ISSN 1505-0246

Gdy artysta przestaje byæ
dzieckiem, jest ju¿ martwy.
Brancusi

13. PRZYSTANEK OLECKO
Program na s. 5.
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11 lipca 2006 r.

I Regionalne
Targi Samochodowe

Cena 1,40 z³

W sobotê, 15 lipca rusza

Otwarte boiska

We wszystkich placówkach prowadzonych przez gminê
Oleck¹ uczniowie podczas wakacji bêd¹ mieli mo¿noæ korzystania z boisk i placów szkolnych  og³osi³ na ostatniej
Sesji rady Miejskiej Burmistrz Wac³aw Olszewski.

Historia najwiêkszej bitwy
pancernej II Wojny wiatowej

W lipcu mia³o miejsce wydarzenie nazwane póniej najwiêksz¹ bitw¹ pancern¹ II wojny wiatowej: Bitwa pod
Kurskiem.
Wokó³ samej bitwy naros³o wiele legend. Najwa¿niejsz¹
z nich stworzy³ marsza³ek Gieorgij ¯ukow.
Zainteresowanych odsy³amy na s. 8-10.

Sezon na wêdkarza

¯ar leje siê z nieba i tylko nad wod¹
mo¿na to jako wytrzymaæ.
I tak dobrze mi i tak byæ powinno.
Mieszkamy w takim zak¹tku Polski i wiata, ¿e piêkna s³oneczna pogoda jest lekiem i balsamem na prawie wszystkie
bol¹czki. Cieszmy siê wiêc i módlmy,
aby piêkne lato trwa³o nawet pó³ roku.
Przyjad¹ do nas turyci, przyjad¹ wêdkarze i troszeczkê sakiewek opró¿ni¹...
Czytaj na str. 13.
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Szczegó³owy program na s. 5.

1 lipca 2006r.(sobota) na boisku przy Wszechnicy Mazurskiej w Olecku odby³y siê I Regionalne Targi Samochodowe.
Szczegó³y na s. 11.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
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KRONIKA PO¯ARNICZA
 23 maja o 6.56 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 24 maja o 11.33 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego przy ul. Park.
 24 maja o 23.25 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 26 maja o 13.34 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 26 maja o 15.14 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji z jedni Alei Lipowych.

Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

 29 maja o 20.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ konar drzewa zagra¿aj¹cy budynkowi Przy ul. Park 1.
 29 maja o 20.52 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar pojedynczego drzewa na
cmentarzu komunalnym.
 31 maja o 15.42 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej z jezdni ul. Go³dapskiej.
 31 maja o 23.52 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na ul. Go³dapskiej po¿ar samochodu ciê¿arowego.
 2 czerwca o 8.45 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski zabezpiecza³y imprezê sportow¹ w G¹skach.
2 czerwca o 12.40 jeden zastêp JRG PSP

Pijani kierowcy
 20 czerwca oko³o 21.00 zatrzymano w
Kukowie czterdziestoomioletniego
Andrzeja A., który jecha³ rowerem maj¹c
we krwi 2,12 promila alkoholu.
 20 czerwca oko³o 13.25 w Kukowie zatrzymano Poloneza Truck, którym kierowa³ dwudziestotrzyletni Wojciech P.,
który mia³ ju¿ orzeczony zakaz s¹dowy prowadzenia pojazdów. Mia³ on we
krwi 1,92 promila alkoholu.
 23 czerwca policjanci zatrzymali w Sobolach rowerzystê, trzydziestodwuletniego Jana R. Mia³ on we krwi 2,14
promila alkoholu.
 24 czerwca oko³o 1.15 policjanci zatrzymali
na ul. Lipowej dwudziestojednoletniego
Piotra M, który kierowa³ rowerem maj¹c we krwi 2,06 promila alkoholu.
 24 czerwca oko³o 20.25 zatrzymano na
ul. Kociuszki piêædziesiêciopiêcioletniego Edwarda £. Kierowa³ on rowerem maj¹c we krwi 2,42 promila alkoholu.
 25 czerwca oko³o 2.35 patrol policja zatrzyma³ na placu Wolnoci Mercedesa. Okaza³o siê, ¿e kierowca, dwudziestoletni Micha³ G., ma we krwi 1,02
promila alkoholu.
C.d. na pewno nast¹pi...

Nie przyzna³ siê!

5 lipca zatrzymano Adama N. (mieszkañca gm. Wieliczki) podejrzanego o przebicie opon oraz porysowanie drzwi we
Fiacie 126p. Szkody poszkodowany wyceni³ na ok. 350 z³otych.
Sprawca pomimo, ¿e zosta³ rozpoznany
przez wiadków, nie przyzna³ siê do winy.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Krystyna Ko³odziejska
 Ryszard Król
 Jerzy Makal
 Beata Ró¿ycka
 Regina Rojek
 Henryk Zaniewski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:

√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11

√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26

√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac

Krajowej 8.

√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada

√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji

MARKET
BUDOWLANY

Przyczyna: Pijany kierowca nie dostosowa³ prêdkoci
do panuj¹cych warunków drogowych. Opis wypadku na str. 3.
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(V38004)

NAJTANIEJ W MIECIE

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

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

KRAM

Wojska Polskiego 18
Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

Tel. (087) 520 01 20

(V43901)

i Budownictwa Agromasz, ul.
Zamostowa 10
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego
16 (rampa PKP)
√ KLUGAS, ul. E³cka 1
√ JPF FANTASTICA, Shin Yasuda,
plac Wolnoci 6d
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A

(V43801)

POLICJA OSTRZEGA

Wolnoci 3

√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii

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

Atrakcja
turystyczna?

K³usownicy

W nocy 9 lipca w lokalu Escape
dosz³o do bójki pomiêdzy goæmi lokalu, a ochroniarzami. Wynik: 6 uczestników dyskoteki zosta³o przewiezionych
do szpitala z licznymi urazami g³owy, a
trzech ochraniarzy zosta³o umieszczonych
w oleckim areszcie do wyjanienia.

418 nowych rolin...
zasadzono w parku w centrum miasta
podczas jego renowacji. Takie same nasadzenia przy ulicy kolejowej ros³y tylko dwa dni i zosta³y skradzione. O baczniejsz¹ uwagê na nowe inwestycje poprosi³ policjê na ostatniej Sesji Rady
Miejskiej Burmistrz.
W chwili obecnej trwa w parku wymiana chodników. Wykonawc¹ wy³onionym w drodze nieograniczonego przetargu jest firma Romualda Klepackiego.
Koszt wymiany chodników to ponad 59
tysiêcy z³otych.
(V44401)

Rodzinie
zmar³ego Kol.

Zygmunta
Fiodora
wyrazy szczerego
wspó³czucia
sk³adaj¹ wêdkarze
Ko³a PZW Olecko

6 lipca na jeziorze Zajdy policjanci wraz
ze stra¿¹ ryback¹ zatrzymali na gor¹cym
uczynku ³owienia sieci¹ dwóch k³usowników. Zbigniew N. i Adam J. odpowiedz¹ za swój czyn przed s¹dem grodzkim.

Uwaga!!!!

Najwiêcej telefonów komórkowych
zostaje skradzionych na pla¿y! Policja
apeluje o uwagê.

Przygotowywany
jest przetarg...

na wykonawcê inwestycji zwi¹zanych
z nowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Mo¿nych i Sedrank.

Nie bêd¹ zalewane
Miasto przygotowuje projekt drena¿u odwadniaj¹cego budynki nr 20, 22,
24, 26, 28 przy ulicy Kolejowej.
(V44501)

Andrzejowi
M³ynarczykowi
szczere wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

¯ONY
sk³adaj¹ wêdkarze
Ko³a PZW Olecko

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO i Spo³eczne
Gimnazjum STO w Olecku

og³aszaj¹

(L4104)

Serdeczne podziêkowania przedstawicielom organizacji
i wszystkim osobom, które uczestniczy³y w ostatniej
drodze mojej .P. MATKI oraz wspiera³y nas w tych
trudnych chwilach
Maria Wanda Dzienisiewicz z Rodzin¹

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!

!
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OLECKI TERMINARZ

11 lipca
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
 strzelnica
14 lipca
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
MOSiR
17.00  D¿ungla - film, kino
19.00  Hi Way - film, kino
15 lipca
10.00  VII Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Rektora Wszechnicy Mazurskiej  korty MOSiR
11.00  Otwarty Turniej Siatkówki Pla¿owej, korty MOSiR
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
MOSiR
17.00  D¿ungla - film, kino
19.00  Hi Way - film, kino
19.00  Mini koncert na placu Wolnoci
22.00  Przystanek Kino
16 lipca
10.00  Turniej tenisowy o Puchar Starosty Oleckiego  korty MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
17.00  D¿ungla - film, kino
19.00  Hi Way - film, kino
22.00  Przystanek Kino
17 lipca
22.00  Przystanek Kino
18 lipca
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
 strzelnica
22.00  Przystanek Kino
19 lipca
22.00  Przystanek Kino
20 lipca
Fiesta Borealis  konkurs kapel, gwiazdy
Moskwa, Lao Che
21 lipca
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
Fiesta Borealis  konkurs kapel, gwiazdy
740 milionów oddechów, Jacek Lachowicz
22 lipca
Regaty o Puchar Komandora Ligi Morskiej  jezioro Olecko Wielkie
10.00  turniej tenisowy  korty MOSiR
11.00  Otwarty Turniej Siatkówki Pla¿owej, korty MOSiR
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
19.00  Mini koncert na placu Wolnoci
19.00  Nocny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przystanku Olecko korty
MOSiR

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

 11-16.07.2006r. pl. Wolnoci 25
 17-23.07.2006r. pl. Wolnoci 7B

"
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13. PRZYSTANEK OLECKO
15-19 lipca  Przystanek Kino (amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie)
15 lipca (sobota)
godz. 21:45 - oficjalne otwarcie festiwalu
godz. 22:00 - Muzyka ³agodzi obyczaje
ROK DIAB£A, re¿. Peter Zelenka
BUENA VISTA SOCJAL CLUB, re¿. Wim
Wenders
16 lipca (niedziela)
godz. 22:00 - Wspó³czesny wiat
CIANY S¥ DRZWIAMI, re¿. Vojtek Szczytko 30
TWÓR, re¿. Pawe³ Popko 7
BROKEN FLOWERS, re¿. Jim Jarmusch
17 lipca (poniedzia³ek)
godz. 22:00 - Wspó³czesny wiat
SILVERMAN, re¿. Bodo Kox, 15'
NIEPROSZENI GOCIE W OGRÓDKU,
re¿. Hermanos de Chamuco, 14'
AMORES PERROS, re¿. Alejandro Gonzalez Inarritu
18 lipca (wtorek)
godz. 22:00 - Muzyka ³agodzi obyczaje
TYMON TYMAÑSKI, re¿. Konjo
DEZERTER - NIE MA ZAGRO¯ENIA, re¿.
Konjo
FALA, re¿. Piotr £azarkiewicz
19 lipca (roda)
godz. 22:00 - Muzyka ³agodzi obyczaje
EXODUS - ROBERT BRYLEWSKI, re¿.
Konjo
PRZYSTANEK WOODSTOCK, re¿. Yach
Paszkiewicz, Jerzy Owsiak
17-19 lipca:
* pokazy warsztatowe
* seminaria
* spotkania autorskie
* projekcje filmów muzycznych
20 lipca, godz. 16.00  wernisa¿ Jacka Staniszewskiego pt. DREADSIGN  Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
FIESTA BOREALIS KONCERTY
20-23 lipca  Fiesta Borealis  wiêto
M³odej Muzyki na Pó³nocy (polana nad
jeziorem Oleckie Wielkie)
20.07. (czwartek)
Soul Brothers [Vilnius, LT] - heavy/power metal
Wozu [Vilnius, LT] - alternative/metal
Hallo Hotel [Warszawa, PL] - rock
Enej [Olsztyn, PL] - ska
Sandales [E³k, PL] - reggae
More And Relsy [St. Peterburg, RU] - freaky rocknroll
Gwiazdy: Lao Che ; Moskwa
21.07. (pi¹tek)
Hair Peace Salon (Miñsk, BIa³oru) - indie/
alternative
Jitters [Minsk, BY]  rock/alternative
WaySide Peaks [DE/LT]  progressive

metal
503 [Pu³awy, PL] - alternatywa
Organizm [Warszawa, PL] - alternatywa
Jam Jam [Vilnius, LT]  funk-rock-pophip-hop
Gwiazy: 740 Milionów Oddechów ; Jacek
Lachowicz
22.07. (sobota)
Lighthouses [Klaipeda, LT] - funk
beZ bileta band [Miñsk, BY] - folk-rock /
indie-rock
Vertigo [Tczew, PL]  rock
Pawilon [Gdañsk, PL]  hip-hop
SenSorry [Tychy, PL]  alternatywa
UppleBew Project [Visaginas, LT]  nu
metal
Gwiazdy: Kana³ Audytywny ; Agressiva 69
23.07. (niedziela)
Koncert laureatów konkursu Fiesty Borealis
Gwiazdy: Zimbabwe [LT]  lady punk rock
fest; Variete ; 1984
Przes³uchania konkursowe  od godz. 18:00.
Prowadzenie: Robert Leszczyñski
Jury: Przewodnicz¹cy: Lech Gnoiñski,
cz³onkowie: Robert Jarosz, Robert Leszczyñski, Jacek Lachowicz, Rimantas
Bernatavicius (Litwa), Bogdan Topolski, Jan Kondrak
24-29 lipca  Przystanek Familijny (plac
Wolnoci)
 od godz. 17:00 - blok gier i zabaw dla
dzieci
24.07.2006 (poniedzia³ek)  Pirackie bajanie
25.07.2006 (wtorek)  Gucio Pszczo³a i
Konik Polny Filip
26.07.2006 (roda)  Zimowe spotkanie
w rodku lata
27.07.2006 (czwartek)  DZIEÑ BURMISTRZA - Jak ¿yæ zdrowo na weso³o
oraz ca³y dzieñ  blok imprez organizowanych przy wspó³pracy Komendy Sto³ecznej Policji w Warszawie (pokazy
Brygady AT, koncert Orkiestry Dêtej itp.)
28.07.2006 (pi¹tek)  Szuflandia w krainie
bajek
29.07.2006 (sobota)  Czarodziejskie igraszki
W programie równie¿ codziennie od godz.
19.00 - Koncerty na Przystanku Familijnym (plac Wolnoci) oraz widowiska
plenerowe
24-27 lipca  Przystanek Koncertowy 
koncerty na Polanie  bezp³atne (polana nad jeziorem Oleckie Wielkie)
24.07., godz. 21.30  Kraina Jaskrawoci: Stare Dobre Ma³¿eñstwo, Marek
Ga³¹zka z Zespo³em, Jacek Kulesza trio
waliza & tamburyn, Jerzy Stachura

Junior  prowadzenie:
Jan Kondrak
25.07., godz. 21.00  Revival Band  piosenki
Roya Orbisona (Czechy)
26.07., godz. 21.00  Dancing Queen  z³ote przeboje ABBY (Czechy)
27.07.  DZIEÑ BURMISTRZA:
* godz. 20.00  koncert Warsztatu Piosenki
* godz. 21.30  Patrycja Markowska z
zespo³em
28-29 lipca - Koncerty na wielkiej scenie  p³atne (polana nad jeziorem Oleckie Wielkie):
Karnet  40 z³, bilety  po 25 z³
28 lipca:

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

22:00 - Szymon Wydra
23:30 - Virgin z Dod¹
Ponadto przewidujemy:
 spotkania autorskie w ramach Przystanku
Literackiego (prowadzenie: Marek Borawski)
 Warsztaty Fiesty Borealis  pokaz warsztatowy - Jacek Lachowicz (instrumenty
klawiszowe, eks-cianka)
 Warsztat piosenkarski  prowadzenie: Jan
Kondrak oraz muzycy
 Warsztat Teatru Ognia  POI (prowadzenie: Roman Karsztun)
 Warsztaty dziennikarskie (prowadzenie:
Leszek Gnoiñski)

Oczekujemy zg³oszeñ  warsztaty odbêd¹ siê w
przypadku zg³oszenia odpowiedniej liczby chêtnych: rok @przystanek.pl; tel./fax (087) 520 20 59

***
Dobra wiadomoæ dla mi³oników piosenki autorskiej

KRAINA
JASKRAWOCI

W ramach Przystanku Koncertowego w dniu 24 lipca o godz. 21:30, w 28.
rocznicê mierci Edwarda Stachury, odbêdzie siê na Polanie nad jeziorem Oleckie Wielkie koncert, w którym piosenki
Stachury zapiewaj¹: Stare Dobre Ma³¿eñstwo, Marek Ga³¹zka z zespo³em
oraz Jerzy Stachura Junior. Koncert
poprowadzi Jan Kondrak.
Wszystkich mi³oników tego typu
twórczoci serdecznie zapraszamy.
Równie¿ w dniu 24 lipca, w ramach
Przystanku Poezja, odbêdzie siê wieczór
autorski Jana Kondraka i Jerzego Stachury Juniora. Zapraszamy o godz. 19:00
do patio szko³y muzycznej.

#
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Kim jest wasal
mojego wasala...

Sport na Przystanku Olecko

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 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.

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

(V38704)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(V38804)

GRÜNLAND

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

MOSiR oferuje równie¿ codziennie:
- wypo¿yczanie sprzêtu p³ywaj¹cego na pla¿y miejskiej (kajaki, ³ódki, rowery wodne),
- grê w tenisa ziemnego wg zamówieñ

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78525)

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

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

LAS I OGRÓD

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

(V238904)

Marku! Z przyjemnoci¹ przeczyta³em Twój artyku³ dotycz¹cy bitwy pod Grunwaldem. W historii wiele rzeczy podlega rozmaitym interpretacjom. Jednak¿e pewne fakty s¹ uwa¿ane za trudne do podwa¿enia. Dlaczego o tym piszê? Nie wiem
czy przez nieuwagê czy z powodu niewiedzy uda³o Ci siê
jeden z takich faktów przeinaczyæ. Piszesz, ¿e znane jest przecie¿ stwierdzenie wasalnego przyporz¹dkowania: Wasal mojego wasala jest moim wasalem. Otó¿ nie jest znane i byæ nie
powinno. redniowieczny system wasalny stworzy³ zasadê:
Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. Oznacza³o to
mniej wiêcej tyle, ¿e król nie móg³ bezporednio odwo³aæ siê
do rycerstwa. Pomniejsi panowie sk³adali przysiêgê panom lennym
i tylko im byli pos³uszni. Bez woli mo¿now³adców król nie by³
w stanie rycerstwu nic nakazaæ. Tak rzecz mia³a siê w ca³ej
Europie poza jednym wyj¹tkiem. Wyj¹tkiem tym by³a Anglia
gdzie zwyciêscy Normanowie stworzyli charakterystyczn¹ trzystopniow¹ hierarchiê (król  mo¿now³adcy  wolni rycerze).
Rz¹dzona przez Normanów wyspa rzeczywicie ho³dowa³a zasadzie: wasal mojego wasala jest moim wasalem. Jest to jednak wyj¹tek potwierdzaj¹cy przytoczon¹ przez mnie regu³ê.
Pozdrawiam  Bartosz Cieluk

14.07., godz. 16:00  Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej
(uczestnicy powy¿ej 16 lat)  boisko przy kortach
15.07., godz. 10:00  mecz pi³ki no¿nej Czarni Stars OleckoRominta Go³dap  stadion g³ówny
16.07., godz. 10:00  Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Oleckiego  korty
16.07., godz. 11:00  Otwarty Turniej Siatkówki Pla¿owej 
boisko przy kortach
18.07., godz. 10:00  Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej dla Dzieci
(pi¹tkami)  boisko na strzelnicy
21.07., godz. 16:00  Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej
(uczestnicy powy¿ej 16 lat  boisko przy kortach
22.07., godz. 19:00  Nocny Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przystanku Olecko 2006 (gra podwójna) 
korty
23.07., godz. 10:00  Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej
¯aków z udzia³em 6 dru¿yn z Niemiec i Polski  stadion
g³ówny
23.07., godz. 10:00  XIII Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Przystanku Olecko (gra pojedyncza)  korty
23.07., godz. 11:00  Otwarty Turniej Siatkówki Pla¿owej 
boisko przy kortach
28.07., godz. 16:00  Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej
(uczestnicy powy¿ej 16 lat) - boisko przy kortach
29.07., godz. 12:00  XIV Olecki Otwarty Maraton P³ywacki 
pla¿a miejska
29.07., godz. 19:00  mecz pi³ki no¿nej Czarni Stars Olecko 
Rospuda Filipów  stadion g³ówny

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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Hañcza 2006r  takie piêkne jezioro...
Ju¿ od kilkunastu lat Ko³o Wêdkarskie Okoñ z Olecka organizuje letnie zawody spinningowe na przelicznym jeziorze Hañcza. Po³o¿one w parku krajobrazowym jezioro jest niespotykane w
skali ca³ego kraju. Przede wszystkim jest
to najg³êbsze jezioro w Polsce. Nasze
echosondy potwierdzi³y g³êbokoæ 109
m. Jest trochê wody?! I to jaka to woda!!
Tak przezroczystej nie ma chyba w ca³ym kraju!! Doskonale wiedz¹ o tym p³etwonurkowie, którzy od wczesnej wiosny, do pónej jesieni okupuj¹ wschodni
brzeg jeziora (st¹d jest najbli¿ej do g³êbi). S¹ tu ca³e rodziny, ca³e kluby nurkowe. P³ywaj¹c ³odzi¹, trzeba ci¹gle uwa¿aæ, czy wydobywaj¹ce siê z wody b¹ble nie s¹ ladami ¿eru leszczy, tylko
zagubionego nurka, który mo¿e wyr¿-

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

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

Willa EDEN
* przyjêcia weselne,
* przyjêcia okolicznociowe
* imprezy studenckie, stypy

(V37905)

(V18001)

n¹æ g³ow¹ w dno ³odzi.
¯artowa³em, oczywicie miejsca nurkowania s¹ oznaczone, a miêdzy wêdkarzami a nurkami nie ma ¿adnych nieporozumieñ. Co najwy¿ej patrz¹ na siebie z zaciekawieniem?
I w³anie z takim zaciekawieniem i
jeszcze wiêkszymi nadziejami 2 lipca stawi³o siê nad jeziorem 30 ochotników do
spotkania z legendarnym hañczañskim
garbusem. Wyp³ynêlimy przed ósm¹.
Jeszcze nie czu³o siê ¿aru lej¹cego siê z
nieba, ale by³o ju¿ bardzo gor¹co. A
woda równie przezroczysta, co cieplutka. 23 stopnie na Hañczy to rzadki przypadek. Czy tak ciep³a woda nie wp³ynê³a ujemnie na okonie?
Pierwsze najazdy ³ódek zdawa³y siê
temu zaprzeczaæ. Ka¿dy co tam ³owi³.
Niestety im dalej w las..., tzn. im s³oneczko wy¿ej, tym z rybk¹ gorzej. Skrzywione twarze wêdkarzy i roz³o¿one rêce jednoznacznie wiadczy³y o s³abn¹cych
w zastraszaj¹cym tempie biorach. Ju¿ tylko pojedyncze okonki
dawa³y siê namówiæ. Nie pomaga³y czarodziejskie barwy,
najbardziej nawet udziwniony sposób prowadzenia przynêty

12345678901234567890123456789012
(V39004)
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nie gwarantowa³ sukcesu. Silniejsze podmuchy wiatru troszeczkê ratowa³y sytuacjê. Gdy tylko tafla wody mocniej
siê zmarszczy³a, okonki wychodzi³y trochê
pogryæ nasze gumiaki. Ale by³y to bardzo rzadkie sytuacje. Paru cwaniaków
dobra³o siê jednak do pasiaków. Jak to
zrobili? Nie wiem... Generalnie okonie
sta³y na spadach lub p³yciznach. Nie
by³y to jednak TE oczekiwane garbusy, ale có¿, na bezrybiu i rak ryba!
Na szczêcie nie bylimy zmuszeni
do ³owienia raków. Na raka to tylko niektórzy siê opalili, po czym z pewnoci¹
spali na stoj¹co, ale to inny temat.
Znowu, wiêc bêdziemy czekaæ na
kolejne zawody na Hañczy. Nie mo¿emy jako wstrzeliæ siê w pogodê, i okres

6. Dariusz £uzdowski .......... 930 pkt
7. Marek Ga³a¿ewski ............ 785 pkt
8. Andrzej Gorlewski ........... 720 pkt
9. Jakub Sulima ...................... 650pkt
10. Arnold Hoci³³o .............. 645 pkt
Najwiêkszym okoniem móg³ pochwaliæ siê Jerzy Rynkowski. Jego gad
wa¿y³ 255 g.
O koñcz¹cym zawody grillu mogê
napisaæ, ¿e jak zwykle by³ bardzo udany. Wszyscy mimo zmêczenia upa³em
byli bardzo zadowoleni, a kilka ³ódek
pop³ynê³o na... dogrywkê. Jeszcze im by³o
ma³o... Có¿, tacy s¹ wêdkarze, bez reszty oddani swojej pasji.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o
dobrych brañ, bo przecie¿ okaza³e okonie w tej przezroczystej wodzie jeszcze
p³ywaj¹.
W tym roku chyba upa³y pokrzy¿owa³y nam plany. Jest co jeszcze.
Dotyczy do szczególnie zawodów rozgrywanych latem. £owimy przecie¿ w
najgorszych godzinach, gdy s³oñce parzy
okropnie, a ryby maj¹ sjestê. Taki pomys³  mo¿e zbiórka o 4 rano, pierwsza
tura do 9, potem przerwa i druga tura
od 17? Tylko czy ryby siê na zgodz¹...?
A oto wyniki:
1. Andrzej Sztukowski ....... 1150 pkt
2. Józef Makowski .............. 1150 pkt
3. Krzysztof Krajewski ..... 1135 pkt
4. Mieczys³aw Kaczanowski . 975 pkt
5. Marian Wojsiat ................. 970 pkt
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Historia jest moim hobby. Nie wiem czemu, ale daty, ludzie
i wydarzenia historyczne przyswajam bardzo ³atwo. Nie rozumiem ludzi, którym ciê¿ko zapamiêtaæ proste daty. Pewnie wystarczy tylko bardzo lubiæ to co cz³owieka interesuje i ju¿ jest
³atwiej.
Z historii II wojny wiatowej lubiê to co by³o du¿e, wa¿ne,
charyzmatyczne i ciekawe. Jak dla mnie to prawie wszystko co
wydarzy³o siê w latach 1939-1945 zas³uguje na uwagê. Lubiê
historiê oceniaæ z kilku wa¿nych powodów. Najwa¿niejszym jest

Czo³gi T-34 i radziecka piechota.
to, ¿e nie jest jednoznaczna i nie zawsze wszystko mo¿na w niej
oceniæ na 100%. Tak sobie przejrza³em lipcowe daty zwi¹zane z
II wojn¹ wiatow¹. W lipcu mia³o miejsce wydarzenie nazwane
póniej najwiêksz¹ bitw¹ pancern¹ II wojny wiatowej: Bitwa pod Kurskiem.
Wokó³ samej bitwy naros³o wiele legend. Najwa¿niejsz¹ z nich stworzy³ marsza³ek
Gieorgij ¯ukow. Dlaczego? Bo
Marek
sam poda³ siê za twórcê zwyciêstwa (no mo¿e nie zwyciêstwa, a pocz¹tek zwyciêskiego marszu Armii Czerwonej). Nasza
historia a¿ pêcznieje od bohaterskiego opisu tej bitwy pod wodz¹
Wodza Geniusza ¯ukowa. Tym czasem historycy w ostatnich
latach bardzo brutalnie zniszczyli mit ¯ukowa. Niestety, ale ¯ukow
nie jest twórc¹ sukcesu. Wprost przeciwnie: nie wierzy³ w sukces zatrzymania Niemców na tym odcinku frontu. Tak na prawdê ¯ukow od pocz¹tku wojny nie móg³ pochwaliæ siê ¿adnym
sukcesem militarnym. Wszelkie operacje wojskowe opracowanie i dowodzone przez ¯ukowa koñczy³y siê klêsk¹, wielkimi
stratami i hañb¹. To dziwne, ale historiografia i historycy nadal
tworz¹ i opisuj¹ historiê tamtego czasu w dziwny sposób. Sk¹d

Atak radzieckich czo³gów.
oni wiedz¹, ¿e akurat ¯ukow by³ tym zwyciêskim marsza³kiem spod Stalingradu i Kurska? Odpowied wydaje siê doæ
dziwna, ale zawsze praktycznie pada ta sama. Jak to sk¹d?
Od samego ¯ukowa. Przecie¿ on sam napisa³ jak to genialnie okr¹¿y³ Niemców pod Stalingradem i przegoni³ spod Kurska.
W ostatnich latach najwiêcej w tej sprawie uczyni³ Wikotor
Suworow. Mimo wielkich kontrowersji wokó³ swojej osoby
nawet najwiêksi jego przeciwnicy musz¹ przyznaæ, ¿e jako
by³y agent GRU zosta³ doskonale nauczony jednej rzeczy:
doskona³ego analizowania materia³u jakim dysponuje. A demaskacji geniuszu ¯ukowa dokona³ w bardzo prosty sposób. Siêgn¹³ po wspomnienia i ksi¹¿ki innych
marsza³ków i genera³ów
bior¹cych udzia³ w tych
bitwach. Odkry³ bardzo
dziwn¹ rzecz: ¿aden z
tych ludzi nie pisze nic
Pacyñski
o tym, ¿e to ¯ukow by³
autorem sukcesów. Zazwyczaj Wielki Wódz przedstawiany jest jako zwyk³y prostak, tchórz, brutal, g³¹b. I to dziwne,
bo te wspomnienia to literatura ogólnie dostêpna w Rosji!
I wiêkszoæ marsza³ków i genera³ów z czasu wojny ma takie

Historia najwiêkszej bitwy
pancernej II Wojny wiatowej

Kobiety - snajperki .

Co³g T-34. Ten typ czo³gu by w czasie tej bitwy po
obu stronach. Niemcy chêtnie u¿ywali zdobyczny.

samo zdanie o ¯ukowie. Jako, ¿e bitw¹ pod Stalingradem siê
nie zajmujemy, to tylko napiszê, ¿e autorem tego zwyciêstwa by³ awansowany za tê operacjê 16 lutego 1943 roku do
stopnia marsza³ka Zwi¹zku Radzieckiego Wasilewski. Pod
planem operacji, która mia³a miejsce pod Stalingradem i by³
realizowany a¿ do likwidacji kot³a, a w nim armii von Paulsa,
widniej¹ dwa podpisy: gen. Wasilewskiego i jego szefa sztabu
pu³kownika Potapowa. Nie ma tam podpisu ¯ukowa, który

'
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Mit o tym, ¿e Kursk to tylko T-34.
Amerykañskie czo³gi Grant w s³u¿bie radzieckiej.
w tym samym czasie organizowa³ bitwê pod Syczewk¹, w której zaanga¿owano kilkakrotnie wiêcej wojska, lotnictwa, czo³gów oraz artylerii ni¿ pod Stalingradem. Bitwê tê ¯ukow sromotnie przegra³ trac¹c bezpowrotnie wiêcej wojska i sprzêtu
ni¿ Niemcy pod Stalingradem. Dla Niemców klêska Paulusa
pod Staligradem by³a dotkliw¹ klêsk¹, ale nie przekrelaj¹c¹
wartoci armii niemieckiej. By³a to raczej kwestia utraconej
dumy ni¿ klêska militarna. Dla Rosjan pod dowództwem ¯ukowa starta kilku armii, wielkiej masy czo³gów i sprzêtu wojskowego. Dzi ju¿ wiemy, ¿e najwiêksze zaopatrzenie w materia³y wojskowe i sprzêt dla armii niemieckiej zapewnia³y zwyciêstwa ¯ukowa.

kiego dowództwa. Pomoc¹ przysz³a te¿ pomoc brytyjskiej Ultry (orodka wywiadu wojskowego zajmuj¹cego siê rozszyfrowaniem niemieckiej Enigmy  to inna i ciekawa historia).
Ustalono dziêki tym informacjom optymaln¹, mo¿liw¹ datê
niemieckiego ataku. Wszystko to odby³o siê poza zasiêgiem
wiedzy ¯ukowa. Dowodz¹cy frontami: Centralnym i Woroneskim genera³owie armii Rokossowski i Watutin otrzymali od
Stalina (via Sztab Generalny kierowany przez Wasilewskiego)
informacje o mo¿liwym ataku. Obaj dowódcy frontów doskonali skorzystali z informacji i przyst¹pili do operacji powstrzymania niemieckiego ataku. Przygotowywano linie obronne, pola
minowe, prowadzono prace in¿ynierskie itd. Od schwytanych
w dniach 3-5 lipca jeñców dowiedziano siê o terminie ataku.
Jeñcy zeznali, ¿e atak nast¹pi 5 lipca o godzinie 3 nad ranem.

Niemiecki czo³g ciê¿ki Tygrys.

Niemiecki zwiad na polu bitwy.
Kursk to wynik zwyciêstwa pod Stalingradem. Po tym sukcesie
wojska Frontu Centralnego i Woroneskiego wysforowa³y siê
naprzód, ale ponios³y du¿e straty i musia³y przejæ do obrony. Zosta³ utworzony mocny wystêp skierowany w stronê
Niemców. By³ to tzw. £uk Kurski. Niemcy zaplanowali na tym
odcinku atak. Mia³ on przebiegaæ w sposób nastêpuj¹cy: z
okolic Or³a i Bie³gorodu chcieli wyprowadziæ dwa uderzenia
na Kursk, by w ten sposób rozci¹æ i oderwaæ na £uku Kurskim, a nastêpnie zniszczyæ wojska dwóch frontów sowieckich. Wywiad sowiecki bardzo szybko zdoby³ plany niemiec-

Ciekawe jest stwierdzenie: jeñcy zeznali. To mi³y eufemizm.
Schwytany jeniec ma prawo do podania swojego nazwiska,
stopnia i numeru wojskowego. To gwarantuje mu konwencja
Genweska. To, ¿e jeñcy mówi¹ wydaje siê byæ raczej prac¹
wywiadu bêd¹cego w tym czasie w rêkach NKWD i GRU.
Metody wtedy stosowane najprawdopodobniej dzi umo¿liwi³yby wydobycie zeznañ o mierci Kenedyego. Ale zostawmy to.
5 lipca przed 3 rano (o godzinie 2.20) to nie Niemcy otworzyli pierwsi ogieñ. Nawa³nicê artyleryjsk¹ rozpoczê³y wojska
obu frontów. ¯ukow ju¿ w przededniu bitwy zrezygnowa³ z
odpowiedzialnoci za dzia³ania wojskowe. Ca³¹ odpowiedzialnoæ za operacjê przekaza³ Konstantemu Rokossowskiemu.

Niemieckie samobie¿ne dzia³o pancerne Ferdynad.
Ponios³y klêskê pod Kurskiem.
Nie chcia³ siê podpisaæ pod planem operacji. By³o zbyt wiele
niewiadomych, by odpowiedzialnoæ za klêskê (kolejn¹) mia³
na siebie wzi¹æ Wielki ¯ukow. W swoich wspomnieniach pisa³ o tym sam Rokossowski. W okresie przygotowañ do obrony
Po bitwie. Wraki czo³gów niemieckich.

Dokoñczenie na nastêpnej stronie.

Historia najwiêkszej bitwy pancernej
II Wojny wiatowej  c. d. ze s. 9.

Radziecka artyleria przeciwpancerna.
i kontrataku ¯ukow ani razu nie pojawi³ siê ani na spotkaniach w sztabach, ani na froncie. W przeddzieñ walk pojawi³
siê i nawet nie zapoznaj¹c siê dok³adnie z sytuacj¹ przekaza³
ca³¹ odpowiedzialnoæ w rêce Rokossowskiego. Nie przeszkodzi³o
mu to po wojnie napisaæ wspomnieñ, w których opisa³ swój
pomys³ batalii o Kursk. Ca³y fakt przedstawiono te¿ w filmie Wyzwolenie, gdzie w scenie o Kursku to ¯ukow wydaje rozkaz o dzia³aniach wojennych. By³a to nieprawda, która
zosta³a skrytykowana przez wielu radzieckich dowódców czasu wojny. Krytyka by³a bardzo g³ona nawet w samym Zwi¹zku
Radzieckim. Ale dzia³o siê to w czasach innego geniusza wojskowego Leonida Bre¿niewa i kult ¯ukowa  blagiera móg³
uzasadniæ istnienie innego geniusza wojny.
Geniusz wojny, marsza³ek ¯ukow, co robi w dniu 5 lipca
1943 roku? Nasz bohater po chwili spotkania z Rokossowskim pakuje siê i jedzie do Soko³owskiego. Wielki i genialny

Po bitwie. Zniszczone dzia³o niemieckie.
wódz widzi sytuacjê jasno (sam ju¿ nieraz by³ w takiej sytuacji): dwa potê¿ne kliny gotowe do zmia¿d¿enia dwóch frontów. Jeli przeciwuderzenie trafi w pustkê  to Niemcy zaatakuj¹ i dwa fronty bêd¹ stracone. Informacje o potencjalnym
ataku Niemców mog³y byæ b³êdne. To przecie¿ jasne. Sam
¯ukow ju¿ nieraz znalaz³ siê w takiej sytuacji. Wiêc co robi
wielki marsza³ek? Stwierdza, ¿e nie musi byæ za to odpowiedzialny i wieje! Wieje na najspokojniejszy odcinek frontu: Front
Zachodni, gdzie dowodzi jego nastêpca Soko³owski. Jakie wa¿ne
dzia³ania przeprowadzi³ tam ¯ukow  tego historia Wielkiej
Wojny Ojczynianej nie mówi. Sam ¯ukow omin¹³ ten etap w
swojej bio- i autobiografii. Jedno co wiemy, to to, ¿e w tym
czasie nie by³o ¿adnych powa¿nych dzia³añ na tym odcinku
frontu. Nie by³o ¿adnej bitwy czy potyczki.

Radziecki zwiadowca - spadochroniarz pod Kurskiem.
Sama bitwa pod Kurskiem by³a najwiêksz¹ bitw¹ pancern¹ II wojny wiatowej. Czy by³a ni¹ rzeczywicie. Tu mo¿na
siê spieraæ. W czerwcu i lipcu Rosja dysponowa³a ok. 20 tysi¹cami czo³gów. Nieprawda, ¿e by³y one przestarza³e czy z³e.
Ponad po³owa tych czo³gów to by³y maszyny wyprodukowane od 1939 roku! Niemcy nie mogli mieæ takiej si³y. Ale RosjaRadziecka jednostka wojskowa z³o¿ona z kobiet.
nie w pierwszych bitwach po 22 czerwca
1941 roku tracili w bitwach nawet po parê
(L4701)
tysiêcy czo³gów. W jednej z lipcowych
bitew 1941 roku stracili oko³o 3000 czo³gów. Porównuj¹c iloæ czo³gów pod KurKo³o PZW Olecko organizuje Szkó³kê Wêdkarsk¹ dla
skiem to by³a imponuj¹ca liczba. I mo¿e
m³odzie¿y do lat 14. Po ukoñczeniu 14 lat i z³o¿eniu egzaminu z
to by³a najwiêksza bitwa pancerna II wojwynikiem pozytywnym m³odzi wêdkarze maj¹ prawo do indyny wiatowej. Ale historiê wojen pisz¹ zwywidualnego wêdkowania.
ciêzcy. Zwyciêzc¹ by³ Gieorgij ¯ukow i
Szkó³ka Wêdkarska dzia³a pod nadzorem kol. Romana Wojciechowskiego.
on potrafi³ stworzyæ wokó³ siebie mit.
Wymagana jest zgoda rodziców.
A mity czyta siê najprzyjemniej.
Chêtnych zapraszamy w ka¿d¹ rodê od godz. 9:00 do 11:00 do biura Ko³a
Opracowa³
przy placu Wolnoci 15. Szczegó³owe informacje na miejscu spotkania.
Marek
Pacyñski
Roman Wojciechowski

Og³oszenie

1 lipca 2006r.(sobota) na boisku przy
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku odby³y siê I Regionalne Targi Samochodowe. Jego g³ównymi organizatorami byli
studenci administracji WM  Grzegorz
Suwa³a i Maciej Sznurkowski. Pomocny w przygotowaniu przedsiêwziêcia okaza³
siê zarówno Parlament Studencki jak i
w³adze uczelni.
Przyjecha³o 6 dealerów z Suwa³k i E³ku
 razem oko³o 35 aut. Mo¿na by³o zobaczyæ marki samochodów takich, jak: Opel,
Chevrolet, Ford, Huyndai, (Kwiatkowski,
E³k), Fiat (Motozbyt, Suwa³ki), Peugeot
(Autoserwis, Suwa³ki), Skoda (Fimot, E³k),
Kia Motors, Mistsubishi (Auto-Lokus,
Suwa³ki), Nissan (FBH Wasilewski, E³k).

Regionalne
I I Regionalne
Targi Samochodowe
Samochodowe
Targi

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
organizuje nabór na rok szkolny 2006/2007
(K43301)

SZKO£Y DZIENNE na podbudowie gimnazjum
 4-letnie Technikum kszta³c¹ce w zawodach:
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik handlowiec
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce -profil ogólny
 2-letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa kszta³c¹ca w zawodach:
- stolarz
- sprzedawca
- kelner
SZKO£Y ZAOCZNE na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
na podbudowie szko³y zawodowej
 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
1,5-roczna lub 2- letnia na podbudowie szko³y redniej
OFERUJE KSZTA£CENIE W ZAWODACH:
- technik informatyk
- technik handlowiec
- technik administracji
- technik rachunkowoci

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel. (087) 520-26-35
www.zdz.bialystok.pl, e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Takie targi s¹ dobr¹ promocj¹ dla
marki. Klienci w jednym miejscu mog¹
przejrzeæ ca³¹ ofertê. Nie s¹ one stworzone, aby sprzedaæ samochód bezporednio dla klienta, ale jeli klient ma mo¿liwoæ przejrzenia oferty rynkowej w jednym miejscu  wybierze najlepsz¹ 
stwierdzi³ Mariusz Boguszewski, przedstawiciel Fimot, E³k.
Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y
siê trzy samochody: coupe Peugeot 407
(Autoserwis, Suwa³ki), kabriolet Nissan
Micra i pickup Nissan Navara (FBH Wasilewski, E³k).
Dealerzy podeszli do pomys³u zorganizowania Targów entuzjastycznie. Po
otwarciu granic i mo¿liwoci ci¹gniêcia w miarê tanio samochodu z zagranicy, sprzeda¿ nowych samochodów spad³a i w chwili obecnej stoi w miejscu.
Przedstawiciele firm licz¹ na to, ¿e I Regionalne Targi Samochodowe pomog¹
wyjæ z tego zastoju.
Zarówno oni jak i organizatorzy czekaj¹ na kontynuacjê Targów w przysz³ym
roku.: M. Osiejew, prezes Autoserwisu,
Suwa³ki stwierdzi³: Takie targi powinny mieæ miejsce czêciej. Mam nadziejê,
¿e bêd¹ odbywa³y siê cyklicznie, inne
miasta powinny ci¹gn¹æ od organizatorów ten pomys³.
I Regionalne Targi Samochodowe odby³y siê w ramach praktyk zawodowych
Wszechnicy Mazurskiej. Uczelnia wysz³a
naprzeciw nowym trendom w gospodarce
i wprowadzi³a nowy model praktyk zawodowych, których celem jest kszta³cenie przysz³ych pracodawców a nie pracobiorców. W jej myl Grzegorz Suwa³a
i Maciej Sznurkowski stali siê mened¿erami. Innowacyjny projekt zrealizowany
przez studentów WM ma szanse pomóc
w zorganizowaniu kolejnych targów 
ksi¹¿ki, nowej ¿ywnoci czy numizmatycznych.
Ewa Borkowska
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Plener
fotograficzny

W dniach 7, 8 i 9 lipca uczestnicy
projektu Piêkne Ogrody Ziemi Oleckiej
 warsztaty artystyczne uczestniczyli w
plenerze fotograficznym.
Miejscem pleneru by³ wiatrak Waraksów w Gr¹dzkich, Puszcza Borecka oraz
Szlak Diab³ów. W plenerze wziê³o udzia³
oko³o dziesiêciu osób. Przepiêkne plenery sfotografowane przez uczestników
doczekaj¹ siê wystawy.
Dzi natomiast publikujemy zdjêcia
Boles³awa S³omkowskiego dokumentuj¹ce plener.

Fot. Boles³aw S³omkowski

!
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Komentarze i refleksje
Dokoñczenie ze s. 20.

nie losu, wszak natura ludzka jest u³omna, gdyby nie to, ¿e prezydent odwo³a³
udzia³ w poniedzia³kowym (3.07.2006r.)
szczycie weimarskim. Spotkanie prezydentów Francji i Polski oraz kanclerz
Niemiec zapowiadane by³o od pó³ roku
i mia³o odbyæ siê w 15-lecie istnienia
Trójk¹ta Weimarskiego!
Polsce potrzebne s¹ dobre stosunki
i dobra wspó³praca z czo³owymi krajami
Unii Europejskiej, jakimi s¹ Niemcy i Francja, tymczasem nasz prezydent odwo³uje to spotkanie z powodu zwyk³ej sraczki!
Wiêkszoæ komentatorów, w tym
omiu by³ych szefów dyplomacji uwa¿a, ¿e jest to dyplomatyczna sraczka, to
jest odpowied prezydenta na obraliwy artyku³ satyryczny w niemieckiej

 nie tylko polityczne

bulwarówce Tageszeitung. Nasz MSZ
zrobi³ z tego wielkie halo i za¿¹da³ stanowiska w³adz niemieckich, czym jeszcze bardziej omieszy³ Polskê, bo niemieckie w³adze odpowiedzia³y, ¿e w ich
kraju prasa jest wolna i nie podlega cenzurze.
Gdyby napisa³ to który z czo³owych
niemieckich dzienników  jeszcze rozumia³bym pretensje prezydenta Kaczyñskiego, ale krytykê (przyznajê, pod³¹)
zamieci³ niszowy, satyryczny tabloid z
60-tysiêcznym nak³adem, którego powa¿ni
ludzie nie czytaj¹ i który nie wyra¿a opinii w³adz niemieckich ani wiêkszoci Niemców. Nasze tabloidy: Fakt, Super
Express w nak³adach 500 i 200 tys. s¹,
niestety, bardziej poczytnymi dziennikami,
którym wywiadów udzielaj¹ nawet czo³owi polscy politycy.

Sezon na wêdkarza

No i mamy. D³ugo oczekiwana wiosna przysz³a razem z latem pod koniec
czerwca. Jest ciep³o a nawet upalnie. ¯ar
leje siê z nieba i tylko nad wod¹ mo¿na
to jako wytrzymaæ.
I tak dobrze mi i tak byæ powinno.
Mieszkamy w takim zak¹tku Polski i wiata, ¿e piêkna s³oneczna pogoda jest lekiem i balsamem na prawie wszystkie
bol¹czki. Cieszmy siê wiêc i módlmy,
aby piêkne lato trwa³o nawet pó³ roku.
Przyjad¹ do nas turyci, przyjad¹ wêdkarze i troszeczkê sakiewek opró¿ni¹...
Ale mia³o byæ o wodzie i rybkach
³owionych z zapa³em.
Wêdkarze to naród szczególny. Pasja, która ³¹czy niejednokrotnie zupe³nie ró¿nych ludzi, ujawnia siê wielorako. Jedni z zaciêciem pi³karzy Portugalskich lub Holenderskich (w meczu tych
dru¿yn na odbywaj¹cych siê w³anie M
sêdzia pokaza³ 20 kolorowych kartoników!!!). Siedz¹ czêsto i kilkanacie godzin nad swoimi gruntówkami. Wpatrzeni
w dzwoneczki lub inne sygnalizatory cierpliwie czekaj¹ na to jedno, jedyne branie... I tylko proba do niebios, aby podczas holu ¿ycia z³oliwy ko³owrotek nie
odmówi³ pos³uszeñstwa, a wysoka burta nad rzek¹ nie okaza³a siê zje¿d¿alni¹,
po której jad¹c na ty³ku wpadamy do
wody a piêkny sum pomacha nam tylko ogonkiem.
Kolejna grupa to sp³awikowcy. Widoku znikaj¹cego pod wod¹ sp³awika
nie zamieni¹ na ¿aden inny (latem, gdy
Nasze Panie rozbior¹ siê, jest to bardzo
trudne...). Nie przera¿a ich ani iloæ sprzê-

tu tachanego nad ³owisko, ani bardzo wczesne wstawanie, ani z³a pogoda (w koñcu
gdy pada deszcz, bierze leszcz!), ani nawet uparte uklejki, zawziêcie wieszaj¹ce
siê na haczyku zamiast dorodnej p³oci.
Wypieszczone zestawy, wygruntowane
sp³awiki, pachn¹ca zanêta, wyk¹pane bia³e
robaczki w tajemnicy przed ¿on¹ przechowywane w lodówce, s¹ czasami tak
wredne, ¿e zostaj¹ w domu, na pó³ce, a
wêdkarz wycina kij z leszczyny, sp³awik
robi ze znalezionego pióra , badylem orze
nadjeziorne brzegi w celu wygrzebania
chocia¿ jednego gnojaczka.
Teraz kolej na spinningistów. Uzbrojeni po zêby w najnowsze echosondy,
wêdki paprochówki i sandaczówki, w swoich niezatapialnych ubootach, w bia³ych
markowych koszulkach i oddychaj¹cych
spodniach. A w pude³kach istny jarmark
lub stoisko odpustowe. Gumki, gumeczki, woblerki, jerki, blaszki, mepsiki. Kolorki najdziwniejsze z dziwnych. Z makiem, z pieprzem, z brokatem, w paski,
kropki, z ogonkiem pojedynczym, podwójnym, bez ogonka itp. itd. Przynêty tak
udziwnione, ¿e czasami okoñ ze zdziwienia pysk otworzy i... ju¿ po nim. Przynêty na... wêdkarzy, bo producenci doskonale znaj¹ sposób mylenia spinningisty, zach³annymi oczami przygl¹daj¹cemu siê w sklepie kolorowym zabaweczkom. Cz³ek taki myli...  Mhhhy, takiego kolorku jeszcze nie mam... No i bach:
- Dwadziecia tych popielato-ró¿owo-jaskrawo-karmelikowych w kratkê gumek
poproszê.

Grzegorz Kudrzycki

Kuriozum ca³ej sprawie dodaje te¿
odwo³anie ze stanowiska dyrektora departamentu informacji MSZ Paw³a Dobrowolskiego, który tekst z Tageszeitung zamieci³ w witrynie MSZ, gdzie
przedstawiany jest przegl¹d prasy pisz¹cej
o Polsce. Tak wiêc pos³aniec z³ych wieci, mimo, ¿e spe³nia³ tylko swój obowi¹zek, zosta³ te¿ ukarany.
Na marginesie tylko warto dodaæ, ¿e
Pawe³ Dobrowolski by³ wieloletnim i
dowiadczonym dyplomat¹, ale widaæ nie
zna³ manier dworskich prezydenta Kaczyñskiego.
I jeszcze jedno, ¿eby sprawa by³a jasna,
moj¹ sraczkê moja najlepsza z ¿on potrafi wyleczyæ w ci¹gu kilku godzin, a
pan prezydent ma przecie¿ sztab lekarzy-specjalistów, do których nie musi
zapisywaæ siê w kolejkê.
A jeszcze s¹ ci, co na morzu. Wêdziska wêglowo-szklane. Super wytrzyma³e, po których nawet poci¹g mo¿e jechaæ. Plecionki o wytrzyma³oci liny
holowniczej, ko³owrotki, które z powodzeniem mog¹ s³u¿yæ na budowie do wci¹gania taczek z zapraw¹. No i tajemne,
szesnastokilowe pude³eczko z pilkerami.
A w nim parasolki, rybki, tobiasze, banany i przywieszek wybór wszelaki. I z
ca³ym tym majdanem zasuwaj¹ jak muflony po ska³ach, aby zaj¹æ rufê lub dziób
na statku. Jeszcze tylko dwa aviomaryny popite ³yczkiem metaxy i do boju wilki
morskie.
O wêdkarzach muchowych wiem niewiele, wiêc zgrzeszy³bym pych¹ pisz¹c
o nich.
By³ taki refren pioseneczki: ...ka¿dy ma jakiego bzika, ka¿dy jakie hobby ma...
Wêdkarze wszystkich gatunków, ³¹czcie siê. £¹czcie si³y w walce z k³usownictwem, zamiecaniem i wszystkim z³em,
które niestety jeszcze siê zdarza.
Wêdkarz-Arek

UWAGA
Podczas wakacji

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia
w Olecku, ul. Aleja Zwyciêstwa 7 (tel.
(087) 523 93 53; e-mail: wmbp-olecko@neostrada.pl) zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.0015.00.

W okresie od 31 lipca - do
11 sierpnia bêdzie nieczynna.

"
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* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V39903
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. )-87-520-12-88 V41702
* gastronomia  imprezy okolicznociowe, katering (na wynos), tel. 0-87-520-49-60
V33411
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V39010
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V39016
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V31309
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V32708
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V32608
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V30210
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K12610
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V26312
(K12709)

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

GLAZURA

* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47

V30410
K426

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

V42002

* ksiêgowe, tel. 0-87-520-31-70
L4005
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V31414
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.
V31809
* myjnia samochodowa, Wojska Polskiego 18A, mycie od 8
z³otych,
V44201
* Naprawa sprzêtu RTV. ELEKTRO-MOTO-DOM, Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V31509

(V30810)

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

(V44001)

* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V37705
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V35906
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K17002
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V16702)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K12409
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V39104)
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V34107
* RTV naprawa sprzêtu, plac Wolnoci 19, tel. 0-87-520-24-82 V32209
* serwis opon, nowe, bie¿nikowane, tel. 0-512-217-655 V36206
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3807
* sklep miêsny Mazury plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V32909
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK

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

(V30310)

U

(V39304)

C

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

* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V31909
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V34507
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V30620
* spawanie, lakierowanie samochodów dostawczych, osobowych, tel. 0-507-832-870
K17502
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2526
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K326
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2226
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3208
* transport, tel. 0-508-192-094
V30610
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
V40003
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K11610
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
V73432
* wypo¿yczalnia rowerów Impuls, tel. 0-87-520-36-92 V35406
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V34007)

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
K14406
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3625
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16944
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3108
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30510
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
K14007
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V13907
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18817
II i III filar
OMMERCIAL
NION ubezpieczeñ
emerytalnych
zawieranie umów z Commercial Union
Otwartym Funduszem Emerytalnym BPH CU 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

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V39204)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V33008)

US£UGI

(V34207)

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (I piêtro nad sklepem miêsnym Mazury tel. (087) 520-04-80
V16403

#
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OG£OSZENIA DROBNE

US£UGI
(V38604)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V32009
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2329
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2626

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

L

Jerzy Miliszewskip

Olecko, Aleje Lipowe 3
ie
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z
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17
lipca

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

tel. 520-23-36

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V39803)

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

INNE
* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551
L3303
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4502
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji,
L2515
KUPIÊ
* domek, tel. 0-606-756-380
L4402
* mieszkanie, dwa pokoje, Siejnik, tel. 0-515-151-842 K17102
PRACA
* przyjmiemy uczniów do nauki zawodu sprzedawcy, od 1
wrzenia 2006 roku, tel. 0-87-520-15-30
K17502
* zatrudniê ekspedientkê, tel. 0-504-482-320
K16202
* zatrudniê kierowcê kategorii C do rozlewni wody, tel.
0-510-189-301
K16602
* zatrudniê przy zbiorze truskawek, zapewniam transport na
plantacjê, wiadomoæ: tel. 0-87-520-48-49, 0-605-357-525K16503
* zatrudniê sprzedawcê (z uregulowanym stosunkiem do s³u¿by
wojskowej) na sta³e!, tel. 0-87-520-22-57
L3405
SPRZEDAM
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, usl. Kolejowa
L3707
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4001
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K17302
* jêczmieñ, pszenicê, 40 ton, tel. 0-87-523-44-56
K18101
* kontener metalowy, tel. 0-691-407-184
L4302
* lilie wodne, tel. 0-693-239-934
K16802
* mieszkanie, 60 m.kw., tel. 0-509-243-030
L4203
* skoda Faworit, 1991, 1,3B, gaz, tel. 0-510-274-457
K18001
* rower dzieciêcy, 6-9 lat, stan bardzo dobry, 300 z³, tel.
0-601-152-454
K15701
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57 L3008
* zbo¿e, tel. 0-887-144-335
K17701
WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3609
* pomieszczenia do dzia³alnoci gospodarczej lub magazynowej, tel. 0-887-144-335
K17801
* poszukujê mieszkania, tel. 0-600-396-807,
K17601
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3507

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V44101)

(V41602)

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

Sympatyków ¿eglarstwa zapraszamy na kurs ¿eglarski, który rozpocznie siê 15 lipca w Oleckim Kluibie Wodnym. Zapisy u bosmana!

$
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Kalendarz imion
11 lipca
Kaliny, Kariny, Kiry, Olgi, Pelagii, Wyszes³awy
Benedykta, Cypriana, Demetriusza, Pelagiusza, Piusa, Wyszes³awa
12 lipca
Jony, Pameli, Rudomi³y, Weroniki, Wery
Andrzeja, Bonifacego, Brunona, Felicjana,
Feliksa, Gwalberta, Henryka, Jana, Tolmierza, Tolmira, Wasyla
13 lipca
Dalidy, Danieli, Justyny, Kingi, Lidy,
Magdaleny, Ma³gorzaty, Margarety, Radomi³y, Sary
Andrzeja, Anakleta, Benedykta, Dana,
Daniela, Ernesta, Eugeniusza, Henryka,
Irwina, Jakuba
14 lipca
Izabelli, Kamili, Kamy, Karoliny, Kory,
Marceliny, Steli, Stelli, Ulryki

Bonawentury, Damiana, Dobrogosta,
Feliksa, Henryka, Kamila, Kosmy, Marcelego, Marcelina, Ulryka
15 lipca
Angeliki, Baldwiny, Ditty, Igi
Brunona, Daniela, Dawida, Donalda, Egona, Henryka, Lubomys³a, Waldemara,
W³odzimierza
16 lipca
Benity, Karmeny, Marii, Mariki, Mirelli,
Ruty
Andrzeja, Benedykta, Dzier¿ys³awa, Eustachego, Stefana, Waldemara
17 lipca
Anety, Jadwigi, Jagody, Julietty, Kornelii, Marceliny, Martyny
Aleksandra, Aleksego, Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Dzier¿ykija, Kornela, Marcelego, Marcelina, Marcina

DRO¯D¯E DLA URODY

by sta³a siê ona g³adka i zaró¿owiona.
Cera t³usta: 2-3 ³y¿ki dro¿d¿y piekarskich rozrób z ciep³ym mlekiem i 2 ³y¿kami 3% wody utlenionej, a¿ uzyskasz
g³adk¹, gêst¹ zawiesinê. Rozprowad j¹
na twarzy, najlepiej pêdzelkiem. Poczekaj, a¿ zaschnie i zmyj najpierw ciep³¹, a
potem zimn¹ wod¹.
Cera tr¹dzikowa: ³y¿kê dro¿d¿y zmieszaj z ma³¹ iloci¹ malanki, dodaj sok
wyciniêty z cytryny. Opuszkami palców
rozsmaruj papkê i masuj twarz przez kilka minut. Gdy zaschnie, obficie sp³ucz
j¹ wod¹ mineraln¹.
Cera zanieczyszczon, z wypryskami:
³y¿kê skrzypu i tyle samo suszonych
bratków polnych zmiksuj. Dodaj grudkê
dro¿d¿y i 3 ³y¿ki ciep³ej wody. Dok³adnie wymieszan¹ papkê na³ó¿ pêdzelkiem.
Przykryj kilkakrotnie z³o¿on¹, wilgotn¹
gaz¹. Taki kompres trzymaj przez pó³
godziny, a potem sp³acz twarz przegotowan¹ wod¹ i przetrzyj naparem rumianku.
Sucha cera: ³y¿eczkê dro¿d¿y wymieszaj z ³y¿eczk¹ oliwy. Emulsje rozsmaruj
na twarzy, a potem zmyj ciep³¹ wod¹.
Zamiast dro¿d¿y wie¿ych do maseczek
mo¿na u¿ywaæ rozpuszczonych tabletek.

Ju¿ w staro¿ytnym Egipcie znano
cudowne w³aciwoci dro¿d¿y. Jedzone
przez faraonów i mieszkañców wiosek
pod piramidami poprawia³y ich samopoczucie, kondycjê i psychiczn¹. Dzi wiadomo dlaczego. Dro¿d¿e zawieraj¹ 17 witamin i l4 .sk³adników mineralnych m.in.
magnez, .cynk, fosfor, wapñ, ¿elazo, chrom.
S¹ naturalne, wiêc dobrze wch³aniane przez
nasz organizm. Reguluj¹ iloæ cukru we
krwi, obni¿aj¹ poziom cholesterolu. Zalecane s¹ w chorobach serca i naczyñ,
skóry, przy zaburzeniach odpornoci i
przewlek³ym zmêczeniu. £agodz¹ bóle
reumatyczne i neurologiczne. Do tego
odm³adzaj¹, bo obecny w nich selen u³atwia przyswajanie witaminy m³odoci, czyli
E, za witaminy z grupy B oraz kwasy
nukleinowe przekazuj¹ organizmowi informacjê o zaprzestaniu starzenia.
Wygl¹damy lepiej, bowiem dro¿d¿e pomagaj¹ te¿ na zmêczone oczy, wypadanie w³osów, ich wczesne siwienie, tr¹dzik oraz ³ojotok. Mo¿na je wypijaæ- zawsze zabite wrz¹tkiem -w mleku lub w
wodzie albo ³ykaæ w tabletkach. Warto
tak¿e przygotowaæ maseczki na twarz,

Przys³owia
i powiedzenia
 Gdy w Cypriana (11 lipca) deszcze,
popada tydzieñ jeszcze.
 Lipiec  starego chleba z nowym
przypiec.
 Gdy mg³a o Babi¹ Górê podczas
¿niw zaczepi, uciekajmy ze zbo¿em,
bo siê wszystko zlepi.

Nasz przepis
Pulchne babeczki

12 dkg maki pszennej
4 jajka
³y¿ka maki ziemniaczanej
15 dkg cukru
aromat migda³owy
5 dkg gorzkiej czekolady
³yzeczka proszku do pieczenia
polewa czekoladowa
10 dkg orzechów w³oskich

Czekoladê rozpuszczamy na parze
i studzimy. Jajka rozbijamy i ¿ó³tka
oddzielamy od bia³ek. Oddzielone bia³ko
ubijamy wraz z cukrem na sztywna
pianê. ¯ó³tka roztrzepujemy z ³y¿k¹
zimnej wody i aromatem i wlewamy
do piany.
M¹kê pszenn¹ ³¹czymy z ziemniaczan¹ i proszkiem do pieczenia. Dodajemy do piany z ¿ó³tkami i mieszamy.
Ciasto delikatnie ³¹czymy z czekolad¹. Foremki na babeczki nat³uszczamy, a nastêpnie wype³niamy ciastem.
Pieczemy oko³o 15 minut w temperaturze 200°C.
Lekko ostudzone babeczki wyjmujemy z foremek i oblewamy polew¹
czekoladow¹ i posypujemy grub¹ warstw¹ orzechów w³oskich.

MYLIWSKA BROÑ PALNA

PODZIÊKOWANIA

Sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania anonimowemu darczyñcy, który wspar³ nasz hufiec finansowo daj¹c w ten sposób mo¿liwoæ efektywniejszej pracy z m³odzie¿¹, rozwijania zainteresowañ i wpajania harcerskich idea³ów.
Zuchy Harcerze i Harcerki
Instruktorzy i Instruktorki
z Komendy Hufca ZHP w Olecku
(V30110)

(L4801)

Broñ palna to taka rzecz, która strzela, najczêciej wtedy,
kiedy jest nabita i poci¹gnie siê za spust. Ale zdarza siê, ze
strzela tak¿e bez poci¹gniêcia spustu, a nawet wtedy, kiedy jest
 nie nabita .[...]
Z grubsza paln¹ bron myliwsk¹ mo¿na podzieliæ na rutow¹ i kulow¹. Ze strzelb rutowych strzela siê - jak sama nazwa
wskazuje - rutem oraz wbrew tej nazwie - nieopancerzonymi
kulami o³owianymi, czyli brenekami.
Nowoczesne strzelby nabijane s¹ od tylu luf, ale jeszcze w
pierwszym dwudziestoleciu naszego wieku mo¿na by³o spotkaæ
staro¿ytne mordercze machiny z pojedyncz¹ luf¹, nabijane od
przodu, podobne do karabinów napoleoñskiej piechoty.
Janusz Meissner

%
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

Rok 2002-2004

W³adys³aw ¯urowski
Z moim pisaniem dawnych wspomnieñ jest coraz gorzej, poniewa¿ nie
w³adam tak jak nale¿y praw¹ rêk¹, tote¿
pisanie o ostatnich latach bêdê ogranicza³ do kilku zdañ.
W roku 2002 moje zdrowie nie polepszy³o siê i dlatego te¿ wêdruj¹c po
lasach cieszê siê, ¿e mogê nie odczuwaj¹c zbytniego zmêczenia pokonywaæ
d³u¿sze odcinki trasy. Wiosn¹, poczynaj¹c od 1 maja, nadal ³owiê szczupaki,
korzystaj¹c z ³odzi, ale tylko na trzech
jeziorach: Sedranki, Dworackie i wiêtajno, bo mam na nich do dyspozycji 2
³odzie. Po³owy na nich nie s¹ obfite, tote¿
moje przyjació³ki nr 1 w osobie pani
Ciborowskiej i nr 3 pani Busko musz¹
zadowoliæ siê mniejsz¹ iloci¹ z³owionych ryb. Czasami udaje mi siê obdarzyæ szczupakami i kolegów emerytów,
sprawiaj¹c im przez to wielk¹ przyjemnoæ, a sobie jeszcze wiêksz¹.
Oko³o 20 czerwca spinning odstawiam w k¹t, a zaopatrzony w wiadro lub
kosz ruszam w okoliczne lasy, po³o¿one w widrach, Zajdach, Borawskich i
Gordejkach. Czasami, lecz to siê zdarza
rzadko, odwiedzam Czerwony Dwór, zbieraj¹c tam rydze, kurki i borowiki. Zabieram ze sob¹ do autobusu rower, gdy¿
pokonywanie wiêkszych odleg³oci na
w³asnych nogach nie polepsza mego
samopoczucia i sprawnego poruszania
siê po lenych wertepach, bowiem 8
stycznia 2006 roku ukoñczy³em 92 lata.
W sierpniu 2002 r. Otrzyma³em awans
na podporucznika. Si³y zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu prezydenta
uczyni³y to dopiero teraz, a powinny by³y
mianowaæ mnie podporucznikiem w roku
1938, zaraz po æwiczeniach rezerwy, jakie odby³em w 35 pu³ku piechoty w Brze-

ciu n/Bugiem, a nie teraz, kiedy ten stopieñ
nie przynosi ¿adnego zaszczytu. Gdybym
mia³ mundur oficerski, to trzy razy w roku
móg³bym pokazaæ swoje gwiazdki paraduj¹c w nim podczas wi¹t narodowych:
3 maja, 11 listopada oraz 15 sierpnia w
Dniu Wojska Polskiego.
Rok 2003 przyniós³ mi rekord w zbieraniu ¿urawin, których na ma³ym bagnie
w Zajdach zebra³em a¿ 90 litrów i mog³em nimi obdarzyæ sporo osób gratisowo. Oko³o 30 litrów sprzeda³em, aby móc
pokryæ wydatki zwi¹zane z dojazdem do
lasu i z powrotem.
Pod koniec listopada karetka pogotowia odwioz³a mnie do szpitala w Jakach. Kuracj¹ moj¹ zajmowa³ siê znowu
mój dawny uczeñ Szeremeta. Po czterech
dniach wróci³em do domu i przeprowadzi³em jeszcze domow¹ kuracjê, po³ykaj¹c codziennie po cztery tabletki.
Odwiedzaj¹c przyjació³kê nr 1, ¿onê
swego by³ego ucznia, który elektryfikowa³ moje lodowisko, popija³em z ni¹ czarn¹
kawê z mlekiem, gawêdz¹c o minionych
czasach. Ona, pracuj¹c jako telefonistka, czasami wybiera³a siê ze mn¹ do lasu
no poziomki i rydze. Zdarza³o siê to bardzo rzadko, a najczêciej dostarcza³em
jej z³owione szczupaki oraz lene runo
do domu.
Pan Ciborowski kilka razy w roku
dowozi³ mnie swoim motocyklem do lasu
lub nad jeziora. Takich by³ych uczniów
mia³em w Olecku, oprócz pana narcyza
Ciborowskiego, jeszcze czterech, ale najchêtniej u¿ycza³ swojej pomocy Wiesiek
Styczyñski, który odszed³ z tego wiata
w 2000 r., kiedy wyszed³ z basenu k¹pielowego w E³ku dosta³ zawa³u serca i zmar³.
Cia³o jego przewieziono do krematorium
w Warszawie, a urnê z jego prochami
pochowano w Olecku na grobie jego syna.
Chêtnie zawozi³ mnie do lasu na borówki i borowiki Zygmunt Fiodor, lecz z
jego us³ug korzysta³em niezbyt czêsto,
staraj¹c siê nie nara¿aæ go na doæ powa¿ne wydatki zwi¹zane z zakupem benzyny.
Zdarza³o siê te¿, ¿e do lasu lub nad
jezioro dowozi³ mnie pan Busko, m¹¿ mojej
przyjació³ki nr 3.
Rok 2004 przyniós³ mi przykr¹ niespodziankê. W koñcu kwietnia, kiedy ju¿
by³em przygotowany psychicznie i fizycznie do rozpoczêcia po³owów szczupaków,
karetka pogotowia odwioz³a mnie po raz
czwarty do szpitala, tym razem w Olecku. Opiekê nade mn¹ sprawowa³ znowu
lekarz Szeremeta, nie daj¹c ¿adnych szans
na prze¿ycie (o tym powiedzia³ mojej przy-

(224)

jació³ce Sabinie, która odwiedzi³a mnie
w szpitalu), poniewa¿ dosta³em udaru
mózgowego. Le¿¹c codziennie pod kroplówk¹ i po³ykaj¹c inne leki po 6 dniach
zosta³em wypisany ze szpitala i po przybyciu do domu taksówk¹ kurowa³em siê
dalej lekami przypisanymi przez lekarza.
Codziennie po³yka³em po trzy tabletki i
uczy³em siê chodziæ przy pomocy balkonika ¿ony, który zakupi³em we wrzeniu 2003 roku, kiedy wróci³a z Gi¿ycka
po operacji lewego biodra, do którego
wstawiono p³ytê platynow¹. Nauka prawid³owego chodzenia trwa³a oko³o tygodnia, po czym zacz¹³em wychodziæ na
codzienne krótkie spacery, odwiedzaj¹c
przyjació³kê nr 1 i popijaj¹c z ni¹ czarn¹
kawê, na zakup której oddziela³em jej kilka z³otych, aby ze swojej emerytury nie
pokrywa³a wydatków na zakup kawy,
bowiem jej emerytura wraz z emerytur¹
mê¿a jest mniejsza od mojej o 500 z³. Nie
mog³em pozwoliæ na to, aby pani Sabina
ponosi³a stratê. Zreszt¹, i tak po¿ycza³a
ode mnie w ka¿dym miesi¹cu 100 z³, bo
zawsze jej brakowa³o pieniêdzy na zakup
¿ywnoci przed otrzymaniem nale¿nej
gotówki w dniu 25 ka¿dego miesi¹ca.
Wyjazdy moje na po³ów szczupaków
i zbiór runa lenego skoñczy³y siê z dniem
30 kwietnia. Po powrocie ze szpitala utraci³em zdolnoæ jazdy na rowerze, nie
potrafiê normalnie poruszaæ siê po ulicy
i muszê podpieraæ siê lask¹. Straci³em
wêch i nie wyczuwam zapachów ¿ywnoci ani te¿ wszelkich innych, wydzielanych przez rolinê czy te¿ zwierzêta.
Ciê¿ko jest w takim wypadku prowadziæ normalne ¿ycie, które mogê nazwaæ
tylko wegetacj¹, a gdy dodam do tego
niesprawnoæ mojej ¿ony, która bez laski nie potrafi poruszaæ siê po mieszkaniu, to mo¿na sobie wyobraziæ jak wygl¹da nasze ¿ycie. Ca³e szczêcie, ¿e
uzyskalimy pomoc z opieki spo³ecznej.
Kobieta przychodz¹ca do nas na dwie
godziny dziennie za³atwia wszystkie sprawy
zwi¹zane z zakupem ¿ywnoci, op³at¹
wszelkich wiadczeñ, sprz¹taniem i czêciowo praniem. Gdybymy chcieli mieæ
pomoc przez 6 dni w tygodniu, to musielibymy op³acaæ ponad 300 z³, a na
razie p³acimy oko³o 150 z³.
W dniu 29 wrzenia przyjecha³a do
mnie lekarka Juchnowicz z mê¿em,
przebywaj¹ca na weekendzie w Sulejkach
i zaproponowa³a wyjazd do lasu. Chêtnie zgodzi³em siê na spêdzenie paru godzin
w lesie po tak d³ugim przebywaniu w
domu.
C.d.n.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Dokoñczenie ze s. 20.
Premier stwierdzi³ te¿, ¿e to co zrobi³ Tusk
uwiadomi³o mu, ¿e w opozycji nie ma
¿adnego partnera. Potem ze zdumieniem
zobaczy³em, ¿e Tusk jest w stanie manipulowaæ nawet takim spotkaniem tylko po to, by rozbijaæ PiS  powiedzia³
K. Marcinkiewicz. PO po raz kolejny udowodni³o, ¿e s¹ w stanie nawet posun¹æ
siê do k³amstwa w walce politycznej.
I jeszcze bezczelnie siê twierdzi, ¿e nastêpuje brutalizacja ¿ycia politycznego.
Ciekawe, ¿e to pada z ust ludzi, którzy
sami stwierdzili, ¿e rozpoczynaj¹ i chc¹
tej wojny (vide: pan Niesio³owski).
Inny polityk PO, Jan Maria Rokita,
z kolei tworzy kolejn¹ Wielk¹ Wizjê Spisku
i wymyla doæ karko³omne teorie. Na
razie równie¿ narazi³ siê na sprawy s¹dowe o pomówienia. Prawdopodobnie
z powodu upa³ów nazwa³ kilku cz³onków zarz¹du telewizji doæ niewybrednymi s³owami, które w s³owniku jêzyka
polskiego s¹ zdefiniowane jako obraliwe. Ale to sprawa Pana Rokity. Kiedy
lubi³em gocia za to co mówi³, ale wydaje mi siê, ¿e frustracja zwi¹zana z odsuniêciem i nie posiadaniem tak upragnionej w³adzy jest jednak zbyt du¿ym
ciê¿arem dla jego psychiki. Wypowiedzi tego polityka od kilku miesiêcy s¹
raczej nacechowane wielkim ¿alem, a st¹d
jego rozgoryczenie i tak g³upawe stwierdzenia.
Ja ze swojej strony gratulujê nowego Premiera. Jaros³aw Kaczyñski nadaje siê na premiera. Wreszcie bêdzie koniec opowieci o sterowaniu z tylnego
fotela, czy o zdalnie sterowanym premierze. To dziwne, ¿e wszyscy ci co do
tej pory le oceniali Premiera Marcinkiewicza teraz o nim mówi¹, ¿e by³ wietnym premierem. To znaczy, ¿e co? ¯e w
ci¹gu kilkunastu godzin siê premier (by³y)

zmieni³ na lepsze wg nich? Super. Z tego
wynika, ¿e ka¿dego premiera, krytykowanego przez opozycjê, w dniu swojej
dymisji bêdzie okazywa³o siê, ¿e opozycja jednak go bardzo ceni³a. I oceñ tu
cz³owieku sprawnoæ umys³ow¹ takich
ludzi. A J. Kaczyñski bêdzie dobrym premierem. Im wiêcej na nim wieszaj¹ psów,
tym we mnie ronie jego wartoæ. Jeli
budzi tak¹ gozê to znaczy, ¿e ci co go
le oceniaj¹ boj¹ siê faceta, który mówi,
i to doæ g³ono, ¿e ma doæ drañstwa,
ko³tuñstwa i innych wrednych cech polityki. Teraz tylko zacieram rêce: no to
zobaczymy, Panowie, co bêdzie?
Znowu siê odezwa³y autorytety. Chcieli dobrze, ale wielu po cichu ju¿ stwierdzi³o, ¿e zbyt szybko posunêli siê do oceny
istniej¹cej sytuacji i trochê ponios³y ich
emocje. To, ¿e Prezydent by³ chory i s¹
na to wystarczaj¹ce dowody i przekazy,
ju¿ wiadomo. Ale byli ministrowie spraw
zagranicznych dali siê wci¹gn¹æ w grê,
która mo¿e siê zemciæ na naszej polityce zagranicznej. Nie jestem specjalist¹,
ale odnios³em wra¿enie, ¿e wiêkszoæ z
tych autorytetów nie siêgnê³a dalej w swojej
wiedzy jak do informacji przekazanych i
opublikowanych przez kilka gazet. Nawet cz³owiek, którego bardzo ceniê, W³adys³aw Bartoszewski, raczej poczu³ siê
niezrêcznie w tej sytuacji i w wywiadach
z dziennikarzami wykazywa³ sk³onnoæ do
odwrócenia kota ogonem: nie by³o celem atakowanie Prezydenta tym listem.
Szanowny Panie W. Bartoszewski (przepraszam tu za poufa³oæ, ale zrobiê to za
s³owami Prezydenta) wydaje mi siê, ¿e
nie zna pan treci listu, jaki Pan podpisa³. Z drugiej strony listy autorytetów
zawsze budz¹ we mnie kontrowersje. Szczególnie, ¿e szybko prasa publikuje, jakie
autorytety rzeczywicie siê tam podpisuj¹. Niby tacy m¹drzy, ale maj¹ proble-
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my z dobieraniem sobie towarzystwa.
Jeszcze jedna sprawa. Znowu historia. Ja ponownie bardzo proszê o omijanie tematów historycznych. Zgadzam siê
nawet na stworzenie nazwy nowej ideologi wg PACa, czyli pacynizmu jeli
taka wola, bo przypisywanie mi jaki tam
cech faszyzmu, nacjonalizmu, komunizmu,
semityzmu, antysemityzmu, rasizmu, syndykalizmu, masonizmu, antymasonizmu
itd. wydaje mi siê bez sensu i wskazuje
na doæ ograniczony zasiêg wiedzy o
wiecie, polityce itd. Ale proszê nie ruszaæ historii, o której nie ma siê pojêcia.
I proszê nie odkrêcaæ kota ogonem, bo
czytaæ potrafiê. Pisanie bzdur, ¿e ZSRS
sk³ada³ jakiekolwiek propozycje sojusznicze, partnerskie, kole¿eñskie, wojskowe itd. JEST BZDUR¥! Stalin nigdy nie
wysuwa³ takich propozycji Polsce i nic
takiego nie istnieje w historii. Sk¹d takie brednie? Stalin pomoc Czechos³owacji
w 1938 roku deklarowa³ rz¹dowi Benesza i uzale¿nia³ od Francji, która mia³a
zale¿noci sojusznicze z Polsk¹, Rumuni¹ i Czechos³owacj¹. W stosunku do
Polski Rosja nigdy nie podjê³a kroków
dyplomatycznych czy nawet rozmów na
ten temat. Po prostu Stalin mówi³ rz¹dowi francuskiemu: moj¹ pomoc Czechos³owacji uzale¿niam od tego jak siê dogadacie ze swoimi parobkami. I tyle. W
polityce sowieckiej Polska by³a podmiotem
dyskusji, a nie przedmiotem. Jednym
gestem by³o mianowanie nowego ambasadora ZSRS w Warszawie w 1939 roku
(od 1937 roku nie by³o Ambasadora ZSRS
w Polsce)... i rozmowy na temat ewentualnego sojuszu prowadzone z Angli¹ i Francj¹. NIE SK£ADANO ¯ADNYCH PROPOZYCJI ANI POLSCE ANI
RUMUNII. Wiêc proszê o nie tworzenie
nowej historii  bo jej Pan nie zna!
PAC
macie tif (o rozdzielczoci graficznej
300dpi), wmf lub cdr (Corel Draw
max v. 9.0)
4. Koszt opracowania graficznego (dop³ata) na ¿yczenie zleceniodawcy: do wielkoci 6 modu³ów  50 z³ + VAT, wielkoci powy¿ej 6 modu³ów  100z³ + VAT.
Materia³ do obróbki nale¿y dostarczyæ
do pi¹tku poprzedzaj¹cego wydanie pisma.
TERMIN PRZYJMOWANIA MATERIA£ÓW DO DRUKU
1. Poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 1200-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 1500 w poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 52002-30; kom. 0-601-152-454.
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Pi³ka no¿na

Szachy

Dnia 4.07.2006r. (wtorek) na strzelnicy odby³ siê turniej pi³ki no¿nej dzieci w
kategorii klas V i VI szko³y podstawowej. Do turnieju zg³osi³o siê 7 dru¿yn,
które zosta³y podzielone na dwie grupy.
W grupie A bezkonkurencyjne okaza³y
siê dwa zespo³y: Trampkarze i Dad Boys,
które zanotowa³y po dwa zwyciêstwa i
remis. Natomiast z grupy B awans uzyska³y dru¿yny: Parkowa i No Coment.
Wiele emocji przynios³y mecze pó³fina³owe, które trzeba by³o rozstrzygn¹æ
w seriach rzutów karnych. Najlepsi okazali siê Bad Boys i No Coment. Mecz
fina³owy wygra³ No Coment pokonuj¹c
Bad Boys 2:1. Zawody sêdziowa³ Pawe³
Astapczyk.

Medale oleckich szachistów

UWAGA
WÊDKARZE

Klub Wêdkarski Ukleja w Olecku
serdecznie zaprasza na IV Otwarte Spinningowe Mistrzostwa Olecka. Zawody
odbêd¹ siê 30 lipca 2006r.zoczywicie na jez. Oleckie Wielkie. £owimy
z ³odzi w dwuosobowych za³ogach w
jednej turze. Przewidujemy bardzo wiele
ciekawych nagród  wiêkszoæ bêdzie
rozlosowana wród wszystkich zawodników, upominki okolicznociowe, po
zawodach wspólna biesiada.
Zbiórka zawodników przy pomostach LOK o 6 :30  najlepiej z w³asnymi ³odziami (istnieje mo¿liwoæ
wynajêcia ³odzi  obowi¹zkowo wczeniejsze zg³oszenie organizatorom).
Op³ata startowa 25 z³ (obowi¹zuje zezwolenie na po³ów ryb na jez. Oleckie Wielkie  mo¿liwoæ wykupienia
jednorazówki na miejscu).
Wszystkich, którzy chcieliby
uatrakcyjniæ imprezê zostaj¹c fundatorami nawet drobnych upominków,
serdecznie do tego namawiamy. Przyda
siê wszystko i za wszystko ju¿ serdecznie dziêkujemy .
Z wêdkarskim pozdrowieniem
KW UKLEJA
Tel. kontaktowe 087 5202213 w
godz.7-14; 607 302 389 Arnold Hoci³³o oraz 0601 152 462 Krzysztof Gryniewicz.
(L4602)

wietnie wypadli m³odzi oleccy szachici, reprezentanci MLKS Czarni
Olecko podczas rozgrywanych w dniach
26-29 czerwca 2006r. w Olsztynie Mistrzostw Województwa Juniorów w szachach. W kategorii do 9 lat rewelacyjnie zagra³ Kamil Gryglas, który pokona³ wszystkich rywali zdobywaj¹c 10 pkt.
i z³oty medal. ¯aden z przeciwników nie
mia³ nawet cienia szansy na nawi¹zanie
walki z Kamilem. Bardzo dobrze wypad³y tak¿e dziewczêta, zdobywaj¹c srebrne medale: w kat. do 13 lat Joanna Grzyb
uleg³a tylko Martynie Kuleszy (LUKS Samborowo), za Marta Gryglas walkê o z³oto
przegra³a z odwieczn¹ rywalk¹ Dorot¹
Tarach (UKS Trzydziestka Olsztyn). Zawodnicy uczestniczyli w turnieju na w³a-

Kamil Gryglas
sny koszt, zatem podziêkowania nale¿¹
siê Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji w Olecku, które dofinansowa³o wyjazd Kamila Gryglasa na mistrzostwa; z³oty
medal jest potwierdzeniem, ¿e warto
wspieraæ m³ode talenty.

TERMINARZ OTWARTYCH TURNIEJÓW TENISA
ZIEMNEGO SEZON 2006 NA KORTACH MOSiR OLECKO
16.07. (niedz.)  Turniej o Puchar Starosty Oleckiego
22.07. (sob.) godz. 19.00  Nocny Turniej o Puchar Przystanku Olecko 2006
(podwójna)
23.07. (niedz.)  XIII Turniej o Puchar
Przystanku Olecko 2006 (pojedyncza)
30.07. (niedz.)  VI Turniej o Wielki Sêkacz Olecki
6.08. (niedz.)  VIII Turniej o Puchar Przy-

jaciela Olecka p. Jerzego Borczyka z
Krakowa
13.08. (niedz.)  Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR
20.08. (niedz.) X  Turniej o Wielki Tort
Cukierni p. Jana Staniszewskiego
27.08. (niedz.)  Turniej ¯egnajcie Wakacje 2006 o Puchar P-cego OTSS
3.09. (niedz.)  Mistrzostwa olecka  tylko
dla mieszkañców gminy Olecko. Pocz¹tek godz. 10.00

Dnia 9.07.2006r. (niedziela) odby³ siê
drugi turniej VIII Grand Prix Wakacje
2006 w pi³ce siatkowej pla¿owej. W turnieju wystartowa³o 7 dru¿yn. Zespo³y
rozgrywa³y mecze systemem ka¿dy z
ka¿dym. Turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem Leszka Stypu³kowskiego i Jerzego Wrzyszcza, którzy bez wiêkszych
problemów pokonali wszystkich rywali.
Drugie miejsce przypad³o gociomz E³ku
 Adamowi Litmanowi i Krzysztofowi
Modzelewskiemu. Na wyró¿nienie zas³uguje system grania Martyny Siennickiej,
która dzielnie stawia³a opór mê¿czyznom.
Zawody sêdziowali Pawe³ Astapczyk,
Kamil Szarnecki i Bartosz Sobieraj.

sce zaj¹³ Krzysztof Korczak z Warszawy pokonuj¹c Huberta Muraszkowskiego
z E³ku 6:3, 6:1. Trzecie miejsce zaj¹³ Micha³ Knittel z Warszawy pokonuj¹c Piotra
Wareksa z Warszawy 6:0, 6:3.
W kategorii Junior pierwsze miejsce
zaj¹³ Micha³ Pe³ka pokonuj¹c w finale
Kubê Wrotka 6:1, 6:1. Trzecie miejsce
zaj¹³ Adam Korczak z Warszawy pokonuj¹c Kubê Radzikowskiego z Warszawy 6:1, 6:0. Zawody tenisowe sêdziowa³ Andrzej Bomber.
***
Dnia 13 lipca 2006r. (czwartek) o godz.
19.00 na stadionie g³ównym MOSiR odbêdzie siê pierwszy sparing Czarni Stars
Olecko - Mazur E³k, drugi mecz towarzyski bêdzie mia³ miejsce ju¿ 15 lipca
2006r. (sobota). O godz. 10.00 Czarni zagraj¹ z Romint¹ Go³dap. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
do obejrzenia meczy.

***
Dnia 9 lipca 2006r. (niedziela) odby³
siê IV Turniej tenisowy o Puchar G³osu Olecka. W turnieju wziê³o udzia³ 24
zawodników. W kategorii Open I miej-
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 213
Fajnie. A nawet bardzo fajnie. Kolejny tydzieñ i gdyby nie to, ¿e mamy w
pe³ni sezon ogórkowy  to bym pomyla³, ¿e kto sobie robi jaja. Ale wszystko jest robione na powa¿nie i mo¿na tak
powiedzieæ, ¿e bez jaj. Te siedem dni,
to by³o co, co wstrz¹snê³o wiatem kilku wa¿nych ludzi w naszym kraju. Nie
by³o to co prawda trzêsienie ziemi, ale
zawsze jest o czym pisaæ. Mi siê bardzo
podoba³o. Jak na filmach Hitchoka. Na
pocz¹tku mocna scena, a potem napiêcie ronie. Ju¿ wydawa³o siê, ¿e wakacje bêd¹ spokojne. Na szczêcie mamy
swoich ulubionych i sympatycznych
polityków.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e sprawa
wymiany premiera to taka wielka afera
polityczna, jak stara siê to przedstawiæ
nierz¹dz¹ca opozycja. Wiadomo, ¿e celem opozycji jest zawsze przestawianie
rz¹dz¹cych od z³ej strony. W polskiej
polityce oznacza to, ¿e wszystkie chwyty dozwolone. W ca³ej tej aferze nie
podoba³a mi siê wypowied Donalda
Tuska. Po prywatnej rozmowie z Kazimierzem Marcinkiewiczem po prostu

wyszed³ do dziennikarzy i opowiedzia³
kolejn¹ bajkê o czym to Premier mu powiedzia³ i z czego siê ¿ali³. Wszystko by³oby
w zasadzie w porz¹dku gdyby nie zdziwienie Marcinkiewicza, który w politycznych, ale zrozumia³ych dla wszystkich
s³owach powiedzia³ to, co mo¿na uj¹æ
w kilku s³owach: co ten Tusk mówi? Tusk
by³ ju¿ nie raz twórc¹ wypowiedzi,

Komentarze i refleksje
1. Pawiany na rykowisku

Olecko to urocze miasto, zw³aszcza
latem. Na tyle ma³e, ¿e ca³e ¿ycie kulturalne, rozrywkowe czy handlowe toczy siê wokó³ centralnego punktu miasta, Placu Wolnoci, zwanego popularnie Placem Pawlaka, i na tyle du¿e, ¿e
oferuje niemal pe³n¹ gamê us³ug (fullserwis, jak u blondw³osej Nicol), tudzie¿
zaspokaja rozmaite potrzeby i dla cia³a i
dla ducha.
Na tyle ma³e, ¿e wiêkszoæ olecczan,
zw³aszcza tych starszych, zna siê nie tylko
z widzenia (moje s¹siadki potrafi¹ wyliczyæ ca³e rodziny, w tym bli¿sze i dalsze
koligacje).
Na tyle du¿e, ¿e mo¿na znaleæ jeszcze urocze zak¹tki ciszy, spokoju, piêknych widoków, mo¿na daæ odpocz¹æ
uszom, syciæ nozdrza zapachem jeziornej wody i wdychaæ poranne powietrze
z ros¹.
Prawdziwi melomani mog¹ czuæ niedosyt dobrej muzyki operowej lub spektakli teatralnych. Po to trzeba, niestety,
jedziæ dalej, np. do Olsztyna.
Proponowa³bym niektórym kawiarniom
eksperyment  np. raz w miesi¹cu koncerty muzyki powa¿nej, przy dobrej ka-

których nie by³o. Ju¿ nie raz przy³apywano Tuska na k³amstwie, ale tym razem to ju¿ nawet kilku prominentnych
polityków PO musia³o przyznaæ, ¿e postêpowanie ich leadera jest nieetyczne i
dalekie od rzeczywistoci, jaka mia³a miejsce. Ale nie ma sensu omawiania postêpowania i tego co mówi Donald Tusk.
Ci¹g dalszy na s. 18.

 nie tylko polityczne

wie i dobrym winie, w przystêpnej cenie (bez naliczania 700% mar¿y), bez piwa
i ha³aliwych pawianów, którzy po paru
piwach musz¹ ryczeæ i dawaæ upust swoim
humorom.
Niestety, króluje wszêdobylska kultura masowa, pop-kulktura, muzyka disco-polo, której najwiêkszm szlagierem
jest Hej soko³y... i Majteczki w kropeczki.... Urocza Nicol i jej partner Caruso nie szczêdz¹ garde³ i mikrofonu,
g³oniki wzmacniaj¹ ryki, a rozbawione
towarzycho faluje w rytm muzyki.
Pawiany jeszcze s¹ w miarê spokojne, dopóki Nicol piewa, a barman podaje piwo. Komplikacje rozpoczynaj¹ siê
po godz. 22:00, kiedy ani Nicol ani Caruso nie chc¹ ju¿ bisowaæ, a piwo ostro
dymi z g³ów  wtedy pawiany zaczynaj¹ zabawy miêdzy sob¹. Najczêciej s¹
to dyskusje rzeczowe, niby co jest
na rzeczy, ale nie wiadomo co! Przewa¿nie kilka pawianów mówi naraz i z razhaworu nie da siê nic zrozumieæ. Od
czasu do czasu pawiany wydaj¹ popisowy ryk solo, od czasu do czasu jaki
pawian da w mordê innemu pawianowi
i robi siê ma³y tumult.
Po pó³nocy pawiany wracaj¹ do domów i jeszcze potrafi¹ siê bawiæ  a to

Grzegorz Kudrzycki

znaki drogowe im nie pasuj¹ i przerabiaj¹ je po swojemu, a to zawadzaj¹ im kosze na mieci, ³awki parkowe czy inne
urz¹dzenia pro publico bono! Samotny
przechodzieñ nie mo¿e liczyæ na pardon.
Podobno olecka policja pod wodz¹
nowego komendanta prowadzi akcjê zero
tolerancji i wymusza rygorystycznie
przestrzeganie przepisów. Podobno policjanci nie szczêdz¹ mandatów za picie
alkoholu w miejscach publicznych, zak³ócanie ciszy nocnej czy jazdê po pijanemu.
Popieram zero tolerancji i rygorystyczne przestrzeganie porz¹dku, popieram nawet akcjê mandatow¹  argumenty si³y i argumenty finansowe to rzeczy,
które pawiany rozumiej¹ najlepiej. Proby, pouczenia i perswazje  lekcewa¿¹.
Mam nadziejê, ¿e nie skoñczy siê na
kilku spektakularnych akcjach, a bêdzie
to dzia³anie ci¹g³e.
2. Dyplomatyczna sraczka pana Prezydenta
Prezydent Lech Kaczyñski dosta³ sraczki  w jêzyku dyplomacji brzmi to: zaburzenia czynnociowe przewodu pokarmowego. Mo¿na przyj¹æ to za zrz¹dze
C.d. na s. 13.

