w skali roku. Ostatnie
dni pokazuj¹, ¿e programy partii koalicyjnych (PiS-Samoobrona-LPR) s¹ kompatybilne. Realizacja tych programów nie
tylko zastopuje i tak powolne tempo
rozwoju naszej gospodarki, ale wrêcz spowoduje, ¿e zostaniemy zaliczeni do europejskich, gospodarczych maruderów.
Polskiej gospodarce niepotrzebne s¹ socjalistyczne hase³ka, ale wpuszczenie jej
na tory rzetelnej konkurencji oraz sprawna
i niedu¿a pañstwowa administracja, pilnuj¹ca aby do rozpêdzonej lokomotywy
postêpu do³¹czaæ coraz to nowe wagony z napisami: górnictwo, hutnictwo,
rolnictwo itp. Amerykañski prezydent

dopuszcza³ nazywanie siebie samego
g³upcem, bo tylko codzienne mylenie
o gospodarczym rozwoju spowoduje, ¿e
nie zrobi¹ tego obywatele jego w³asnego kraju na zakoñczenie kadencji. W
naszym kraju mamy wielu wielbicieli normalnych i rasowych polityków z PiS-u.
Szczególnie wyró¿nia³ siê ju¿ by³y minister rolnictwa, dziêki któremu polscy rolnicy
maj¹ karygodnie niskie kwoty produkcji
cukru, od kilku miesiêcy zablokowany
eksport miêsa do Rosji, wielomiesiêczne zaleg³oci w dop³atach gruntowych i
zakaz po³owu dorszy w niedzielê i wiêta. Rzeczywicie typowy rasowy polityk z PiS-u. Bo¿e chroñ nasz kraj przed
takimi rasowcami.
Mariusz Mi³un
Przewodnicz¹cy PO w Olecku

$
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Klub Ekologiczny Diament w Olecku
12.06.2006
Zbigniew Sienkiewicz, Raczki Wielkie 20
19-400 Olecko, tel. 503 155 007
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
w Olsztynie, Delegatura w Gi¿ycku
11-500 Gi¿ycko, ul. £uczañska 5
Sprawa: wadliwej, zagra¿aj¹cej rodowisku, eksploatacji sk³adowiska odpadów
miasta Olecko.
Dnia 12 czerwca 2006 roku wywozi³em mieci na miejskie wysypisko. Zobaczy³em wówczas, ¿e geomembrana oddzielaj¹ca mieci od ziemi jest zniszczona, a mieci s¹ sk³adowane bezporednio na pod³o¿u. Wysypisko miejskie jest
pozbawione w³aciwego nadzoru i ulega czêsto po¿arom, uszkodzona na skutek temperatury folia izolacyjna by³a kilkakrotnie naprawiana, ale teraz tego nie
zrobiono. Brak ci¹g³oci izolacji zaprzecza idei ochrony wód gruntowych i
powoduje degradacjê i ska¿enie gleby.
Uwa¿am wobec tego, ¿e nie przestrzega
siê warunków eksploatacji sk³adowiska.
Nie s¹ te¿ u¿ywane systemy odka¿ania
ogumienia pojazdów.

PROPOZYCJA

Po¿ary wysypiska powoduj¹, ¿e bardzo toksyczne dymy i gazy unoszone
s¹ na pobliskie osiedle Lesk i miasto Olecko. Pisalimy przed kilkoma laty o problemie w lokalnej prasie, ale niestety, bez
rezultatu.
Wydane w ci¹gu wielu lat przez gminê Olecko setki tysiêcy z³otych na zabezpieczanie prawid³owych warunków eksploatacji sk³adowiska i wielokrotne odnawianie ci¹g³oci spalonej pow³oki geomembrany, zosta³y zaprzepaszczone.
Uwa¿am, ¿e jest to niedopuszczalne!
Proszê o sprawdzenie dzia³ania piezometrów, systemu usuwania cieków z
wysypiska, prawid³owoci prowadzenia
pomiarów, warunków bezpieczeñstwa

rodowiska i przestrzegania instrukcji
eksploatacji sk³adowiska!
Podobnie wygl¹da segregacja mieci  jest ona tylko pozorowana, w boksach le¿¹ zakurzone, sprasowane na pokaz
plastikowe butelki i kilka bel makulatury, pomieszczenie nie nosi ¿adnych ladów eksploatacji. Prawdopodobnie
wszystkie sortowane przez mieszkañców
mieci, mo¿e za wyj¹tkiem szk³a, wêdruj¹ na ogóln¹ ha³dê wysypiska. Wygl¹da
na to, ¿e ca³a idea recyklingu zosta³a tu
wypaczona.
Proszê o piln¹ interwencjê i poinformowanie spo³eczeñstwa Olecka o stanie rodowiska i podjêtych rodkach zapobiegawczych!
Jako przedstawiciele spo³ecznoci
lokalnej chcemy mieæ mo¿noæ wspó³uczestniczenia w procedurach kontrolnych!
Zbigniew Sienkiewicz
Do wiadomoci:
Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie
Starostwo Powiatowe w Olecku
G³os Olecka, Tygodnik Olecki

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA

Bycie rodzicem dziecka nadpobudliwego to ciê¿ka praca. Praca, która zdaje
siê byæ ci¹g³¹ uporczyw¹ walk¹ i która
czasami powoduje poczucie bezradnoci i zmêczenia.
Dzieci z ADD lub ADHD dla swoich
rodziców mog¹ byæ wychowawczym
koszmarem. Mog¹ niszczyæ, przeszkadzaæ
i nie reaguj¹ na zabiegi wychowawcze
tak jak inne dzieci.
W tej ksi¹¿ce zebrano w sposób dostêpny i zwiêz³y wypróbowane metody.
Autor, David Pentecost, przedstawi³ techniki dokonywania przez rodziców zmian,
maj¹cych na celu zminimalizowanie trudnych zachowañ. Opracowany przez niego system - ADDapt, ADD Alternative
Parenting Techniques - sk³ada siê z

Pentecost David : Wychowaæ dziecko
z ADD i ADHD : praktyczne strategie
opanowania trudnych zachowañ dzieci
z ADD i ADHD. Warszawa : Fraszka
Edukacyjna, 2005
dwunastu kroków, z których ka¿dy zosta³ szczegó³owo opisany. Autor rozumie, jak trudne wyzwanie dla rodziców
stanowi¹ dzieci z ADD i ADHD, gdy¿
do wychowania ich nie wystarczaj¹ normalne, rodzicielskie umiejêtnoci. Z tymi
rodzicami i z tymi dzieæmi przepracowa³
wiele lat jako terapeuta rodzinny, jest
twórc¹ projektu terapii ADHD, wyk³adowc¹ w Instytucie Terapii Rodzinnej
w Londynie, doradc¹ rodziców, nauczycieli i psychiatrów.
Agnieszka Makarewicz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i MiejskoPowiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku og³aszaj¹

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

9.00-15.00
9.00 -18.00
9.00 -15.00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i MiejskoPowiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku og³aszaj¹

konkurs plastyczny dla dzieci konkurs literacki dla dzieci

w 50. rocznicê mierci A.A. Milne i w 80. rocznicê pierwszego wydania Kubusia Puchatka pt. Przyjaciele Kubusia
Puchatka
1. W konkursie udzia³ bior¹ dzieci w wieku 5-6 lat.
2. Prace maj¹ byæ w formacie A4, technika: rysunek, wycinanka, wyklejanka, wydzieranka.
3. Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy.
4. Prace dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
do dnia 30.06.2006r.
5. Dwanacie najlepszych prac przejdzie do etapu wojewódzkiego konkursu.
6. Fina³ wojewódzki odbêdzie siê w listopadzie 2006 r.

w 50. rocznicê mierci A.A. Milne i w 80. rocznicê pierwszego
wydania Kubusia Puchatka pt. Przyjaciele Kubusia Puchatka
1. W konkursie udzia³ bior¹ dzieci w wieku 6-13 lat (zespo³owo).
2. Prace maj¹ byæ w formie wydruku komputerowego na formacie A4, nie wiêcej ni¿ 2 strony (1800 znaków bez spacji na
stronie) i zawieraæ opowiadania tematyczne zwi¹zane z bohaterami Stumilowego Lasu.
3. Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy.
4. Prace dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej do dnia 31.08.2006r.
5. Dwanacie najlepszych prac przejdzie do etapu wojewódzkiego konkursu.
6. Fina³ wojewódzki odbêdzie siê w listopadzie 2006 r.

Tygodnik Olecki

KWAS FOLIOWY  WITAMINA
POTRZEBNA KA¯DEJ KOBIECIE
O zdrowie swego przysz³ego dziecka mo¿na zadbaæ ju¿ przed jego poczêciem.
Zanim kobieta zorientuje siê, ¿e jest
w ci¹¿y, u jej dziecka mog¹ kszta³towaæ
siê wady cewy nerwowej. W Polsce oko³o
1 500 matek rocznie rodzi dzieci dotkniête
takimi wadami. Powstaj¹ one miêdzy 17
a 30 dniem od poczêcia. W tym okresie
kszta³tuje siê i zamyka cewa nerwowa, z
której póniej powstanie rdzeñ krêgowy,
mózg i os³aniaj¹ce je tkanki. Niedomkniêcie
siê cewy oznacza pojawienie siê w³anie
wady wrodzonej. Dwie najbardziej powszechne wady to bezmózgowie, czyli
niewykszta³cenie siê do koñca mózgu lub
jego brak oraz rozszczep krêgos³upa, mog¹cy spowodowaæ pora¿enie koñczyn,
utratê panowania nad zwieraczem pêcherza
moczowego, wodog³owie i trudnoci w
uczeniu siê.
Mo¿na zmniejszyæ ryzyko urodzenia chorego dziecka dziêki spo¿ywaniu
kwasu foliowego  witaminy z grupy B,
której obecnoæ w organizmie kobiety
w odpowiedniej iloci jest potrzebna do
prawid³owej budowy tkanek i narz¹dów
p³odu.
W zwi¹zku z tym, i¿ niewielka iloæ
ci¹¿ w Polsce jest zaplanowana, Ministerstwo Zdrowia zaleca, by ka¿da ko-

bieta w wieku rozrodczym, nie tylko planuj¹ca zajcie w ci¹¿ê, spo¿ywa³a codziennie 0,4 mg kwasu foliowego przynajmniej
na miesi¹c przed poczêciem dziecka i nadal go stosowa³a przez pierwszy trymestr
ci¹¿y (3 miesi¹ce). Badania wykaza³y, ¿e
codzienne spo¿ywanie takiej dawki zmniejsza ryzyko urodzenia dziecka z wad¹ cewy
nerwowej o oko³o 70%.
Pamiêtajmy, ¿e ka¿da kobieta zdolna do zajcia w ci¹¿ê mo¿e urodziæ dziecko z wad¹. Oko³o 95% kobiet kobiet,
które urodzi³o chore dziecko, nie mia³o
podobnych przypadków w rodzinie.
Znamy jednak pewne czynniki ryzyka.
S¹ to:
 poprzednia ci¹¿a dotkniêta wad¹ cewy
nerwowej (zwiêksza 20-krotnie ryzyko
nastêpnej ci¹¿y z tak¹ wad¹)
 cukrzyca matki leczona leczona insulin¹
 u¿ywanie leków przeciwdrgawkowych
 oty³oæ
 nara¿enie na dzia³anie wysokiej temperatury we wczesnym okresie ci¹¿y (np.
przed³u¿aj¹ca siê wysoka gor¹czka lub
gor¹ce k¹piele)
 niski status spo³eczno-ekonomiczny.
Wiêkszoæ kobiet w Polsce spo¿ywa niewystarczaj¹ce iloci kwasu foliowego. Dzienn¹ normê tej witaminy mo¿-

S³absze branie u wêdkarzy PZW
W niedzielê nad jeziorem Oleckie
Wielkie ko³o PZW Olecko zorganizowa³o
Towarzyskie Zawody Sp³awikowe, na
które zapisa³o siê 10 wêdkarzy, w tym
dwóch niestety wycofa³o siê. Ostatecznie do po³udnia wêdkarze, którzy zajêli
stanowiska dowolnie w s¹siedztwie Dzikiej Pla¿y ³owili p³oæ, okonia, leszcza i
kr¹pia. Ukleja z powrotem trafia³a do wody.
Tym razem najwiêcej ryb z³owi³ Stanis³aw Krycio, który pokona³ Adama
Czajkowskiego i Jana Bombra. Prezes
Ko³a PZW Olecko Edward Klimaszewski podsumowa³ zawody i wrêczy³ zwyciêzcom nagrody, wród których by³y
puchary burmistrza Olecka Wac³awa
Olszewskiego, wiceprzewodnicz¹cego
Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Edwarda Adamczyka i przewodnicz¹cego Rady Powiatu Oleckiego
Wac³awa Sapiehy.
Niestety w tych zawodach nie wziêli jeszcze udzia³u najm³odsi adepci wêdkarstwa. Taka mo¿liwoæ zostanie im stworzona w okresie wakacyjnym.
W sk³ad komisji sêdziowskiej zawodów wchodzili: Roman Wojciechowski,
Zygmunt Fiodor i Jerzy Matwiejczyk.

Na zakoñczenie zawodów jak zwykle
pieczono kie³baski na ognisku i dzielono siê swoimi wra¿eniami z zawodów.
Kolejna impreza ko³a PZW Olecko
jest planowana w lipcu na jez. Sedraneckim.
P.S.
W drodze na zawody, oko³o godz. 6
rano, jeden z kolegów-wêdkarzy obok

%
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na ³atwo uzupe³niæ poprzez codzienne
spo¿ywanie:
 preparatu witaminowego zawieraj¹cego 0,4 mg kwasu foliowego. W ka¿dej aptece bez recepty mo¿na kupiæ
preparaty zawieraj¹ce wy³¹cznie kwas
foliowy w iloci 0,4 mg lub preparaty
wielowitaminowe o ró¿nej jego zawartoci (nale¿y sprawdziæ sk³ad preparatu, czy zawiera on 0,4 mg kwasu foliowego);
 witaminizowanych produktów, zawieraj¹cych odpowiednie iloci kwasu foliowego (niektóre produkty s¹ wzbogacane w kwas foliowy  p³atki niadaniowe, soki owocowe);
 zwiêkszenie spo¿ycia ¿ywnoci zawieraj¹cej naturalny kwas foliowy. ¯ywnoæ bogata w kwas foliowy to: sok
pomarañczowy, ciemnozielone warzywa liciaste (np. szpinak, broku³y, szparagi), fasola, zbo¿a, owoce cytrusowe
i inne (np. kiwi i truskawki).
Dziecko z wad¹ cewy nerwowej staje przed wieloma bardzo powa¿nymi problemami finansowymi, edukacyjnymi,
medycznymi, zdrowotnymi i emocjonalnymi. Je¿eli mamy mo¿liwoæ zmniejszenia ryzyka urodzenia dziecka z wad¹
wrodzon¹, warto z niej skorzystaæ, by
zadbaæ o zdrowie i szczêcie swojej rodziny.

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

Skoczni natkn¹³ siê na p³yn¹c¹ dynamicznym kraulem dziewczynê, któr¹ wzi¹³ za
legendarn¹ witeziankê. P³ywaczka ju¿
na brzegu na grzeczne Dzieñ dobry nie
odpowiedzia³a, ale za to odrobi³a to pe³nym wdziêku umiechem i nie tylko (do
wiadomoci redakcji) na litewskie pozdrowienie £abas dienas. Jak skomentowa³ to jeden z sêdziów zawodów Zygmunt Fiodor, urodzony w Druskiennikach,
mog³a to byæ piêkna litewska Odyna...
Dariusz Josiewicz

&
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
Ale politycy te¿ nie zasypuj¹ gruszek w popiele. Jak pi³karze mog¹ byæ
wa¿niejsi od naszych polityków? To przecie¿ absurd. Na pierwszy rzut idzie Roman Giertrych. Nie darzê gocia sympati¹, ale trzeba przyznaæ mu racjê, ¿e jako
szef MEN (dla nie zorientowanych: Ministerstwo Edukacji Narodowej) mi siê
podoba. Co jest wa¿ne w wychowaniu
m³odzie¿y? Najwa¿niejsze jest to by mia³a
poczucie w³asnej godnoci i wiarê we
w³asne si³y. Kiedy jeden m¹dry cz³owiek powiedzia³, ¿e naród, który nie zna
w³asnej przesz³oci jest wart zag³ady. Do
tej pory MEN robi³o wszystko, by m³odzi ludzie poczuli siê obywatelami wiata. Tak! A dok³adniej europejczykami. To
jest mieszne, bo wmawianie wszem i
wobec, ¿e jestemy europejczykami jest
mieszne i trochê tr¹ci schizofreni¹.
Wpajanie odgórnie europejskich wartoci w szko³ach by³o i jest wszechobecne. Dzi ³atwiej zostaæ europejczykiem ni¿ znaæ historiê w³asnego kraju.
Bo to ³atwiej. Europejczyk jest elegancki, mi³y, tolerancyjny itd. Jeli mam byæ
szczery  to europeizacja to nic innego
jak sieczka informacyjna i pranie mózgów.
Europejczyk to wytwór medialny ostatnich kilkunastu lat  taka humanistyczna wersja MacDonalda: wszêdzie to samo
i tak samo. Kilkudziesiêciu stetrycza³ych i pozbawionych mo¿liwoci brania
udzia³u w ¿yciu politycznym swojego kraju
wyznaczy³o sobie wizjê, ¿e bêd¹ rz¹dziæ
ca³ym kontynentem. Jestem zwolennikiem
zjednoczonej Europy, ale to co promuje
siê w ostatnim czasie to be³kot. I nie ma
nic z Europ¹ i jej jednoci¹. Europa mia³a byæ Europ¹ narodów, a nie bezp³ciowym molochem. I co najdziwniejsze: tak¹
bezp³ciow¹ europeizacjê proponuj¹ nam
g³ównie ruchy lewicowe i komunizuj¹ce. Jak widaæ myli Lenina, Marksa i
Stalina do tej pory nie wywietrza³y z g³ów
socjalistów i lewaków. A tu przychodzi
taki Giertrych i ka¿e uczyæ siê historii

Polski i byæ dobrym patriot¹! Dzi patriotyzm jest niemodny. Dzi prawdziwy
Europejczyk nie musi znaæ historii w³asnego kraju. Patriotyzm jest z³y, naganny i nieodpowiedni. Patriotyzm staje siê
coraz czêciej w ustach m³odych lewicuj¹cych dzia³aczy synonimem faszyzmy
i nacjonalizmu. To s³owo jest wrêcz zastêpowane tymi s³owami. Europejczykiem
jest byæ ³atwo: nie trzeba znaæ historii
w³asnego kraju, w ogóle niewiele trzeba
wiedzieæ i umieæ. Wystarczy koszulka z
podobizn¹ Che Gewary i jest siê ju¿
nowoczesnym Europejczykiem. Ciekawe,
¿e taki bandyta ja Che jest idolem wszelkiej
maci europejskich anarchistów i pacyfistów. I to ma byæ przysz³oæ Europy?
Wiêc nie dziwiê siê pomys³owi Giertycha by uczyæ w szko³ach co to jest patriotyzm i to by historia naszego kraju
by³a jednym z wa¿niejszych przedmiotów w szko³ach. Dzi nawet znajomoæ
hymnu pañstwowego to tragedia. £atwiej
jest przecie¿ zapamiêtaæ i nauczyæ siê
Ody ku radoci... oficjalny hymn Europy, która nie chce historia by³a wa¿n¹
czêci¹ edukacji. Bo kto by siê chcia³
uczyæ i wiedzieæ, ¿e np. taki ojciec-idol
wspólnej Europy Wolter  to zwyk³y
³otr spod ciemnej gwiazdy: oszust, gwa³ciciel, sadysta... no có¿ dla wielu to co
zostawi³ na papierze ma o wiele wiêksz¹
wartoæ ni¿ ¿ycie. Nowoczesna Europa
wybacza nawet najwiêksze g³upoty. Ostatnio by³y modne protesty m³odzie¿y przecie
ministrowi Giertrychowi. To piêkne, ¿e
najpierw robi siê manifestacjê o legalizacjê marihuany a potem protestuje przeciwko ministrowi, który ka¿e siê uczyæ.
Bo to z³y minister!
Inna ciekawa sprawa: finansowanie
partii politycznych. Okazuje siê, ¿e tu
ciê¿ko jest o uczciwoæ. Tam gdzie w
grê wchodz¹ du¿e pieni¹dze tam jest
zawsze co do wyjanienia. Jedn¹ ciekaw¹ spraw¹ jest kwestia billboardów w
czasie kampanii Tuska na prezydenta. To

w³anie jest dziwne, ¿e przy tak ma³ych
op³atach za wynajem powierzchni reklamowej reklam tego kandydata by³o wiêcej i w lepszych miejscach ni¿ jego kontrkandydata, który na ten cel wyda³ o wiele
wiêksze pieni¹dze. Nie wiem czy Jacek
Kurski zwany bulterierem PiSu ma racjê. Ale jak do tej pory to co mówi³ siê
sprawdza³o. Coraz g³oniej jest o dwóch
m³odych i przedsiêbiorczych ludziach z
PO, którzy w prosty aczkolwiek genialny sposób dorobili siê wielkich pieniêdzy na kampanii wyborczej PO i to podobno nie pierwszy raz. Po prostu wykorzystywali wielki ruch jaki jest na kontach
partii podczas kampanii wyborczych i op³acali na tzw. s³upy czyli podstawionych
goci kwoty od kilku do kilkunastu tysiêcy z³otych za czynnoci, które nigdy
nie by³y wykonywane (np. za pracê
wolontariuszy, plakatowanie itd.) by
nastêpnie odbieraæ te pieni¹dze w postaci przelewów lub ¿ywej gotówki oczywicie op³acaj¹c s³upy za przys³ugê.
Mechanizm takiego dzia³ania jest trudny do udowodnienia, bo wymaga przyznania siê takiego s³upa... a kilku ju¿
nawet zobowi¹za³o siê do przedstawienia tego w s¹dzie, bo uwa¿aj¹, ¿e zostali
oszukani, bo za te przys³ugi obiecywano im dobr¹ pracê a zostali z niczym.
Podobn¹ metodê stosowa³ najprawdopodobniej uczciwy dzisiejszy szef SLD
Wojciech Olejniczak. By³y wspólnik takiego dzia³ania zacz¹³ sypaæ i opowiadaæ jak robi³ swoje interesy byli szefowie kubów i stowarzyszeñ studenckich
SGGW.
O obsmarowaniu Polski przez eurodeputowanych z SLD w ubieg³y czwartek nawet nie bêdê wspominaæ, prócz
tego, ¿e poparli wniosek o wskazanie Polski
jako kraju nietolerancyjnego i antysemickiego. Ca³ego smaczku dodaje fakt,
¿e europarlamentarzyci z SLD, s¹ gotowi za pieni¹dze nawet zmylaæ o tym dla
zachodnich gazet. To ju¿ wstyd. PAC

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V38701)

Dokoñczenie ze s. 20.

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78522)

OG£OSZENIE GS SCh w likwidacji

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

Likwidator Gminnej Spó³dzielni SCh w Likwidacji w
Olecku, pl. Wolnoci 25A, sprzeda prawo u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci po³o¿onej w Wieliczkach, gmina
Wieliczki, o powierzchni 4300m2, oznaczonej jako dzia³ka
nr 42/2 oraz prawo w³asnoci budynku po by³ej piekarni.
Oferty nale¿y sk³adaæ na pimie na adres Spó³dzielni w
terminie do dnia 7.07.2006 r.
Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu (087)
520 25 79, kom. 0-603-313-029.

(V39401)

SPORT
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KOMUNIKAT KOÑCOWY V MIÊDZYNARODOWEGO TURNIEJU PI£KI
NO¯NEJ ¯AKÓW ROCZNIK 1993-94 o PUCHAR PREZESA PZPN
- MICHA£A LISTKIEWICZA  OLECKO, 16-18.06.2006.
W turnieju wziê³o udzia³ 20 dru¿yn z
2 pañstw: Litwy i Polski (w tym jedna
dru¿yna dziewcz¹t).
Podczas turnieju przez trzy dni rozegrano 102 mecze 2x10 min. Ka¿da dru¿yna zagra³a co najmniej po 10 meczy.
Wszyscy uczestnicy, w liczbie 328
zawodników i trenerów, otrzymali upominki ufundowane przez sponsorów, a
najlepsi otrzymali dodatkowe nagrody
ufundowane przez Polski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej w Warszawie.
KOLEJNOÆ KOÑCOWA
1. FK Babrungas Plunge II zesp. (Litwa)  puchar Prezesa PZPN
2. FK Babrungas Plunge I zesp. (Litwa)  puchar Burmistrza Olecka
3. Sparta MOS Augustów  puchar Prezesa Warm.-Maz. ZPN Olsztyn
4. FC Jaunyste Bybartai (Litwa)  puchar Starosty Oleckiego
5. Mamry MOSiR Gi¿ycko  puchar Prezesa MLKS Czarni Olecko

6. SC Travedus Kalvarija I zesp. (Litwa)
 puchar Przewodnicz¹cego OTSS
7. Mazur E³k
8. MOSiR Tur Bielsk Podlaski
9. UKS niardwy Orzysz
10. MLKS Czarni Stars Olecko II zesp.
11. MLKS Czarni Stars Olecko I zesp.
12. Rominta Go³dap II zesp.
13. Rona 03 E³k
14. Rominta Go³dap I
zesp.
15. UKS Kowaliki Kowale Oleckie
16. SC Kuro Aparatura Wilno (Litwa)
17. SC Travedus Kalvarija II zesp. (Litwa)
18. SK Tutlys Vidiskiu
Ukmerges (Litwa)
 dru¿yna dziewcz¹t

Kiedy do II ligi
?
Eleganckow
ubranemu
w garnitur i bia³¹
Olimpiada
po
drodze
Olecku!!
Takie pytanie skierowa³ trener AZS koszulê Witowi Jankowskiemu skradziow kilkunastoosobowej sali.

Olsztyn do koszykarzy Czarnych Olecko po wygranym przez nich towarzyskim
meczu koszykówki w styczniu (lub lutym) 1959 roku. S¹dzi³ on, ¿e ma do czynienia z mistrzowsk¹ dru¿yn¹ A klasy
województwa bia³ostockiego, która to
dru¿yna zorganizowa³a towarzyski mecz
z AZS Olsztyn (mistrz A klasy województwa olsztyñskiego) w ramach przygotowañ do rozgrywek o wejcie do II ligi
koszykówki.
Prawda by³a jednak zupe³nie inna.
Dru¿yna Czarnych Olecko zajmowa³a
rodkowe miejsce w tabeli A klasy województwa bia³ostockiego i nie mia³a
¿adnych szans uczestnictwa w walce o
wejcie do II ligi. Mecz zosta³ zorganizowany przy okazji wyjazdu na przysiêgê do Janusza Michalczyka, który odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ w Olsztynie.
Wyjazd by³ mo¿liwy dziêki temu, ¿e
kibic koszykówki  Ma³gosia Duchiñska otrzyma³a na ten cel 1000 z³ od oleckiej
melioracji. Starczy³o to na koszty noclegu i wy¿ywienia w Olsztynie, a tak¿e na
dojazd poci¹giem do tego miasta. Nocowalimy w schronisku turystycznym

no wówczas tê koszulê, co powodowa³o parkosyzmy miechu u lokatora s¹siedniego piêtrowego ³ó¿ka.
- Piêknie pan bêdzie teraz wygl¹da³
w eleganckim garniturze i gustownym
dresiku zamiast koszuli, jeli za³o¿y pan
do tego jeszcze krawat  ¿artowa³ on ze
wciek³ego ze z³oci Wita. Po chwili jednak
szukaj¹c w³asnych butów stwierdzi³, ¿e
mu je skradziono. Teraz u¿ywa³ na nim
Wit. Wkrótce jednak przesta³, maj¹c wiadomoæ, ¿e pan ten nie mo¿e wyjæ na
ulicê w siarczysty mróz. Nikt te¿ nie kupi
mu butów, gdy¿ by³a w³anie niedziela i
wszystkie sklepy by³y zamkniête.
Mecz rozpoczê³a pi¹tka w sk³adzie:
Janusz Michalczyk, Stanis³aw Fiedorczuk, Ignacy Jasielun, Jerzy Tomczyk
i ni¿ej podpisany. W dru¿ynie AZS Olsztyn
gra³ m³odziutki Bogdan Likszo  póniejszy czo³owy zawodnik Wis³y Kraków
i wielokrotny reprezentant Polski. Bez
trudu go ogrywalimy. Prawie dwumetrowy olbrzym rozpoczyna³ karierê koszykarsk¹ nie radz¹c jeszcze z podstawowymi arkanami gry. Gdzie nam by³o
do wzrostu Likszy. Umielimy jednak wiêcej

'
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19. UKS Czwórka Olecko
20. FC Vilkaviski (Litwa)
Organizatorami turnieju byli:
 Polski Zwiazek Pi³ki No¿nej w Warszawie
 Warmiñko-Mazurski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej
w Olsztynie
 MLKS Czarni Stars Olecko
 Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w
Olecku
 Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego

Fot. Józef Kunicki
i bylimy szybsi. Prowadzilimy do czasu, gdy na boisku pojawili siê zmieniaj¹c ni¿szych zawodników: Marian Leszczyñski, Wit Jankowski i Jerzy Gryszkiewicz. Bez wiêkszego trudu wygralimy ten mecz.
Póniej by³a przysiêga w jednostce
Janusza Michalczyka. Dy¿urny jednostki
widz¹c t³um jego g³oci wpuci³ nas hurtem
na uroczystoæ, oszczêdzaj¹c sobie pracy przy wypisywaniu koniecznych wtedy indywidualnych przepustek. Oprócz
ch³opców goæmi Janusza by³y dziewczyny: Ma³gosia Duchiñska, Marysia
Gryszkiewicz i Marysia Fiedeñczuk. Nie
by³o lampki koniaku lub szampana. O
szampanie lub koniaku mówiono wtedy,
¿e s¹ to napoje które spija klasa robotnicza ustami swoich najlepszych przedstawicieli  tych z KW lub KC PZPR.
Nie bylimy takimi przedstawicielami i na takie napoje nie by³o nas staæ.
By³ kieliszek wódki wypity ukradkiem w
barze mlecznym z barowych kubków do
mleka, gdy¿ Janusz Michalczyk w mundurze nie móg³ wchodziæ do restauracji.
Kieliszek smakowa³ wymienicie. Wszak
pos¹dzono nas po wygranym meczu o
ligowe aspiracje koszykarskie.
Marek Majewski
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 210
Kolejny zabawny tydzieñ jest ju¿ za
nami. Niby nic, a by³o bardzo ciekawie i
przyjemnie. Oczywicie w sytuacji ka¿dego z nas, jakby nie by³o, obywatela
RP niewiele siê zmieni³o, ale globalnie 
to zmieni³o siê du¿o, a nawet bardzo du¿o.
Przede wszystkim: czym ¿yje nasz kraj?
Nasz kraj ¿yje w ostatnim czasie pi³k¹
no¿n¹. Tak... W³anie pi³ka no¿na zdominowa³a nasze ¿ycie w ostatnich dniach.
Oczywicie jak to mamy od pewnego czasu
w zwyczaju nie potrafimy przebiæ siê z
grupy pocz¹tkowej do dalszej czêci
mistrzostw. Zawsze nam co staje na przeszkodzie. Najpierw przegralimy z Ekwadorem bo gralimy za s³abo. W dodatku
pi³karze z Ekwadoru oszukali nas, bo
okaza³o siê, ¿e potrafi¹ graæ w pi³kê no¿n¹.
A nam siê wydawa³o, ¿e Ekwador to takie byle co, bo w pi³ce zawsze lepszymi
przeciwnikami s¹ pi³karze Argentyny lub
Brazylii. A tu taki Ekwador da³ nam lanie. To jednak okaza³o siê nie win¹ naszej dru¿yny, trenera czy dzia³aczy, a
z³oliwych po³udniowych Amerykanów.
Wstydziliby siê... Tak wygrywaæ z or³a-

mi Janasa! Potem mecz z Niemcami. Nikt
nie obiecywa³, ¿e bêdzie ³atwo. Ale jak
wiadomo nas Polaków bardzo ³atwo
zmobilizowaæ do walki z Niemcami.
Wystarczy parê hase³ i nawet pobie¿na
znajomoæ Roty Marii Konopnickiej
by choæ trochê zmieniæ nasz¹ sytuacjê.
I przyznam, ¿e to dzia³a. Ale tylko na 90

Komentarze i refleksje
Mundial 2006, czyli pi³karskie Mistrzostwa wiata

Pi¹tek, 9 czerwca, godz. 21:00, Gelsenkirchen w Niemczech  mecz PolskaEkwador. Na stadionie maj¹cym niespe³na
54 tys. miejsc oko³o 35 tys. zajmuj¹ kibice z Polski. Bia³o-czerwone transparenty, has³a i szaliki fanów pi³ki tworz¹
zwarty horyzont jak morskie fale. ¯ó³te
barwy Ekwadorczyków to co najwy¿ej
wysepki na bia³o-czerwonym morzu,
W kraju przed ekranami telewizorów
zasiada kilkanacie milionów kibiców,
czekaj¹c na pi³karskie wiêto i ³atwe
zwyciêstwo Polaków. Nie mo¿e byæ inaczej. Tak mówi¹ kibice, komentatorzy i
spece od pi³ki. Przemawiaj¹ za tym rankingi FIFA i potencja³y gospodarcze.
Kogo kto by typowa³ inny wynik jak
zwyciêstwo Polski uwa¿ano by za niespe³na rozumu.
Punktualnie o 21. zaczê³o siê kopanie. W 24 minucie by³o ju¿ 1:0, a w 84
minucie 2:0, tylko ¿e wsio oborotno 
nie dla naszych, a dla latynosów z
Ekwadoru, którego wiêkszoæ kibiców nie
potrafi³aby znaleæ na mapie wiata.
Tak, proszê pañstwa, dostalimy w
d... i pobi³a nas nie Brazylia czy Anglia
ani nawet Dania czy Szwecja, ale ma-

minut. Po tym czasie wy³¹cza siê nam
potrzeba walki. Tacy ju¿ jestemy. Mamy
graæ 90 minut dobrze i koniec. Prezes PZPN
nie umawia³ siê na wiêcej. Tak, ¿e w tej
chwili pozosta³ nam mecz honorowy. Tak
ju¿ mamy. I ju¿.
PAC
Ci¹g dalszy na s. 18.

 nie tylko polityczne

leñki Ekwador, po³udniowy s¹siad Kolumbii, która wczeniej te¿ sprawi³a nam
lanie w sparringu (2:1).
Pora¿ki zdarzaj¹ siê wielkim i najwiêkszym  dowiadczy³a tego Brazylia i
Francja. Pi³ka jest okr¹g³a i dopóki trwa
gra, nigdy nic nie jest na pewno. Jak
mawia³ niezapomniany Kazimierz Górski,
mecz mo¿na wygraæ, przegraæ lub zremisowaæ i to jest prawda. Nie mam wiêc
pretensji o wynik, ale mam cholern¹ pretensjê o fatalny styl gry, brak jej koncepcji i woli walki.
W niemieckim programie satyrycznym TV opowiada siê, w zwi¹zku z gr¹
Polaków, najró¿niejsze dowcipy: Znam

Grzegorz Kudrzycki

pi³karzy polskich, niektórzy z nich tynkowali mój dom; Wielu kibiców z Polski przyjecha³o samochodami, mo¿ecie
wiêc zobaczyæ swoje skradzione auta.
Tylko liczni kibice z Polski, mimo przegranej pi³karzy, zachowywali siê poprawnie.
P.S. 14 czerwca ok. 23., po meczu
Polska-Niemcy komentarz  tym razem
krótki. Polacy odzyskali pi³karski honor.
Mimo pechowej bramki w 92 minucie meczu
i przegranej 0:1 nie mam siê czego wstydziæ. Zagra³a jakby inna reprezentacja.
Niemcy te¿ poczuli respekt i pewnie skoñcz¹
g³upie dowcipy o Polakach i ich grze.
Tym niemniej przegralimy ten Mundial.
C.d. na s. 13.

Insynuacje niekonieczne
W pobli¿u Gare de lEst ci¹gn¹ siê zamkniête magazyny peruk z przeszklonymi
witrynami. Wszêdzie w³osy, sztuczne i prawdziwe, krêcone i proste. Tajemnicze
specyfiki i pomady. £yse g³owy przewróconych manekinów i wyblak³e banery w
stylu Europe de luxe na cianach. Obok magazynów mieszcz¹ siê Barbershopy,
w rodku, jak w amerykañskich filmach, toczy siê ¿ycie towarzyskie. Kobiety pij¹
kawê, rozmawiaj¹, nikt nie strzy¿e. Dzieci biegaj¹ i pluskaj¹ wod¹ po ca³ym zak³adzie, fryzjerzy znosz¹ to zawsze z ca³kowitym spokojem. Deguisements farces, okratowane, wci¹¿ zamkniête sklepy ze miesznymi gad¿etami i kostiumami do wynajêcia mieszcz¹ siê równie¿ na tej ulicy. Zorro zawsze w modzie, drzwi oklejone przyk³adami przebrañ, dociniête do szyb gniot¹ siê ró¿norakie maski, poduszki pierdziawki i strzelaj¹ce papierosy rozrzucone w nie³adzie po pod³odze. Farsa by³a
zawsze najstarsz¹ i najbardziej sprawdzon¹ form¹ odsapniêcia i obrony.
Ewa Koz³owska

