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G³upstwo jest wielkie jak morze,
wszystko w sobie pomieci.
Boles³aw Prus
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przyznawany przez Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy otrzyma³ ...

Wojciech Kot

Kapitu³a tytu³u zebra³a siê w ubieg³¹ sobotê, 15 lipca. Wziêto
pod uwagê dziesiêæ kandydatur. Zg³osili je cz³onkowie Stowarzyszenia oraz wczeniej uhonorowani tym tytu³em, którzy wchodz¹ automatycznie w sk³ad Kapitu³y.
W sk³ad tegorocznej Kapitu³y weszli: Bo¿ena Bielska-wie¿yñska, Maria Wanda Dzienisiewicz, Maja
Mejsak, Zdzis³aw Bereniewicz, Bogus³aw
M. Borawski, Marek Ga³¹zka, Józef Krajewski, Józef Kunicki, Maciej Kupczyñski
oraz Wojciech £ukasik.
Kapitu³a nadaj¹c tytu³ wziê³a pod uwagê wielkie zaanga¿owanie Wojciecha Kota
w ¿ycie kulturalne i sportowe miasta. Bez
jego wsparcia finansowego nie zobaczylibymy wielu z oleckich imprez, nie ukaza³yby siê ksi¹¿ki czy publikacje popularnonaukowe naszych rodzimych autorów. Wojciech Kot ma te¿ wielkie zas³ugi w rozwoju
oleckiego sportu. Bez wsparcia finansowego
jego firmy nie dzia³a³by Klub Wodny oraz
sekcje ¿eglarskie Omegi czy Optymista.
Uroczyste og³oszenie nominacji nast¹pi
24 lipca oko³o 21.00 podczas koncertu
powiêconego 28. rocznicy mierci Edwarda
Stachury.

Cena 1,40 z³

Warto przeczytaæ
 Ochroniarze pobili goci lokalu Eskape. Poszkodowanymi s¹ m³odzi ludzie: kierowca TIR-a, studenci, pracuj¹cy, równie¿ oberwa³ przypadkowy przechodzieñ. Bito
na pewno nie tylko piêciami. Mog³o to byæ jakie twarde i têpe narzêdzie  twierdzi jeden z lekarzy.
O tym czytaj na s. 7.
 Bitwa o Stalingrad  lipcowe daty historii. Historiê wojen, jak wiadomo, pisz¹ zwyciêzcy i oni narzucaj¹ wizjê
wydarzeñ jakie mia³y miejsce i oni tworz¹ ocenê sytuacji.
Jedn¹ z takich prze³omowych bitew jest bitwa o Stalingrad.  s. 8-10.
 Nasz cz³owiek wielkiego umys³u, talentu i serca. O Wac³awie Klejmoncie czytaj na s. 13.
 Nowa rubryka - rysunki Wies³awa B. Bo³tryka oraz aforyzmy Adama Siemieñczyka  s. 18.

Uwaga!!!
Oleckie
chodniki
nie s¹ dla
rowerów.

Czytaj o tym na s. 3.
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Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

 3 czerwca od 11.00 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ na terenie Dworku Mazurskiego imprezê z okazji Dnia Dziecka.
 3 czerwca o 13.58 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Go³dapskiej.
 3 czerwca o 15.03 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar dzikiego wysypiska
smieci w okolicach Kukowa.
 3 czerwca o 17.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki wypadku z jezdni
ul. Sembrzyckiego.
 3 czerwca o 18.35 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ przy ul. Park l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 3 czerwca o 23.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z klatki schodowej domu na osiedlu Siejnik.
 4 czerwca o 8.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki wypadku drogowego,
do którego dosz³o w okolicach Dworackich (gm. wiêtajno).
 4 czerwca o 10.50 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ na kortach MOSiR
miêdzynarodowy turniej tenisowy.
 4 czerwca o 10.50 dwa zastêpy JRG
PSP zabezpiecza³y na stadionie miejskim m³odzie¿owe zawody stra¿ackie.
 4 czerwca o 20.28 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu
w Wólce Kijewskiej.
 5 czerwca o 1.13 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y w okolicach Szczecinek skutki
wypadku drogowego.

Informacji udzieli³
starszy aspirant Andrzej Retel

 5 czerwca o 19.14 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 5 czerwca o 19.26 trzy zastêpy JRG
PSP, dwa OSP Wieliczki, OSP Markowskie, OSP Kleszczewo, OSP Cimochy gasi³y w Krupinie po¿ar stodo³y drewnianej.
  6 czerwca o 9.30 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu przy ul. Zyndrama zwietrza³y tynk zagra¿aj¹cy przechodniom.
 6 czerwca o 13.20 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar sadzy w przewodzie
kominowym domu mieszkalnego w D¹browskich.
 6 czerwca o 20.13 jeden zastêp JRG

AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V38005)

NAJTANIEJ W MIECIE

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

PSP gasi³ po¿ar suchej trawy i trzciny
nad jeziorem.
7 czerwca o 11.17 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ pad³ego perkoza z Jeziora Olecko
Wielkie.
7 czerwca o 15.44 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy i trzciny nad
jeziorem.
8 czerwca o 16.00 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego przy ul. Park.
9 czerwca o 9.18 jeden zastêp JRG PSP
naprawia³ gro¿¹ce zawaleniem gniazdo bocianie na budynku w Sto¿nem.
9 czerwca o 15.28 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej do której dosz³o w okolicach Wronek.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Pijani kierowcy
 2 lipca oko³o 1.40 policjanci zatrzymali
dwudziestoszecioletniego Cezarego W.
mieszkañca gm. Kowale Oleckie, który kierowa³ VW Golfem maj¹c we krwi
1,7 promila alkoholu.
 2 lipca oko³o 1.40 policjanci zatrzymali
do kontroli jad¹cy ul. Go³dapsk¹ VW
Golfa. Prowadz¹cy pojazd dwudziestoszecioletni Cezary W. mia³ we krwi
1,4 promila alkoholu.
 5 lipca oko³o 4.45 zatrzymano w Pietraszach samochód, którym kierowa³
dwudziestoletni mieszkaniec Orzysza
Grzegorz P. Mia³ on we krwi 1,8 promila alkoholu.
 Tego samego dnia o 20.50 w Imionkach policjanci zatrzymali do kontroli
czterdziestodziewiêcioletniego rowerzystê Czes³awa N. Mia³ on we krwi 1,88
promila alkoholu.
 7 lipca oko³o 19.10 zatrzymano w Che³chach Forda Oriona, kierowanego przez
trzydziestodwuletniego Krzysztofa G.
Mia³ on we krwi 1,58 promila alkoholu, a ponadto dziecko, które by³o w
samochodzie, nie mia³o fotelika.
 8 lipca oko³o 22.30 patrol policji zatrzyma³ na ul. Kolejowej czterdziestopiêcioletniego rowerzystê Zenona W. Mia³
on we krwi 1,84 promila alkoholu.
 14 lipca oko³o 23.10 policjanci zatrzymali w Sedrankach trzydziestoletniego rowerzystê Mariusza R. Mia³ on
we krwi 1,2 promila alkoholu.
 15 lipca oko³o 1.15 zatrzymano jad¹cego placem Wolnoci innego rowerzystê, dwudziestotrzyletniego £ukasza G.
Mia³ on we krwi 1,4 promila alkoholu.
 16 lipca oko³o 19.50 w Gi¿ach zatrzymano dwudziestojednoletniego Krzysztofa K. Kierowa³ on Fiatem 126p maj¹c we krwi 1,1 promila alkoholu.

C.d. na pewno nast¹pi...

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:
 Robert Betko
 Marek Brzeziñski
 Jósefina D¹bek
 Anna Draba
 Leonarda Krupiñska
 Zenon Ró¿ycki
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
Wolnoci 3

√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii
Krajowej 8.

√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada

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

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V43802)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

MARKET
BUDOWLANY
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Wojska Polskiego 18
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

W Olecku nie ma
drogi dla rowerów!
Nie mo¿na wiêc jedziæ po chodnikach. Karane jest te¿ przeje¿d¿anie rowerem z jednego chodnika na drugi przez
przejcia dla pieszych. Zebry s³u¿¹ do
przechodzenia. Rower mo¿na jedynie przez
przejcie przeprowadzaæ.
Mo¿na jedziæ po chodnikach jedynie wtedy, gdy dopuszczalna prêdkoæ
poruszania siê pojazdów przyleg³¹ ulic¹
jest wiêksza ni¿ 50 kilometrów na godzinê. W Olecku takich ulic nie ma.
Natomiast bez przeszkód mo¿na jedziæ alejkami w parku miejskim, pamiêtaj¹c jednak, ¿e pierwszeñstwo maj¹ piesi.

Za jednym zamachem
skasowa³ trzy auta

Równie¿ Wiewiórcza cie¿ka jest
przeznaczona dla pieszych i rowerów. Jest
to droga wewnêtrzna i w³aciciel, czyli
miasto, dopuci³ na niej rower do ruchu.
Naturalnie, ¿e i na niej nie wolno jechaæ
rowerem pod wp³ywem alkoholu.
Karane jest te¿ jechanie rowerem pod
pr¹d ulicami jednokierunkowymi. Pamiêtajmy, ¿e mo¿emy w takim wypadku byæ
poci¹gniêtymi do odpowiedzialnoci za
spowodowanie kolizji lub wypadku nawet wtedy, gdy to my bêdziemy poszkodowani.
(M)

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

 18-23.07.2006r. pl. Wolnoci 7B
 24-30.07.2006r.  ul. Sk³adowa 6

Z 14 na 15 lipca policjanci pod komend¹ nowego komendanta policja
przeprowadzili kolejn¹ ju¿ akcjê pod
has³em Zero tolerancji. Wylegitymowano 52 osoby. Siedemnacie z nich
ukarano mandatami. Szeæ osób dosta³o mandaty za picie alkoholu w

16 lipca oko³o 17.20 na drodze z Po³omu do Sajz dosz³o do wypadku. Kieruj¹ce oplem osiemnastoletnia Sylwia U.
straci³a panowanie nad samochodem zjecha³a do przydro¿nego rowu, a nastêpnie uderzy³a w drzewo. W wyniku wypadku kieruj¹ca i pasa¿erka zosta³y umieszczone na obserwacji w szpitalu w E³ku.
Skrad³ rower
12 lipca [policjanci zatrzymali czterdziestosiedmioletniego Wies³awa P. mieszkañca powiatu oleckiego. Zatrzymany
oko³o 14.00 tego samego dnia skrad³ spod
sklepu w wiêtajnie rower. Mieszkaniec
Mazur wyceni³ stratê na 1000 z³otych.
Rower policjanci odnaleli w altance
zatrzymanego. Po wytrzewieniu zatrzymanemu postawiono zarzut kradzie¿y. Grozi
mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolnoci.
miejscu publicznym.
Sukcesem policji jest to, ¿e by³a to
pierwsza noc podczas której nie zanotowano ¿adnych przestêpstw.
Policja zapowiada kontynuowanie
akcji. Szczególnym nadzorem zostan¹ objête
okolice dyskotek oraz osoby nieletnie
zagro¿one demoralizacj¹.

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO i Spo³eczne
Gimnazjum STO w Olecku

og³aszaj¹

(L4105)

14 lipca oko³o 17.00 dosz³o do poczwórnej kolizji. Jad¹cy ulic¹ Go³dapsk¹
Opel chc¹c skrêciæ w lewo, zatrzyma³
siê przed skrzy¿owaniem i przepuszcza³
jad¹ce z naprzeciwka samochody. Za nim,
czekaj¹c a¿ pojazd skrêci, stanê³y dalsze
dwa samochody. Na tak oczekuj¹ce auta
najecha³ z ty³u ciê¿arowy samochód marki
Ranault. Wszystkie samochody zosta³y
uszkodzone. Kierowca Reanulta Krzysztof P. otrzma³ mandat w wysokoci 300
z³otych. Wszyscy uczestnicy karambolu byli trzewi.

Zero tolerancji

OLECKI TERMINARZ

Wypadek

Potrójna kolizja

!
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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!

18 lipca
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
 strzelnica
22.00  Przystanek Kino: filmy Tymon
Tymañski, Dezerter  nie ma zagro¿enia, Fala (amfiteatr nad jeziorem)
19 lipca
22.00  Przystanek Kino: filmy Exodus 
Robert Brylewski, Przystanek Woodstock (amfiteatr nad jeziorem)
20 lipca
16.00  wernisa¿ Jacka Staniszewskiego
(Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa)
18.00  Fiesta Borealis  konkurs kapel, gwiazdy Moskwa, Lao Che
21 lipca
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
18.00  Fiesta Borealis  konkurs kapel, gwiazdy 740 milionów oddechów,
Jacek Lachowicz
22 lipca
10.00  turniej tenisowy  korty MOSiR
11.00  Regaty o Puchar Komandora Ligi
Morskiej  jezioro Olecko Wielkie, przystañ Klubu Wodnego
11.00  Otwarty Turniej Siatkówki Pla¿owej, korty MOSiR
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
18.00  Fiesta Borealis  gwiazdy Kana³ Audytywny, Agressiva 69
19.00  Mini koncert na placu Wolnoci
19.00  Nocny Turniej Tenisa Ziemnego
o Puchar Przystanku Olecko korty
MOSiR
23 lipca
10.00  Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki
No¿nej ¯aków  stadion g³ówny
10.00  XIII Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Przystanku Olecko korty
MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej  boisko przy kortach MOSiR
18.00  Fiesta Borealis  koncert laureatów, gwiazdy Variete, 1984
24 lipca
17.00  Przystanek familijny  Pirackie bajanie  blok gier i zabaw dla dzieci
18.00  spotkanie literackie Dymitroca,
Borawski (patio szko³y muzycznej)
19.00  koncert Przystanku familijnego
21.00 (oko³o)  Koncert w 28. Rocznicê
mierci Edwarda Stachury oraz koncert
Pierka³aba (Ukraina)
25 lipca
17.00  Przystanek familijny  Gucio
Pszczo³a i Konik Polny Filip  blok
gier i zabaw dla dzieci
18.00  spotkanie literackie Józka Drozdowska oraz Tadeusz Dawidejt (patio
szko³y muzycznej)
19.00  koncert Przystanku familijnego
20.00 (oko³o)  koncert Revival Band
(Czechy) plac Wolnoci

"
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13. PRZYSTANEK OLECKO
1519 lipca  Przystanek Kino (amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie)
18 lipca (wtorek)
21.30  spotkanie z Paw³em Konjem Konnakiem
22:00  Muzyka ³agodzi obyczaje
TYMON TYMAÑSKI, re¿. Konjo
DEZERTER  NIE MA ZAGRO¯ENIA,
re¿. Konjo
FALA, re¿. Piotr £azarkiewicz
19 lipca (roda)
21.30  spotkanie z Paw³em Konjem Konnakiem
22:00  Muzyka ³agodzi obyczaje
EXODUS  ROBERT BRYLEWSKI, re¿.
Konjo
PRZYSTANEK WOODSTOCK, re¿. Yach
Paszkiewicz, Jerzy Owsiak
2023 lipca  Fiesta Borealis  wiêto M³odej Muzyki na Pó³nocy (polana
nad jeziorem Oleckie Wielkie)
Prowadzenie: Robert Leszczyñski
Jury: Przewodnicz¹cy: Lech Gnoiñski,
cz³onkowie: Robert Jarosz, Robert Leszczyñski, Jacek Lachowicz, Rimantas
Bernatavicius (Litwa), Bogdan Topolski, Jan Kondrak
20.07. (czwartek)
16.00  wernisa¿ Jacka Staniszewskiego
pt. DREADSIGN (Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa)
od godz. 18.00  przes³uchania i koncerty
Fiesty Borealis
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
ok. 21.00  Gwiazdy: Lao Che ; Moskwa
21.07. (pi¹tek), godz. 18.00
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]  funkrockpop
hiphop
ok. 21.00  Gwiazdy: 740 Milionów Oddechów; Jacek Lachowicz
22.07. (sobota), godz. 18.00
Lighthouses [Klaipeda, LT]  funk
beZ bileta band [Miñsk, BY]  folkrock /
indierock
Vertigo [Tczew, PL]  rock
Pawilon [Gdañsk, PL]  hiphop
SenSorry [Tychy, PL]  alternatywa
UppleBew Project [Visaginas, LT]  nu

metal
ok. 21.00  Gwiazdy: Kana³ Audytywny ;
Agressiva 69
23.07. (niedziela), godz. 18.00
Koncert laureatów konkursu Fiesty Borealis
 Laureat Fiesty Borealis 2005  Prana
ok. 20.00  Gwiazdy: Zimbabwe [LT]  lady
punk rock fest; Variete ; 1984
24 lipca (poniedzia³ek)
17:00  Przystanek Familijny  blok gier
i zabaw dla dzieci: Pirackie bajanie (plac
Wolnoci)
19.00  Koncert na Przystanku Familijnym:
Zbigniew Sieñczuk  blues, folk (plac
Wolnoci)
19.00  KRAINA JASKRAWOCI (pod
patronatem Starosty Oleckiego): spotkania
autorskie: Bogus³aw Marek Borawski,
Zbigniew Dmitroca; prowadzenie 
Bogus³aw Marek Borawski (patio szko³y
muzycznej)
21.00  KRAINA JASKRAWOCI (pod
patronatem Starosty Oleckiego): koncert
Kraina Jaskrawoci z okazji 28. rocznicy mierci Edwarda Stachury: Jerzy
Stachura Junior, Stare Dobre Ma³¿eñstwo, Jacek Kulesza, Marek Ga³¹zka
z Zespo³em. Koncert prowadzi Jan Kondrak  (Polana nad Jeziorem Oleckie
Wielkie)
25 lipca (wtorek)
17:00  Przystanek Familijny  blok gier
i zabaw dla dzieci: Gucio Pszczo³a i Konik
Polny Filip (plac Wolnoci)
19.00  Koncert na Przystanku Familijnym:
Jacek Kulesza trio waliza & tamburyn (songwriters) (plac Wolnoci)
19.00  KRAINA JASKRAWOCI (pod
patronatem Starosty Oleckiego): spotkania autorskie  literackie rodowisko
augustowskie: Józka Drozdowska, Tadeusz Dawidejt; prowadzenie  Bogus³aw Marek Borawski (patio szko³y
muzycznej)
21.00  Przystanek Koncertowy  koncerty na Polanie  bezp³atne (Polana
nad Jeziorem Oleckie Wielkie): O.K.A.W  Sztorm  piosenka ¿eglarska i
folk); Dancing Queen  z³ote przeboje
ABBY (Czechy) oraz Teatr AGT POI 
widowisko plenerowe
26 lipca (roda)
17:00  Przystanek Familijny  blok gier
i zabaw dla dzieci: Zimowe spotkanie
w rodku lata (plac Wolnoci)
19.00  Koncert na Przystanku Familijnym:
Akustic Duo (blues & rock) (plac
Wolnoci)
19.00  KRAINA JASKRAWOCI (pod
patronatem Starosty Oleckiego): spotkania autorskie: Jerzy Stachura Junior,

Jan Kondrak; prowadzenie  Bogus³aw Marek Borawski (patio
szko³y muzycznej)
21.00  Przystanek Koncertowy  koncerty na
Polanie  bezp³atne (Polana nad Jeziorem Oleckie Wielkie): Night Come
 pamiêci Jima Morrisona i The Doors;
Revival Band  piosenki Roya Orbisona (Czechy)
27 lipca (czwartek)
PRZYSTANEK BURMISTRZA
17:00  Przystanek Familijny  blok gier
i zabaw dla dzieci (plac Wolnoci): Jak
¿yæ zdrowo na weso³o
19.00  Trio Con Bravura (przeboje muzyki klasycznej i popularnej) (plac Wolnoci)
20.15  Przystanek Koncertowy  koncerty na Polanie  bezp³atne (Polana
nad Jeziorem Oleckie Wielkie): koncert Warsztatu Piosenki, Wniebowciêci; Patrycja Markowska z zespo³em
28 lipca (pi¹tek)
12.0020.00  blok imprez organizowanych
przy wspó³pracy Komendy Sto³ecznej
Policji w Warszawie:
12.00  Bezpieczna droga (pokaz na placu
Wolnoci)
14.00  pokaz tresury psów policyjnych
(stadion MOSiR)
 pokaz pirotechniczny (stadion MOSiR)
 pokaz brygady antyterrorystycznej AT
(stadion MOSiR)
17:00  Przystanek Familijny  blok gier
i zabaw dla dzieci: Szuflandia w krainie
bajek (plac Wolnoci)
19.00  koncert Chóru i Orkiestry Dêtej
Komendy Sto³ecznej w Warszawie (plac
Wolnoci)
22.00  Koncerty na wielkiej scenie  p³atne
(polana nad jeziorem Oleckie Wielkie).
Karnet  40 z³, bilety  po 25 z³
22:00  Goya
23:30  De Mono
29 lipca (sobota)
17:00  Przystanek Familijny  blok gier
i zabaw dla dzieci: Czarodziejskie igraszki
(plac Wolnoci)
19.00  Koncert na Przystanku Familijnym:
O.K.A.W.  SZTORM (piosenka ¿eglarska
i folkowa) (plac Wolnoci)
22.00  Koncerty na wielkiej scenie  p³atne
(polana nad jeziorem Oleckie Wielkie).
Karnet  40 z³, bilety  po 25 z³
22:00  Szymon Wydra
23:30  Virgin z Dod¹

Uwaga!

Wród nabywców karnetów zostanie
rozlosowany sprzêt w postaci kina domowego Pionier D222 ufundowany
przez Firmê ELDOM.

#

Tygodnik Olecki nr 29 (447)

Sport
na Przystanku
Olecko

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

Przepraszamy Adama Werstaka, autora zdjêæ
do artyku³u Ewy Borkowskiej I Regionalne Targi
samochodowe, za pominiêcie jego nazwiska.
Artyku³ ukaza³ siê w TO nr 28/446 na s. 11.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i MiejskoPowiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku og³aszaj¹

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

LAS I OGRÓD

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

(V238905)

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

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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!

(V38705)

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

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.

(V38805)

(V78526)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

Konkurs literacki dla dzieci

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

$
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Nowy informator Miejskiego Orodka
Sportu i Rekreacji

W koñcu czerwca ukaza³ siê nowy informator MOSiR w
Olecku. Zawiera on informacje o g³ównych imprezach sportowych organizowanych przez MOSiR oraz wykaz organizacji i stowarzyszeñ zajmuj¹cych siê propagowaniem sportu w
Olecku. Mo¿emy te¿ znaleæ w nim informacje o hotelach,
które sfinansowa³y wydanie.

Zawarto akty notarialne:

Nowy informator miejski

Urz¹d Miejski wyda³ nowy informator. Zawiera on krótki
i rzeczowy tekst w jêzyku polskim i niemieckim, informuj¹cy o
Olecku oraz wykaz hoteli, restauracji i kawiarni w miecie i
okolicy. W katalogu znajduje siê równie¿ wykaz najwa¿niejszych imprez kulturalnych i sportowych, które odbêd¹ siê w
bie¿¹cym roku.

INFORMACJA KRUS

* na sprzeda¿ bezprzetargow¹ nieruchomoci w obrêbie
Sedrank.
* na sprzeda¿ gara¿u na zapleczu ulicy Go³dapskiej.
* na sprzeda¿ czterech dzia³ek budowlanych na gara¿e na
zapleczu alei Zwyciêstwa.
* na sprzeda¿ dwóch dzia³ek budowlanych przy ulicy Letniej przeznaczonych do budowy szeregowej.

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

(V37906)

(V18002)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Oddzia³
Regionalny w Augustowie uprzejmie informuje, i¿ zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca
2006r. w sprawie rocznej kwoty granicznej, opublikowanym w
Monitorze Polskim z 2006r. nr 45, poz. 478, kwota nale¿nego podatku dochodowego za rok 2006 od przychodów z pozarolniczej
dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez rolników ubezpieczonych w KRUS wynosi 2.643 z³.
Z powa¿aniem
ZASTÊPCA DYREKTORA, G³ówny Ksiêgowy
mgr Zofia Zyskowska
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Ochroniarze pobili goci lokalu Eskape
Oto opowieci niektórych ze wiadków oraz uczestników zdarzenia:
* Str¹ci³em z baru kieliszek. Chcia³em
zap³aciæ za szkodê, ale ochraniarze zaczêli nas biæ. Uciekalimy.
* Kazali nam s.......... Potem nagle dosta³em gazem po oczach i zaczêli biæ.
Uciekalimy.
* Widzia³am jak ulic¹ idzie ch³opak. Gdy
zauwa¿y³ nadbiegaj¹cych, usun¹³ siê
z drogi, ale ochraniarze dopadli go, uderzyli, a gdy siê przewróci³  zaczêli go
kopaæ.
* Bili nas ¿elaznymi rurkami. S¹ przecie¿ obdukcje. Policji nie uda³o siê znaleæ tych pa³ek. Bojê siê, ¿e sprawa
zostanie umorzona bo nie wiadomo,
kto konkretnie bi³
* Dziewczyny, która rozpozna³a jednego z bij¹cych, nawet nie przes³uchano.
* Ju¿ wiêcej nie pójdê do tego lokalu.
Bêdê te¿ odradza³ to innym.
* Okazuje siê, ¿e mo¿na pobiæ ka¿dego. Przecie¿ wiadomo kto wtedy ochrania³ lokal. Bili wszyscy, wiêc wszyscy

p

kupiê

s¹ winni. Gdyby pobito kogo bardziej
znacznego, mo¿e wtedy szybciej znalezionoby winnego.
Poszkodowanymi s¹ m³odzi ludzie:
kierowca TIR-a, studenci, pracuj¹cy, równie¿ oberwa³ przypadkowy przechodzieñ.
Bito na pewno nie tylko piêciami.
Mog³o to byæ jakie twarde i têpe narzêdzie  twierdzi jeden z lekarzy.
Ochroniarze nie mieli licencji, nie mieli
pozwolenia na u¿ywanie pa³ek.
Nasuwa siê pytanie: czy gdyby poszkodowani nie uciekli, to kolej wypadków by³aby dramatyczniejsza?
Nie ma chyba lepszej reklamy dla
lokalu ni¿ pobicie jego goci. Rozpocz¹³
siê Przystanek Olecko presti¿owa dla
miasta impreza. Mamy nadziejê, ¿e policja dok³adnie ustali przebieg wypadków
oraz sprawców pobicia. Mylê, ¿e nawet, gdyby przewróci³ siê stolik i pot³uk³a ca³a postawiona tam zastawa, to nie
jest to pretekst do bicia kogokolwiek.
Czas równie¿, by policja zbada³a jakimi
papierami legitymuj¹ siê ochraniarze lokali w naszym miecie. Mamy byæ Mekk¹

NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
p sprzedam
p wynajmê
p inne

(opracowa³ Bogus³aw M. Borawski)

Policja prosi wiadków zdarzenia o
kontakt. Bez pomocy i zeznañ winni pobicia goci lokalu Escape mog¹ zostaæ
bezkarni.

#

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:
p x1 p x2
p x3 p x4 p x?

turystyczn¹ wiêc starajmy siê o to wszyscy!
Czas równie¿, by komisja rozwi¹zywania problemów alkoholowych ruszy³a w miasto i sprawdzi³a komu sprzedaje
siê alkohol. Coraz czêciej widaæ na ulicach pijanych nastolatków.
Bezporednio po zdarzeniu policjanci
dokonali zatrzymania trzech mê¿czyzn,
którzy ochraniali tej nocy lokal. Po z³o¿eniu wyjanieñ zostali oni zwolnieni w
poniedzia³ek. Prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaniæ wszystkie okolicznoci tego pobicia. Zatrzymani mê¿czyni nie przyznali siê do winy, a poszkodowani nie mogli ich rozpoznaæ. Policja
bada zasady ich zatrudnienia. Bêd¹ pod
tym wzglêdem badanie równie¿ inne lokale.
W chwili obecnej nie mo¿na postawiæ zarzutów okrelonym osobom. Z chwil¹
zebrania materia³u dowodowego winni
pobicia zostan¹ poci¹gniêci do odpowiedzialnoci karnej  wyjania rzecznik
prasowy policji.
Nasuwa siê jeszcze jedno pytanie:
wiadomo, kto bi³. Nie ma wiadków. Kto
jest winien tego milczenia?

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

 1 modu³ (1,5x8,5cm) = 10 z³ + VAT
DOP£ATY:
1. Reklama na pierwszej stronie redakcyjnej (max 4 modu³y)  cena podstawowa
x 6.
2. Reklama na 3 i 4 stronie  x 4 (do dyspozycji klienta maksymalnie 1/2 strony)
OG£OSZENIA DROBNE:
1. Za og³osznie drobne  0,50 z³ +VAT za
ka¿de s³owo
2. Og³oszenie drobne w kontrze  0,80z³
+VAT
WK£ADKA
1. Istnieje mo¿liwoæ przyjêcia tzw. sron
sponsorowanych  cena do uzgodnienia
w redakcji.
2. Przyjêcie wk³adki  0,06 z³ + VAT od
sztuki

RABATY
1. Za wielokrotnoæ:
* 46 emisji  10%
2. W przypadku du¿ych kampanii reklamowych  negocjacja cen.
4. Ca³a strona (34 modu³y)  250 z³ + VAT
5. 1/2 strony  140 z³ + VAT
UWAGA:
Reklamodawca sk³adaj¹cy og³oszenie (minimum 2modu³y) otrzymuje bezp³atny egzemplarz gazety (przes³any poczt¹), w której
zamieszczona by³a reklama.
1. Powierzchnia og³oszeñ na stronach redakcyjnych jest limitowana do 1/2 strony.
2. Reklama ukazuje siê po op³aceniu faktury lub rachunku.
3. Dostarczanie w³asnych reklam  w for-

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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. 12 00-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 15 00 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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W ksi¹¿kach historycznych II wojny wiatowej pojawia siê kilka nazw bitew nazwanych prze³omowymi w tej wojnie. Dla
jednych jest to bitwa o Midway, Bitwa na £uku Kurskim, El Alamein itd. W historii ka¿da ta bitwa jest okrelana prze³omow¹, bo zawsze po niej nastêpowa³a jaka zmiana w losach wojny. Historiê wojen, jak wiadomo, pisz¹ zwyciêzcy i oni narzucaj¹ wizjê wydarzeñ jakie mia³y miejsce i oni tworz¹ ocenê sytuacji. Jedn¹ z takich prze³omowych bitew jest bitwa o
Stalingrad.
Dzi miasto nazywa siê Wo³gograd, a przed Rewolucj¹
Padziernikow¹ miasto by³o znane pod nazw¹ Carycyn. Bitwa
rozegra³a siê w dniach od 17 sierpnia 1942 roku do 2 lutego
1943. Wokó³ tego miasta toczy³y siê za¿arte walki, które zakoñczy³y siê ca³kowitym zniszczeniem niemieckiej 6. Armii i
kapitulacj¹ jej resztek do 2 lutego 1943 roku.

24 niemiecka dywizja pancerna
w drodze do Stalingradu.
Dlaczego umieci³em czasow¹ lokalizacjê tej bitwy w lipcu? Pytanie wydawa³oby siê ma³o interesuj¹ce, ale jest bardzo istotne. Otó¿ by³a to pierwsza sowiecka
operacja wojskowa, któr¹ zaplanowano jako
bitwê w kilku etapach: obrony, umocnienia, kontrataku do ca³kowitego zniszczenia przeciwnika. Do dzi w powa¿nej lekturze historycznej, filmach dokumentalnych
 lipcowe
czy fabularnych historia tej bitwy bardziej
opiera siê na micie ni¿ na rzeczywistoci.
By³a to pierwsza taka operacja zaplanowana na tak wielk¹ skalê przez wojskowych radzieckich. Po
raz pierwszy odst¹piono od planów atakowania mas¹ i si³¹,
które doprowadza³y do wielkich strat w ludziach. Do tej pory
wszelkie operacje wojskowe od 22 lipca 1941 roku by³y przeprowadzane na zasadzie atak, atak i atak. Ta taktyka prowadzi³a do wykrwawienia obu walcz¹cych stron, ale Niemcy nauczyli
siê radziæ w takich sytuacjach. Zawsze przy ataku dbali o
mo¿liwoæ chwilowego wycofania siê na przygotowane wczeniej
pozycje obronne i mo¿liwoæ wykrwawienia si³ atakuj¹cych.
Rosjanie wykonuj¹cy ca³y czas rozkaz ataku tracili w bezsensownej rzezi pu³ki, dywizje, korpusy i ca³e armie. Od lata 1941
roku bezsensowny rozkaz atakowania w ka¿dych warunkach
spowodowa³ stratê wielu armii, ca³ej masy sprzêtu wojennego, materia³ów, surowców itd. Sytuacjê na froncie, a raczej jej
dramatyzm, pog³êbia³y raporty dowódców  zaufanych Stalina, ¿e wojska wci¹¿ atakuj¹. Te sta³e ataki przyczyni³y siê do
zagarniêcia przez Niemców ca³ej Ukrainy, Bia³orusi, zagarniêtych w 1940 roku pañstw ba³tyckich oraz podejcie wojsk
niemieckich na odleg³oæ kilkudziesiêciu kilometrów do stolicy Rosji  Moskwy. Wszystko to przez rozkaz ataku w celu
zniszczenia wroga. Ca³e armie sowieckie odnosz¹ce sukcesy
w ataku pope³nia³y klasyczny b³¹d: zbyt szybkie posuwanie
siê naprzód odcina³y je od zaopatrzenia, posi³ków i dostaw
materia³ów wojennych. B³¹d by³ wyrany, ale naczelne do-

wództwo z ¯ukowem i Stalinem na czele uwa¿a³o, ¿e wykrwawienie siê zapasów ludzkich dla Niemców to najskuteczniejszy sposób walki. Ale ta metoda nie by³a skuteczna na d³u¿sz¹ metê. Wbrew pozorom zasoby ludzkie nie by³y i w ZSRS
niewyczerpane. Dlatego prze³om 1941 i 1942 roku by³ wa¿ny
dla wypracowania nowego rodzaju strategii. Nie pomóg³ terror na froncie prowadzony przez jednostki NKWD. Wprost
przeciwnie: ludzie woleli siê poddawaæ Niemcom i znosiæ choæby
najgorsz¹ niewolê ni¿ dostaæ siê w rêce siepaczy z NKWD i
s¹dów polowych dzia³aj¹cych wg. bardzo uproszczonej formy prawa wojennego. W zasadzie ca³e dzia³anie ogranicza³o
siê do jednej kary  kary mierci. W ci¹gu nieca³ego roku od
czerwca 1941 roku do niewoli odda³o siê kilka milionów ¿o³nierzy radzieckich. Nieprawda, ¿e wszystkich zagoniono do
nieludzkich obozów jenieckich. By³oby to marnotrawstwo zasobów ludzkich. Jeñcy z Armii Czerwonej stali siê podstaw¹
uzupe³nieñ wojsk niemieckich. Praktycznie wiêkszoæ jeñców
po wziêciu do niewoli deklarowa³a chêæ walki przeciwko Stalinowi. Na ty³ach jednostek niemieckich powstawa³y jednostki wojskowe, ¿andarmerii, przeciwpartyzanckie z³o¿one z by³ych jeñców sowieckich. Praktycznie ka¿da jednostka niemiecka
w doæ powa¿nej czêci mia³a by³ych ¿o³nierzy sowieckich.
Byli kierowcami, s³u¿yli w jednostkach kwatermistrzowskich,
zaopatrzeniowych, warsztatach, szpitalach, pe³nili s³u¿bê wartownicz¹. Ka¿dy niemiecki dowódca pu³ku, dywizji itd. ukrywa³ fakt, ¿e czêci¹ jego ¿o³nierzy byli jeñcy wojenni. Dla
dowódców frontowych takie uzupe³nienie mia³o kolosalne znaczenie. Uzupe³nienia pochodz¹ce z kraju by³y niewystarczaj¹ce. Za to zdobywano masê
sprzêtu wojennego: samochodów, czo³gów, materia³ów wojennych itd. Kto
musia³ obs³ugiwaæ i w razie czego naprawiaæ i doprowadzaæ do stanu nadaj¹cego siê do u¿ycia. Dlaczego ci ludzie
daty historii
godzi siê na tak¹ wspó³pracê. Po prostu chcieli ¿yæ, a czy ¿yli pod krwawym systemem Stalina czy Hitlera, by³o
im obojêtne. Inni kierowali siê tym, ¿e po prostu o nich Ojczyzna zapomnia³a lub uwa¿ali, ¿e zostali oszukani i zdradzeni. Tak¹ postaci¹ by³ dowódca 20 Armii gen. Andrej W³asow.
Cz³owiek okrzykniêty zdrajc¹, ale przy bli¿szym poznaniu jego
historii mo¿na ca³kowicie zrozumieæ jego postêpowanie. Dlaczego o nim piszê? Bo w³anie
ten cz³owiek sta³ siê twórc¹,
mo¿na napisaæ  ojcem  póniejszych sukcesów Armii Czerwonej. Bujda? Nieprawda. Gdyby
losy wojny potoczy³y siê inaczej  to najprawdopodobniej
w³anie ten cz³owiek w 1945 roku
(a mo¿e wczeniej) odbiera³by
defiladê zwyciêstwa zamiast ¯ukowa. Gdy w 1941 roku rozkazy ¯ukowa i politruków z otoczenia Stalina dokonywa³y rzezi
wród w³asnych wojsk, dowódca 20 Armii opracowa³ plan ataku i odparcia Niemców spod
Feldmarsza³ek
Moskwy. Do dzi w rosyjskich
Friedrich Paulus.

Bitwa
o Stalingrad

'
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szko³ach wojskowych omawia siê manewr opisany jako bitwa
zaczepna wojsk radzieckich pod Lam¹ w styczniu 1942 roku.
Nad Lam¹ w grudniu 1941 roku i styczniu 1942 roku po raz
pierwszy od 22 czerwca zosta³y dobrze przygotowane zabezpieczenia, przeprowadzono prace in¿ynierskie, odpowiednio
zabezpieczono ty³y i poprawiono zasady wspó³pracy z wywiadem. By³a to operacja, któr¹ do dzi podaje siê jako wzór.
Wiemy tylko tyle, ¿e dokona³a tego 20 Armia. W encyklopediach i ksi¹¿kach dotycz¹cych tej bitwy nie znajdziecie nazwiska dowódcy tej armii. W opisach wygl¹da to tak jakby
od padziernika 1941 roku do marca 1942 roku nikt nie dowodzi³ t¹ armi¹. Ale dzi wiadomo, ¿e w tym czasie dowódc¹ tej
armii by³ genera³ major Andrej W³asow. Za walki stoczone
nad Lam¹ otrzyma³ stopieñ genera³a porucznika i najwy¿sze
odznaczenie pañstwowe: Order Lenina. To w³anie W³asow
przegoni³ si³y niemieckie spod Moskwy. Dzi ten czyn przypisuje siê marsza³kowi ¯ukowowi. To wydaje siê dziwne, bo

Stalingrad - zdjêcie lotnicze.
¯ukow od jesieni 1941 roku by³ odsuniêty od podejmowania
decyzji na tym odcinku frontu. Powierzono mu Front Zachodni. Genera³ W³asow, ju¿ jako dowódca 2. Armii Uderzeniowej
12 czerwca 1942 dosta³ siê do niewoli... Po prostu wojska
¯ukowa nie przysz³y mu z pomoc¹ w odpowiedniej chwili. Z
drugiej strony W³asow by³ tak popularn¹ postaci¹ wród ¿o³nierzy, ¿e wielu wy¿szych dowódców, z ¯ukowem na czele, z
chêci¹ pozbyliby siê go przy pierwszej lepszej okazji. Po prostu nie udzielono mu pomocy w trakcie okr¹¿enia, t³umacz¹c
siê zbyt du¿ymi si³ami Niemców. Co by³o doæ dziwne, bo
informacje te przekazywano przez kurierów, którzy swobodnie poruszali siê po terenie zajêtym przez wroga. W³asow poczu³
siê oszukany. Ale wróæmy do spraw Stalingradu.
W³anie dowiadczenie wyniesione z opracowañ W³asowa i operacji znad Lamy pozwoli³y na opracowanie nowych
dyrektyw i zasad prowadzenia walki. Autorami operacji sta-

lingradzkiej byli
gen. Wasilewski
i starszy oficer
G³ównego Zarz¹du Operacyjnego
Sztabu Generalnego podlegaj¹cego bezporednio Stalinowi 
pu³kownik Potapow. Nie ma tam
nazwiska ¯ukowa! I nie mog³o
go tam byæ. ¯ukow w tym czasie za szereg nieudanych operacji zosta³ zdegradowany do dowódcy odcinka
frontu. Gdy na
planach operacji
stalingradzkiej
Walki uliczne.
pojawi³y siê podpisy, by³ 30 lipca 1942 roku. ¯ukow w tym czasie po raz kolejny i nieudany
szturmowa³ Syczewkê. Od kilku miesiêcy ci¹g³e ataki i ponawiane szturmy Syczewki koñczy³y siê tym samym: pogromem.
Stalin wzi¹³ osobist¹ odpowiedzialnoæ za nowo utworzony
12 lipca 1942 Front Stalingradzki. Bior¹c pod uwagê chronologiê od razu mo¿na zorientowaæ siê, ¿e ¯ukow nie mia³ nic
wspólnego ze Stalingradem. ¯ukow dopiero 26 sierpnia 1942
roku zosta³ zastêpc¹ Stalina. Utrzymanie Stalingradu by³o bardzo
wa¿ne dla obu stron. Dla Niemców  bo kierunek stalingradzki pozwala³ na ochronê ich wojsk pêdz¹cych w stronê Kaukazu i z³ó¿ ropy oraz odciêcie g³ównego wêz³a zaopatrzeniowego Rosji.
Dla Rosjan przejcie Wo³gi w tym miejscu oznacza³o upadek ca³ego skrzyd³a frontu po³udniowego, co oznacza³oby
bardzo trudn¹ sytuacjê obronn¹ i gospodarcz¹ dla kraju, który móg³ byæ pozbawiony jednego z najwiêkszych dostawców
ropy naftowej. Od tego zale¿a³y dalsze losy wojny. Nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e obie strony zaanga¿owa³y tak wielkie si³y.
Zosta³y nawet u¿yte rezerwy strategiczne. Pod Stalingrad zosta³y
wys³ane armie: 62, 23, 24, 66, ca³e szko³y wojskowe. Do budowy umocnieñ obronnych skierowano 5, 7, 8 i 10 Armiê Sapersk¹, kilka Zarz¹dów Budownictwa Obronnego OND (Odwodów Naczelnego Dowództwa). Dodatkowo skierowano 129
pu³ków artylerii OND i 115 samodzielnych dywizjonów artylerii rakietowej. Na ty³ach organizowano 2 Armiê Kawalerii, 5
Armiê Pancern¹, 4 korpusy pancerne i dwa zmotoryzowane.
Niemieccy ¿o³nierze w czasie ataku w miecie.

C.d. na s. 10.
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Te odwody przygotowywano do
kolejnego etapu
walk o Stalingrad.
28 lipca Stalin podpisa³ rozkaz nr. 227:
Ani
kroku
wstecz. 30 lipca
dla potrzeb Frontu Stalingradzkiego skierowano 51
Armiê, a 6 sierpnia 1 Armiê Gwardii sk³adaj¹c¹ siê
z najlepszych ¿o³nierzy. Do jej
stworzenia u¿yto
piêciu korpusów
powietrznodesantowych, które
przekszta³cono na
dywizje gwardyjWasilij Zajcew - snajper bohater.
skie. Saperzy wykonali gigantyczn¹ robotê. Na przyk³ad tylko personel 24 Zarz¹du Budownictwa Obronnego OND wykona³ w okolicach
Stalingradu: 1448 km okopów i transzei, 57 km rowów przeciwczo³gowych, usypa³ 51 km skarp, postawi³ 8 km zapór przeciwczo³gowych oraz wybudowa³ 24400 punktów ogniowych (bunkry ziemno-drewniane, ¿elbetonowe i stalowe), ustawi³ 1112 ton konstrukcji metalowych i 2317 metrów szeciennych budowli
¿elbetonowych. Jeli pomno¿ymy to przez
cztery pracuj¹ce na tym odcinku Zarz¹dy
Budownictwa Obronnego to mo¿emy wy lipcowe
obraziæ sobie ogrom przygotowañ. ¯ukow
oczywicie zostaj¹c zastêpc¹ Naczelnego
Wodza Stalina nie odmówi³ sobie przyjemnoci wykorzystania ¿o³nierzy Frontu Stalingradzkiego dla próby przysporzenia sobie chwa³y. Maj¹c zgromadzone wielkie si³y wie¿o przyby³y
z Moskwy Zastêpca Naczelnego Wodza 31 sierpnia wyda³
rozkaz, w swoim stylu, przeprowadzenia kontrataku na wojska niemieckie, które przerwa³y liniê frontu. Oczywicie atak
przyniós³ klêskê. 12 wrzenia wyjecha³ do Moskwy. Wraca³
kilka razy jeszcze na Front Stalingradzki. Dla Stalina spe³nia³
on rolê ch³opa od walenia w mordê. Bo taki styl mia³ ¯ukow:
jak mu siê co nie podoba³o to potrafi³ laæ w pysk. Ale do
planów wojennych ju¿ siê nie miesza³, bo wszystko by³o ju¿
zaplanowane w lipcu i zapiête na ostatni guzik. Gdy powstrzymano niemiecki szturm na Stalingrad i umocniono swoje po-

zycje obronne, 19 listopada 1942 przyst¹piono do kolejnego
etapu planu: okr¹¿enia g³ównej si³y uderzeniowej Niemców 
Armii Paulusa. Po zamkniêciu okr¹¿enia okaza³o siê, ¿e w kotle stalingradzkim zamkniêto nie 7-8 dywizji, jak siê spodziewano, a 22. Oprócz Niemców w kotle znalaz³a siê armia rumuñska. ¯ukow w tym czasie ponownie dowodzi³ operacj¹
wojskow¹ pod Syczewk¹ gdzie koordynuje dzia³ania dwóch
frontów: Kalininskiego i Zachodniego. Oprócz tego wspomagaj¹ go równie¿ wojska Frontu Pó³nocno-Zachodniego i Briañskiego. Operacja ta przebiega³a w czasie gdy wojska Frontu
Stalingradziego zamyka³y w kotle Niemców i Rumunów.
Z zestawieñ ilociowych wynika, ¿e operacja dowodzona przez
¯ukowa na kierunku syczewskim mia³a wiêksze znaczenie strategiczne, a cile zaplanowana akcja pod Stalingradem, wykonywana wg planu i zgodnie z nim, mia³a tylko spe³niaæ rolê
pomocnicz¹. ¯ukow poniós³ kolejn¹ wielk¹ klêskê. Jego wojska zosta³y rozbite, a Armia Czerwona ponios³a kilkukrotnie
wiêksze straty ni¿ zamkniête w kotle wojska niemieckie. Po
latach, za czasów Bre¿niewa, zmuszono 82-letniego marsza³ka
Wasilewsiego do napisania owiadczenia, ¿e ¯ukow wykonywa³ operacjê dywersyjn¹ dla u³atwienia dzia³añ Frontu Stalingradzkiego. Ciekawe  dla dywersji i zamkniêcia w kotle 22
dywizji powiêcono istnienie kilkudziesiêciu dywizji radzieckich, stratê ponad dwóch tysiêcy czo³gów, kilku tysiêcy pojazdów mechanicznych. Taka logika do przyjêcia jest chyba
tylko w Rosji.
Jak skoñczy³a siê Bitwa o Stalingrad, wiemy. Do dzi wokó³ tej bitwy naros³o wiele legend. Najbardziej
niepodwa¿alnym faktem jest to, ¿e by³a
to pierwsza szczegó³owo zaplanowana
i wykonywana operacja. Znaj¹c dzi
wszystkie fakty po prostu mo¿na zrozumieæ, ¿e zaplanowana i wprowadzona
w lipcu operacja pnie mia³a szans siê
daty historii
nie udaæ. ¯ukow mia³ niewiele do powiedzenia w czasie tej walki, ale mimo
to sam sobie przypi¹³ ³atkê zwyciêzcy spod Stalingradu choæ
z tym nie mia³ nic wspólnego.
Ale jak zwykle historia uczy nas zawsze jednego: zwyciêzc¹ jest ten, co najbardziej krzyczy o wygranej. A ¯ukow potrafi³ wokó³ siebie zrobiæ dobr¹ reklamê.

Bitwa
o Stalingrad

Jeñcy niemieccy.

Pomnik Matka Ojczyzna
Wzywa  na Kurhanie Mamaja.
Opracowa³: Marek Pacyñski
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XI WIETRZNE
SPOTKANIA Z POEZJ¥
Karolina Waraksa.
W sobotê, oko³o 21.30 rozpocz¹³ siê
w Gr¹dzkich coroczny koncert poezji piewanej pod has³em Wietrzne spotkania
z poezj¹.
Koncert rozpoczê³a Karolina Waraksa i zapiewa³a kilka ballad, nastêpnie
do³¹czy³a do niej mama Katarzyna.
Imprezê prowadzi³ Andrzej Poniedzielski. Wyst¹pili m.in.: Tomasz Olszewski oraz Antoni Muracki.
Recitale obejrza³o kilkaset osób.

ò

Prowadz¹cy Spotkania Andrzej Poniedzielski
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Ksi¹dz Tabaka odszed³ na emeryturê

Jak ju¿ wspominalimy, pra³at Stanis³aw Tabaka, proboszcz
parafii p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a w., po¿egna³ siê po niespe³na 19 latach pos³ugi (rozpocz¹³ j¹ 1 listopada 1987 r.) ze
spo³ecznoci¹ parafialn¹.

Fotoreporta¿: Józef Kunicki

Odchodz¹cy na emeryturê ks. Tabaka podsumowa³ swoj¹
pracê jako proboszcza. Podziêkowa³ wszystkim swoim wspó³pracownikom, parafianom i w³adzom lokalnym. Podczas mszy
w. o godz. 10-tej ksiêdza Tabakê w imieniu w³adz lokalnych
po¿egna³ Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski.
Obowi¹zki nowego proboszcza w parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a w. przej¹³ wikariusz generalny kurii e³ckiej ksi¹dz
pra³at Marian Salamon.

!
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REGATY
DELPHIA 24
MATCH RACE

Organizator: Delphia Yachts
Wspó³organizatorzy:
PZ¯
Magazyn Sportów Wodnych ¯agle
Patronat Honorowy:
Burmistrz Olecka:
Wac³aw Olszewski
Patronat Honorowy:
Starosta Olecki:
Stanis³aw Ramotowski
Sponsor Generalny cyklu:
Polo Market

PROGRAM REGAT:
1. Otwarcie biura regat w dniu 28.07. o
godz. 18:00,
2. GRILL PARTY w dniu 28.07. o godz.
19.30 w or. wyp. Skarpa
3. Zg³oszenia do regat w dniu 29.07. w
godz. 8:30-10:00,

4. Pierwsza odprawa ze sternikami w dniu
29.07. o godz. 10:30,
5. Start do pierwszego meczu w dniu 29.07.
o godz. 11:00,
6. Start do pierwszego meczu w dniu 30.07.
o godz. 10:00,
7. Zakoñczenie regat 30.07. o godz. 17:00.

NASZ CZ£OWIEK WIELKIEGO
UMYS£U, TALENTU I SERCA
Wac³aw Klejmont

Magister filologii polskiej, absolwent Uniwersytetu Gdañskiego, nauczyciel szkó³ rednich, krytyk literacki i satyryk
wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich konkursach: w
Zduñskiej Woli, Sieradzu, Siedlcach, Gostyniu, Be³chatowie,
Bia³ymstoku. Autor zbioru epigramów Nad rozbit¹ amfor¹.
Wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia Literackiego w Suwa³kach.
W³asne dewizy ¿yciowe:
 Nie wychodmy z za³o¿enia, nie wszed³szy w po³o¿enie.
 Co Boskie  Bogu, co cesarskie  cesarzowi, co ludzkie 
matce.
 I w szkole wieckiej cia³o pedagogiczne nie mo¿e byæ bezduszne.
 Nie zadawaj g³upich pytañ retorycznych.
 Zgoda buduje Gdyby to jeszcze rozs¹dek odbiera³?
 Oby wymiar sprawiedliwoci nie by³ czwartym wymiarem.
 Nie mam wyboru!  mówisz. Ju¿ wybra³e
 Lepiej raz do roku odrodziæ siê z popio³ów, ni¿ przez okr¹g³y
rok chowaæ g³owê w piasek.
Ulubione sentencje i aforyzmy:
 Zanim komu odbierze siê to, co uwa¿a on za najdro¿sze,
wypada najpierw pomyleæ, czy ma siê co lepszego do
ofiarowania.
(Jan Parandowski)
 Nie ma nowych kierunków, jest jeden: od cz³owieka do cz³owieka.
(Stanis³aw Jerzy Lec)
 ¯ycie zmusza cz³owieka do wielu czynnoci dobrowolnych.
(Stanis³aw Jerzy Lec)
 Kiedy cz³owiek pokona przestrzeñ miêdzyludzk¹?
(Stanis³aw Jerzy Lec)
 Có¿ za straszny klimat tworzy synchronizacja wy¿u demograficznego z ni¿em umys³owym. (Stanis³aw Jerzy Lec)
 Przyjrzyj siê u ród³a, a potem u ujcia, zobaczysz, czy p³yn¹³e we w³aciwym kierunku.
(Stanis³aw Jerzy Lec)
 Cierpienie uczy m¹droci, a m¹droæ  spokoju ducha.
(Feliks Rajczak)

 Biedne s¹ matki, które ko³ysz¹ w³asne dzieci swoimi niepokojami.
(Czes³aw Miros³aw Szczepaniak)
 Dzieci pi¹ z serduszkiem na ustach.
(Czes³aw Miros³aw Szczepaniak)
 Cz³owiek jest towarem bardzo delikatnym: ³atwo ulega zepsuciu.
(Tadeusz Gicgier)
W takim kszta³cie aforyzmy Olecczanina i jego Mistrzów
uka¿¹ siê w czwartym tomie Ksiêgi Z³ote Myli Ludzi Wielkiego Umys³u, Talentu i Serca.
Na gor¹co przekaza³a do druku
Romualda Mucha  Marciniak

"
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RATY!

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

armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe
Rampa PKP
grzewcze i tradycyjne, projektowanie i wykonawstwo, us³ugi remontowo-budowlane
(K18401)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

KSEROKOPIARKI, DRUKARKI,

FAKSY

- sprzeda¿ i naprawa

(V46101)

* GUSIEW  codzienna linia regularna, tel. 0-504-065-770 V45001
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V39011
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V39017
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V32709
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V32609
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V45201
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V31310
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K18701
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V45701
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V45301
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K427
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V42003

Tel. (087) 428-53-67; kom. 0-602-198-942
* ksiêgowe us³ugi, tel. 0-87-520-31-70
L4006
* LONDYN  dostarczê paczki, tel. 0-501-720-701
L4801
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V31415
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.

V31810

* myjnia samochodowa, Wojska Polskiego 18A, mycie od 8
z³otych,
V44202
* Naprawa sprzêtu RTV. ELEKTRO-MOTO-DOM, Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V31510

(V45101)

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

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

* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V37706
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V35907
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K17003
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V16703)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K12410

us³ugi
weterynaryjne
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V39105)
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V34108
* RTV naprawa sprzêtu, plac Wolnoci 19, tel. 0-87-520-24-82 V32210
* serwis opon, nowe, bie¿nikowane, tel. 0-512-217-655 V36207
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3808
* sklep miêsny Mazury plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V32910
* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V31910
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V34508
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V46001
* spawanie, lakierowanie samochodów dostawczych, osobowych, tel. 0-507-832-870
K17503
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2527
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K327
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2227
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3209
* transport, tel. 0-508-192-094
V46011
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
V40004
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
V73433
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
* wypo¿yczalnia rowerów Impuls, tel. 0-87-520-36-92 V35407

WYWÓZ MIECI
(V18601)

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

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

k2okna@vp.pl

(V44002)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14407
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3626
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16945
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3109
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V45401
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
K14008
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V13908
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. 0-87-520-22-07 V18818
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V39904
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V41703
* DEMBUS przewozy turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-504065-770
V44901
* Dewocjonalia, ulica Winiowa,
V45501
* gastronomia  imprezy okolicznociowe, katering (na wynos), tel. 0-87-520-49-60
V33412

KOMINKI

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V34008)

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

(V39205)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V33009)

US£UGI

(V34208)

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V16404

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V32010
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2330

#
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OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

OG£OSZENIA DROBNE

L

INNE
* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551
L3304
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4503
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny
z niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji, L2515
KUPIÊ
* domek, tel. 0-606-756-380
L4403
* mieszkanie, dwa pokoje, Siejnik, tel. 0-515-151-842 K17103
PRACA
* Firma Goliat zatrudni fizykoterapeutê, kosmetyczkê,
opiekuna si³owni lub instruktora. Praca wy³¹cznie na sta³e. Tel. 0-508-097-578.
V43402
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V17019
* przyjmiemy uczniów do nauki zawodu sprzedawcy, od 1
wrzenia 2006 roku, tel. 0-87-520-15-30
K17503
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L4701
* zatrudniê ekspedientkê, tel. 0-504-482-320
K16203
* zatrudniê sprzedawcê (z uregulowanym stosunkiem do s³u¿by
wojskowej) na sta³e!, tel. 0-87-520-22-57
L3405

Olecko, Aleje Lipowe 3
cie
zê
c
o u
zp rs
Ro ku

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

Codziennie w godz. 8 -18
00

00

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V441023)

(V41603)

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V39804)

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

(L4901)

SPRZEDAM
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L5101
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4002
* CZ 350, tel. 0-87-521-34-74
K18201
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K17303
* Iveco Eurocargo Contener 65E12, 1993, tel. 0-508-192-094 V46021
* kontener metalowy, tel. 0-691-407-184
L4303
* lilie wodne, tel. 0-693-239-934
K16803
* mieszkanie, 60 m.kw., tel. 0-509-243-030
L4204
* siano, tel. 0-605-171-286
K18501
* rower górski, dzieciêcy, 6-9 lat, stan bardzo dobry, tel.
0-601-152-454
K15702
* siedlisko na Mazurach, cztery jeziora w okolicy. Tel.
0-502-383-541.
K18801
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3009
* WSK 125, tel. 0-87-521-34-74
K18301
* 2000 dachówek, czerwona, niemiecka, tel. 0-87-521-34-74 K18101
WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
* poszukujê mieszkania, tel. 0-600-396-807,
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00

L3610
K17602
L3508

$
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Kalendarz imion
8 lipca
Erwiny, Frydy, Kamili, Karoliny
Arnolda, Emila, Emiliana, Erwina, Fryderyka, Kamila, Roberta, Szymona, Unis³awa, Wespazjana
19 lipca
Alfredy, Fredy, Normy, Nory, Radomi³y
Alfreda, Makryny, Marcina, Rufina, Wincentego, W³odzimierza, Wodzis³awa
20 lipca
Czes³awy, Hieronimy, Ma³gorzaty, Sewery,
Seweryny
Czes³awa, Eliasza, Fryderyka, Hieronima,
Kolumby, Leona, Paw³a, Seweryna
21 lipca
Dalidy, Danieli, Diany, Ody, Pauliny, Praksedy

WYCIG W PRZESTWORZACH TRWA

23 kwietnia 2001 r. europejskie konsorcjum Airbus Industrie rozpoczêto testy
nowego samolotu pasa¿erskiego A340600. Jest to czterosilnikowa, szerokokad³ubowa maszyna komunikacyjna o zasiêgu globalnym. Startuj¹c z Europy
rodkowej, mo¿e osi¹gn¹æ bez l¹dowania
prawie wszystkie porty lotnicze na wiecie.
Masa startowa samolotu wynosi 365 ton,
zasiêg - do 16.000 km. Samolot zabiera
na pok³ad 380 pasa¿erów.
Dla zapewnienia bezpieczeñstwa
obs³ugi lotu niezbêdne s¹ dwie zmiany
pilotów i stewardes, dla których zaprojektowano specjalne pomieszczenia sypialne. Kabina pasa¿erska jest podzielona na 3 klasy (pierwsza, biznes i turystyczna) w uk³adzie 6-8 foteli w rzêdzie
oraz zaplecze wypoczynkowe.
Program budowy maszyn serii A340600/500 zosta³ podjêty w 1997 r. Koszt
jego realizacji wyniós³ 2,5 mld dolarów.
Wersja 600 wesz³a do eksploatacji w 2005
roku, premiera wersji 500 planowana jest
na rok 2006. Miesiêcznie maj¹ byæ produkowane 4 maszyny.

Warszawskie metro

W 1995 roku Warszawa do³¹czy³a
do grona 42 miast europejskich i 84 na
wiecie, które zbudowa³y i eksploatuj¹
linie metra. Pierwsze plany budowy metra
w Warszawie powsta³y ju¿ w latach 20.,
kiedy to w systemie kolei podziemnej
widziano najlepsze antidotum na w¹skie
i zat³oczone uliczki przedwojennej stolicy. Idei budowy warszawskiego metra
powiêci³o siê kilka pokoleñ polskich in¿ynierów. W jej urzeczywistnieniu przeszkadza³y kryzysy gospodarcze, wojna,
sytuacja polityczna i kondycja finansowa

Andrzeja, Benedykta, Daniela, Eliasza,
Onufrego, Prokopa, Stojs³awa, Wawrzyñca,
Wiktora, Wojs³awa
22 lipca
Boles³awy, Magdaleny, Marii, Mileny
Albina, Boles³awa, Laurencjusza, Pankracego, Teofila, Wawrzyñca
23 lipca
Anny, Bogny, Brygidy, Grypiny, Joanny, S³awy, ¯aliny, ¯elis³awy
Apolinarego, Jana, Ludwika, S³awosza,
Zdzis³awa, ¯elis³awa
24 lipca
Jakobiny, Kingi, Krystyny, Kunegundy,
Michaliny, Olgi
Antoniego, Borysa, Krystyna, Lubomira, Wojciecha

Nasz przepis
Kapusta z fasol¹
20 dkg bia³ej fasoli
kapusta bia³a (1 kg)
jedna cebula
2 ³y¿ki mas³a
³y¿ka octu
sól, cukier, pieprz
przyprawa do zup
Fasolê moczymy. Najlepiej postawiæ j¹ w garnku na ca³¹ noc. Gotujemy ja w tej samej wodzie.
Kapustê szatkujemy i gotujemy.
Cebulê obieramy i kroimy w kostkê lub w plasterki. Tak przygotowana
wk³adamy na rozgrzane na patelni mas³o.
Gdy siê zeszkli dodajemy m¹kê i zasma¿amy.
Kapustê ods¹czamy i ³¹czymy z
fasol¹ oraz zasma¿on¹ cebul¹. Doprawiamy do smaku octem, przypraw¹ do
zup, sol¹, cukrem i pieprzem. Teraz trzeba
przygotowan¹ mieszaninê zagotowaæ.
Kapusta jest najsmaczniejsza na
drugi dzieñ.

pañstwa. Z tych powodów Warszawa
czeka³a na metro ponad 70 lat. Decyzja
o jego budowie zapad³a 13 lutego 1982
roku. Pierwsza, 23-kilometrowa linia mia³a
po³¹czyæ po³udniowy skraj miasta z pó³nocnym. Budowê rozpoczêto w roku 1983.
Pierwszy odcinek, na trasie Warszawa Kabaty - Warszawa Politechnika
oddano do u¿ytku w 1995. Obecne tempo prac nie wskazuje jednak, aby realizacja projektu zosta³a zakoñczona w tym
stuleciu.
Podobnie jak losy warszawskiego metra,
uk³adaæ siê zaczyna historia wielkiej
obwodnicy warszawskiej.

Przys³owia
i powiedzenia

 Na w. Wincentego bêdziem jedli chleb
z nowego.
 W lipcu siê k³osek korzy, ¿e niesie
dar Bo¿y, a najpierwsza Ma³gorzata
(20 lipca) sierp w zbo¿e za³o¿y.
 Na Mariê Magdalenê (22 lipca) pogoda  pszczó³ek wygoda, a jak s³ota
 to lichota.
 W lipcu upa³y, wrzesieñ doskona³y.
 W lipcu upa³y, styczeñ mrony ca³y.
 Od lip ci¹gnie wonny lipiec, nie daj
s³onku k³osa przypiec.
Jest pi¹tym
znakiem Zodiaku,
a drugim znakiem
letnim, który zbiega siê z dojrzewaniem owoców
natury. S³oñce
wchodzi w znak
Lwa 22 lub 23 lipca i przebywa w nim do 22 lub 23 sierpnia, zale¿nie od roku.
Znakiem przychylnym dla Lwa i dope³niaj¹cym jest Wodnik.
Kolory przyjazne to rudoci i pomarañcze zachodz¹cego s³oñca oraz z³ocistoæ pól.
Osoby urodzone w tym znaku chc¹
przewodziæ i dominowaæ. Nie interesuj¹
ich pospolite zdarzenia i sytuacje, zawsze
d¹¿¹ do tego, by byæ w centrum zainteresowania. Maj¹ du¿e poczucie w³asnej
wartoci. Lwy doskonale znaj¹ swoje
mo¿liwoci, posiadaj¹ te¿ naturaln¹ sk³onnoæ do czerpania korzyci ze wszystkich swoich zalet. Lubi¹ luksus i dostatek. Chc¹ byæ kochane i adorowane. Wed³ug Lwów, mi³oæ powinna byæ uczuciem odwzajemnionym, opartym na obopólnym szacunku. S¹ bardzo zaborcze,
nie pozostawiaj¹ swoim ukochanym
swobody. Lwy lubi¹ dobrze i du¿o zjeæ,
dlatego musz¹ pilnowaæ diety. Jednym
ze sposobów, aby zachowaæ zgrabna
sylwetkê s¹ dla nich regularne æwiczenia fizyczne.

Usuwanie zapachów
od ptaków
(z poradnika babuni)

Czêsto zdarza siê, ¿e klatki hodowanych ptaków zaczynaj¹ brzydko pachn¹æ. By usun¹æ nieprzyjemn¹ woñ nale¿y pod³ogê klatki wysypaæ gipsem,
a nastêpnie piaskiem. Te dwa sk³adniki skutecznie usun¹ niemi³y zapach.
Mo¿na tak¿e w klatkach ca³y czas
zmieniaæ piasek, a bêd¹ znacznie mniej
pachnia³y.

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

W³adys³aw ¯urowski

ROK 2004 c.d.

Po dziesiêciokilometrowej jedzie samochodem znalelimy siê nad bagnem,
nad którym pobi³em rekord w zbieraniu
¿urawin. Pañstwo Juchnowiczowie te¿ zebrali
na tym bagnie w ubieg³ym roku ponad
10 litrów pónojesiennych jagód, którymi zdo³ali obdzieliæ swoich s¹siadów w
Bia³ymstoku.
Pan Juchnowicz, by³y zes³aniec na
Sybir, obecnie emeryt, zatrzyma³ samochód na poboczu drogi. Pani Juchnowicz
poleci³a mi, abym pilnowa³ samochodu i
oddycha³ wie¿ym powietrzem i wraz z
mê¿em uda³a siê na bagno. Tym razem
spotka³ ich ogromny zawód. Po pó³godzinnym zbieraniu przynieli nie wiêcej
ni¿ pó³ litra ¿urawin, które w tym roku
nie obrodzi³y oraz garstkê podbrzeniaków. Z tym zbiorem przywieli mnie do
Olecka.
Nazajutrz przybyli znowu do Olecka,
obdarzaj¹c mnie spor¹ porcj¹ rydzów zebranych w lesie po³o¿onym nad jeziorem wiêtajno, a sami odjechali do Bia³egostoku.
Delektowa³em siê smakiem sma¿onych
rydzów, lecz ich wiêkszoæ zamarynowa³em
na zimê. Trzeciego dnia po ich wyjedzie
postanowi³em wyprawiæ siê na rydze samodzielnie. Do stacji kolejowej, gdzie
znajdowa³ siê przystanek PKS, dojecha³em taksówk¹ za 5 z³. Od stacji do wiêtajna  autobusem rejsowym. Na przystanku czeka³ zamówiony taksiarz, który
zawióz³ mnie do lasu nad jeziorem wiêtajno. Tu po przeprawieniu siê na drugi
brzeg rzeki przez czêciowo uszkodzon¹
k³adkê zacz¹³em zagl¹daæ pod ka¿d¹ choinkê. Zebra³em rydzów prawie pe³en kosz
i o godz. 15. Czeka³em ju¿ na drugim brzegu
na tego samego taksówkarza, który przywióz³ mnie pod sam dom przy ul. Sk³adowej za 30 z³.
Nastêpn¹ wyprawê na rydze, krótsz¹
od poprzedniej o 5 km, wyjecha³em taksówk¹ do lasu pod Olszewem o godz.
10.30. Podpieraj¹c siê kijem znalezionym
przy drodze zdo³a³em zebraæ tak¹ sam¹
iloæ rydzów jak w dniu wczorajszym. Ta
wyprawa kosztowa³a mnie 28 z³.
Takich wypraw na rydze dokona³em
a¿ 10 i wreszcie 10 padziernika zakoñ-

czy³em zbieranie, poniewa¿ rydze przesta³y
rosn¹æ. Cieszy³em siê niezmiernie, ¿e o
tak póniej porze potrafi³em zebraæ sporo
rydzów, którymi poczêstowa³em przyjació³kê nr 1 i jeszcze jedn¹ s¹siadkê, mieszkaj¹c¹ 300 m od mojego domu.
Chocia¿ na taksówki i autobusy wyda³em oko³o 400 z³, to jednak pieniêdzy
nie ¿a³owa³em, bowiem nie zdarzy³o mi siê,
abym w padzierniku zebra³ tak¹ iloæ piêknych i smacznych rydzów.
W po³owie padziernika mój dawny
uczeñ Zygmunt Fiodor zaproponowa³
wyprawê na grzyby do Puszczy Augustowskiej. Z przyjemnoci¹ zgodzi³em siê
na jego propozycjê. Przyjecha³ po mnie
samochodem o godz. 7. Zanim znalelimy siê w puszczy, on odwiedzi³ w Suwa³kach swojego pacjenta, któremu mia³
co wstawiæ, aby zlikwidowaæ ujemne
dzia³anie pr¹dów wodnych przep³ywaj¹cych pod jego mieszkaniem. Po 15 minutach mknêlimy do puszczy. Przeje¿d¿aj¹c przez ca³¹ puszczê zatrzymywalimy
siê z szeæ razy, lecz rezultat naszych zbiorów by³ marny. On znalaz³ jednego borowika i kilkanacie kurek i trzy kanie, a ja
jednego borowego rydza i dziesiêæ kurek.
Po miniêciu Augustowa zatrzymalimy siê
w tak zwanym wiêtym Miejscu, gdzie
sta³a ogrodzona sztachetami kapliczka. Pan
Zygmunt wyci¹gn¹³ z kieszeni czarodziejsk¹ ró¿d¿kê i zacz¹³ badaæ, w którym miejscu
przep³ywaj¹ pr¹dy dzia³aj¹ce dodatnio na
organizm ludzki. Poleci³ mi stan¹æ w pewnym miejscu. Poniewa¿ nie odczuwa³em ¿adnego dzia³ania, nakaza³ mi przejæ na drugie miejsce. Tu równie¿ rezultat by³ taki
sam. Wsiedlimy wiêc do samochodu, aby
po godzinie zatrzymaæ siê przed klatk¹ schodow¹ mego domu. Podziêkowa³em za piêkn¹
i zdrow¹ wycieczkê przy s³onecznej i bezwietrznej pogodzie.
Na tym zakoñczy³y siê moje wyprawy
do lasu. Szykowa³em siê do ogl¹dania skoków narciarskich o mistrzostwo wiata, a
tymczasem chc¹c zape³niæ czas jakim ciekawym zajêciem odwiedza³em swoj¹ najlepsz¹ przyjació³kê z lat piêædziesi¹tych,
¿onê mojego dawnego ucznia z roku 1947/
48, którego rodzice chcieli wyuczyæ na
ksiêdza-misjonarza. On jednak po kilkuletnim pobycie w Seminarium Duchownym
w Krakowie zrezygnowa³ z nauki i powróci³ do Olecka.

ROK 2005

W roku 2005, chocia¿ otrzyma³em od
dyrektora Koneckiego darmowe upowa¿nienie na po³ów szczupaków na jeziorze
Sedranki, Dworackie i wiêtajno, wybra³em siê na pierwszy po³ów do wiêtajna
dopiero w pierwsz¹ sobotê wrzenia ze swoim
dawnym uczniem, a obecnie pracownikiem
domu kultury obs³uguj¹cym komputery Markiem Chlebanowskim. Z³owi³em tylko jednego niewymiarowego szczupaka, którego musia³em zabraæ do plecaka, poniewa¿

(225)

nie nadawa³ siê do wypuszczenia ze wzglêdu
na uszkodzone skrzela. Pan Marek z³owi³
a¿ trzy szczupaki.
Drugim razem wybralimy siê na ryby
w nastêpn¹ niedzielê wrzenia. Pomimo
biczowania jeziora dwoma spinningami przez
cztery godziny, ani jeden szczupak nie
chcia³ po³akomiæ siê na nasze b³ystki, chocia¿
jeden z nich by³ z³oty, a drugi srebrny.
Wrócilimy do domu bez ryb i na tym
skoñczy³y siê moje tegoroczne po³owy.
Do lasu zawióz³ mnie m¹¿ pani Juchnowicz, równie¿ we wrzeniu, lecz zbiór
mój i pana Juchnowicza okaza³ siê zerowy, tylko pani Juchnowicz znalaz³a kilka
rydzów. Po powrocie z lasu i spo¿yciu
obiadu wróci³em do Olecka autobusem.
Nale¿a³o pomyleæ o tym, co zrobiæ z
czasem, który pozostawa³ do dyspozycji
od rana do wieczora. Dwie godziny powiêca³em na odwiedzanie przyjació³ki nr
1, z któr¹ codziennie popija³em czarn¹ kawê,
a czasami i kieliszek wina.
2 padziernika 2005 r. zosta³em zaproszony na Miejsko-Powiatow¹ Inauguracjê Sportowego Roku szkolnego 2005/2006.
Zebranych przy stadionie powita³ Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, a po
nim zabra³ g³os Starosta Olecki Stanis³aw
Ramotowski. Po przemówieniach olimpijczycy w osobach Zygmunta Smalcerza,
Jana szczepañskiego, Ryszarda Szurkowskiego oraz Ryszard Szparak wrêczyli z³ote,
srebrne i br¹zowe medale za zas³ugi dla
polskiego ruchu olimpijskiego. Z³ote medale otrzymali: Burmistrz Olecka Wac³aw
Olszewski, Leonard Mosiejko i W³adys³aw ¯urowski, srebrne: Tadeusz Bogusz,
Romuald Wojnowski i Andrzej Kamiñski,
a br¹zowe: Czes³aw Krasowski i Franciszek Pietro³aj.
Po wrêczeniu medali odby³y siê biegi
prze³ajowe dla m³odzie¿y szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Po zawodach
zebrani przeszli ze stadionu do restauracji Colosseum, po drodze ogl¹daj¹c odbudowany ma³y stadion, korty tenisowe
oraz boisko do pi³ki pla¿owej. Bezporednio
przed uroczystym obiadem Burmistrz wrêczy³ wyró¿niaj¹cym siê sportowcom pisemne podziêkowania o treci: Burmistrz
Olecka sk³ada serdeczne podziêkowania
za godne reprezentowanie naszego miasta w uprawianej przez Pana/Pani¹ dyscyplinie sportowej. Zaanga¿owanie, w³o¿ona praca by³y pochodn¹ sukcesów
sportowych, które promowa³y nasze miasto
na imprezach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. ¯yczymy du¿o zdrowia i satysfakcji w ¿yciu osobistym. Ze sportowym pozdrowieniem  podpisali Burmistrz
Olecka Wac³aw Olszewski i za Oleckie
Towarzystwo Sportu Szkolnego Andrzej
Kamiñski.
Po wrêczeniu podziêkowañ podano
obiad, po skonsumowaniu którego zebrani
odjechali do swoich miejsc zamieszkania.

&
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Regaty

Optimistów

Uczniowski Klub Sportowy Trójka  sekcja
¿eglarska dzia³aj¹ca przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w Olecku serdecznie zaprasza w dniu 22.07.2006r. o godzinie
11°° na przystañ ¿eglarsk¹ Oleckiego Klubu
Wodnego, ul. Sembrzyckiego, na której odbêd¹ siê regaty ¿eglarskie w klasie Optimist o Puchar Prezesa Ligi Morskiej i
Rzecznej Pana Bronis³awa Komorowskiego,
Pos³a na Sejm RP, zorganizowane w ramach
PRZYSTANKU OLECKO
Organizator
Uczniowski Klub Sportowy Trójka
Wspó³praca
Olecki Klub Wodny
Delphia Yachts w Olecku

AFORYZMY

Adam Siemieñczyk

INFORMACJE LOKALNE
Na 65%...

s¹ zaawansowane prace przy budowie sali gimnastycznej w
G¹skach. Wykonano palowanie fundamentów, ³awy i ciany
fundamentowe, ciany budynku oraz ciany dzia³owe, wiêbê dachow¹ oraz przy³¹cza sanitarne i instalacjê elektryczn¹.
Równie¿ wstawione zosta³y ju¿ okna. W chwili obecnej trwa
tynkowanie wewn¹trz budynku.

1 Maja  plac Wolnoci
Rysunki: Wies³aw B. Bo³tryk
£atwiej na kogo liczyæ ni¿ z nim siê podzieliæ.
Odejcie niektórych czci siê salw¹. miechu.
lepe uliczki - ile ¿ecie siê napatrzy³y.
le jest, gdy m¹¿ jest równie t³uk¹cy jak szklanki.
Gdy alkohol wyparuje, zostaje tylko gorycz.
Nie jest sztuk¹ milczeæ, lecz milczeæ w dobrym towarzystwie.
Cz³owiek z charakterem pisma technicznego.

Trwa opracowywanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic 1 Maja, placu Wolnoci, Grunwaldzkiej , M³ynowej, Jagielloñskiej oraz Wodnej. Ponadto przygotowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego w
obrêbie Jeziora Dobskiego.

Jaki  Dobki  Rosochackie

W po³owie czerwca rozstrzygniêto przetarg na budowê
tej sieci wodoci¹gowej. W ramach tej¿e inwestycji zostanie
równie¿ zbudowana sieæ kanalizacyjna w Jakach. Wykonawc¹
inwestycji jest Sansystem z Olecka. Koszt inwestycji to ponad
60 tysiêcy z³otych.

W czerwcu ukoñczono...

prace przy ocieplaniu budynku SP1. Koszt inwestycji to 341
tysiêcy z³otych. Wyremontowano tak¿e kominy oraz pokryto
dachy szko³y now¹ warstw¹ materia³ów izolacyjnych (papa).
Koszt tych robót to 30 tysiêcy z³otych.

20 czerwca ukoñczono...

wymianê owietlenia nad jeziorem Olecko Wielkie. Koszt wymiany
wyniós³ prawie 77 tysiêcy z³otych.

'

SPORT
Pi³ka no¿na
W dniu 13.07.2006r. (czwartek) na stadionie MOSiR Olecko Czarni Stars Olecko
rozegrali pierwszy mecz towarzyski przed
zbli¿aj¹cym siê sezonem 2006/20007. Seniorzy wygrali 6:4 z Mazurem E³k. Mecz
sk³ada³ siê z trzech 30- minutowych czêci. Trener Karol Sobczak mia³ do dyspozycji ok. 25 zawodników, zatem w ka¿dej
czêci przynajmniej wiêkszoæ sk³adu
zmienia³a siê. W meczu bardzo dobrze
zagra³ Krzysztof Pietkiewicz, wczeniej
obroñca Sparty Augustów i suwalskich
Wigier, przed oleck¹ publicznoci¹ zadebiutowa³ tak¿e Rados³aw Sobolewski,
wczeniej gracz...Mazura E³k i brat znanego z wystêpów w Jagiellonii Bia³ystok
Paw³a.
Czarni wyszli w swoim teoretycznie
najmocniejszym sk³adzie, czego efektem
by³o strzelenie 3 bramek w ok. 15 minut.
Dwie bramki zanotowa³ Szarnecki i jedn¹ Krzy¿ek. Póniej w szeregi Czarnych
wkrad³o siê rozlunienie i po pó³ godzinie olecczanie wygrywali ju¿ tylko 1 bramk¹. Druga czêæ spotkania zakoñczy³a siê
wynikiem 1:1, strzelcem bramki by³ Gierak. By³a ona w miarê wyrównana i oba
zespo³y stwarza³y sobie dogodne sytuacje strzeleckie. Ostatecznie spotkanie
zakoñczy³o siê wynikiem 6:4 dla Czarnych Stars, bramki na koniec strzelili
Jarmo³owicz i Leniewski.

Siatkówka pla¿owa
Dnia 16.07.06 (niedziela) odby³ siê III
Turniej Grand Prix w siatkówke pla¿ow¹. Wystartowa³o 8 dru¿yn, w tym dwie
z E³ku. Zespo³y podzielono na dwie grupy.
Po emocjonuj¹cych meczach z grupy
pierwszej do pó³fian³u zakwalifikowa³y
siê pary p. Gadomski i p. Stypu³kowski
oraz p. Tyszkowski i p. Modzelewski. Natomiast z drugiej grupy do pó³fina³u
wesz³y pary: p. Motyl i p. Dani³owicz
oraz p. Dobrenko i p. Kalski, Po doæ
zaciêtych meczach w finale stanêly pary
Gadomski, Stypu³kowski (Olecko) kontra Motyl, Dani³owicz (E³k). Turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem olecczan 2:0.
Zawody sêdziowali Pawe³ Astapczyk i
Bartosz Sobieraj.
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***
Dnia 11 lipca 2006r. odby³ siê III turniej klas podstawowych w pi³ce no¿nej.
Do turnieju przyst¹pi³o 7 dru¿yn, które
zosta³y podzielone na 2 grupy. W grupie A równych sobie nie mia³a dru¿yna
Tranwajarzy, natomiast w grupie B bezkonkurencyjni okazali siê Bad Boys.
Awans do pó³fina³u wywalczy³a jeszcze
Parkowa i Worzonko. Turniej fina³owy
zakoñczy³ siê zwyciêstwem Bad Boys (kpt.
£ukasz Wir¿yñski), która pokona³a Tranwajarzy (kpt. Dawid Bielecki) 3:1, trzecie
miejsce przypad³o Parkowej (kpt. Robert
Chorêczy). Zawody sêdziowa³ Pawe³
Astapczyk.
Tabela punktowa po dwóch turniejach przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Bad Boys
- 14 pkt.
2. Tranwajarze - 11 pkt.
3. No Coment - 10 pkt.
4. Parkowa
- 9 pkt.
5. MP3
- 5 pkt.
5. Worzonko
- 4 pkt.

Tenis ziemny
W dniu 16.07.06 (niedziela) odby³ siê
turniej tenisowy o Puchar Starosty Olecka. Wziê³o udzia³ 25 zawodników w dwóch
kategoriach wiekowych - Open i Dzieci.
W kategorii Open I miejsce zaj¹³ Darek
Karniej (Olecko), pokonuj¹c w finale 9:6
Kamila Bombra (Olecko), który zaj¹³ II
miejsce. W grze o III miejsce Karniej
Andrzej (Olecko) pokona³ Karnieja Micha³a (Olecko) 6:4. W kategorii Dzieci I
miejsce zaj¹³ £ukasz Rustecki (O¿arów
Mazowiecki) pokonuj¹c Mi³osza Cichonia (Warszawa) 6:1. III miejsce zajê³a
Paulina Rustecka (O¿arów Mazowiecki)
pokonuj¹c Martê Parys (Olecko) 6:1.
Zawody sêdziowa³ Andrzej Bomber.

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
 0601 152 462 Krzysztof Gryniewicz
(L4603)

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
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 214
Te dni mijaj¹ tak szybko, ¿e ciê¿ko
zorientowaæ siê, czy tydzieñ ma 7 dni
czy tylko 5. W zasadzie powinno byæ
siedem. Tak to mniej wiêcej jest w kalendarzu. Po za tym jest ciep³o i cz³owiekowi nie za bardzo chce siê liczyæ
czy przeliczaæ. Wiêc pozostañmy przy
ustaleniach, ¿e obowi¹zuje nas tydzieñ
maj¹cy siedem dni. Oczywicie zwolennicy rewolucji mog¹ na przyk³ad pokusiæ siê o system dziesiêciodniowy. Na
taki pomys³ zawsze wpadali wszyscy
rewolucjonici wiata. Nigdy nie podoba³o im siê, ¿e tydzieñ trwa 7 dni i ten
ostatni dzieñ jest dniem wolnym od pracy.
Próbowano na przyk³ad w czasach Rewolucji Francuskiej wprowadziæ nowy kalendarz, ale okaza³o siê, ¿e nie mo¿na
roku podzieliæ na równe 30 dniowe odpowiedniki miesiêcy, z których ka¿dy mia³
po trzy dekady (10 dni). Taki pomys³
by³ fajny, ale nie nadawa³ siê na d³u¿szy okres. Ca³a rewolucyjna rewolucja
kalendarza przegrywa³a z zasadami matematyki i astronomii. W koñcu rewolucja mia³a uzasadniaæ idee m¹droci i
owiecenia, a nieznajomoæ matematyki
czy prostych zasad astronomii nie za
wysoko stawia³y intelekt wodzów rewolucji. Mo¿e to bardziej przez ten brak
elementarnej wiedzy wszyscy wodzowie
Rewolucji Francuskiej skoñczyli na gilotynie. W koñcu uznano, ¿e po co im
te g³owy, skoro nie maj¹ dobrych pomys³ów. Okaza³o siê, ¿e i bez g³owy le
funkcjonuj¹, wiêc strata by³a niewielka.
Wczeniej dokonano jednak kilku ciekawych eksperymentów. Na przyk³ad taki,
czy pañstwo mo¿e istnieæ bez króla? Po

Sprostowanie

W nr 27 z dnia 4 lipca b³êdnie wydrukowano fragment Komentarzy i refleksji, wypaczaj¹c sens wypowiedzi.
By³o: Obecnie, patrz¹c na nasze
partie, nie chcê ju¿ ¿adnej. Najbli¿ej mi
do Demokratów W³. Frasyniuka i T. Mozowieckiego; có¿ jednak, ten sposób uprawiania polityki jest najskuteczniejszy. Czasy
piêknoduchów i standardy Leppera, twórczo rozwiniête przez braci Kaczyñskich.
Powinno byæ: Obecnie, patrz¹c na
nasze partie, nie chcê ju¿ ¿adnej. Najbli¿ej mi do Demokratów W³. Frasyniuka i
T. Mozowieckiego  có¿ jednak, ten sposób uprawiania polityki jest nieskuteczny.
Czasy piêknoduchów i idealistów chyba minê³y, dzisiaj dominuj¹ w polityce standardy Leppera, twórczo rozwiniête
przez braci Kaczyñskich.
Za chochlika przepraszamy

odebraniu królowi g³owy okaza³o siê, ¿e
co takiego jak pañstwo mo¿e istnieæ w
ówczesnych warunkach. Potem tak sobie eksperymentowano dalej: czy piekarz musi byæ w piekarni, albo dziennikarz w gazecie. Okaza³o siê, ¿e piekarnie dzia³a³y, a gazety dalej by³y wydawane. Eksperyment czy co bêdzie dzia³aæ, bez kogo trwa³ kilka lat. No có¿.
Takie czasy  kto powie. Ludzie nie
byli owieceni i nie bardzo wiedzieli na
jakiej zasadzie dzia³a cz³owiek. Na przyk³ad w XX wieku w Rosji te¿ postanowiono zrobiæ podobny eksperyment.
Okaza³o siê, ¿e w kraju, gdzie wg ustaleñ ma rz¹dziæ prosty lud, nic takiego
nie musi istnieæ. Wystarczaj¹co, ¿e rz¹dzi siê w imieniu ludu. Taki eksperyment nawet przetrwa³ kilkadziesi¹t lat.
Ech, te rewolucje.
A u nas normalnoæ. ¯adna tam rewolucja! Od pi¹tku mamy nowego premiera. Bardzo fajny premier, bo w Pa³acu Prezydenckim nie potrzebuje lustra
by siê uczesaæ. Taki zdolny. Ja lubiê Jarka
Kaczyñskiego. Dlaczego? Bo dla mnie
spe³nia wszelkie normy wzorowego polityka. Po prostu robi to, co lubi robiæ.
Niestety, w naszym kraju obowi¹zuj¹ inne
zasady ni¿ na wiecie. Polityk zajmuj¹cy siê polityk¹ i robi¹cy to, co mówi,
jest na tzw. indeksie. Zauwa¿y³em pewn¹ prawid³owoæ. Ten polityk co odchodzi
jest zawsze najlepszy. Pamiêtacie Pañstwo jak premierem zosta³ Kazimierz
Marcinkiewicz? Przecie¿ to by³ najgorszy premier: ZChNowiec, zdalnie sterowany, z³y, przedstawiciel moherów, ciemnogrodu itd. Jak poda³ sie do dymisji
to kaza³o siê, ¿e to najlepszy premier,
libera³, samodzielny, popularny itd...
I mówi¹ to ci sami co wypowiadali swo-

je zdanie negatywne wczeniej. Dzi premierem jest Jaros³aw, brat Lecha. Oczywicie nad Polsk¹ zawis³a groba katastrofy kr¹¿¹ca od kilku miesiêcy. Tak
nadchodzi, nadchodzi i nie mo¿e dojæ.
Statystyki s¹ coraz lepsze, sytuacja siê
poprawia, koniunktura wzrasta... Jeli to
ma byæ droga do katastrofy  to aby
nast¹pi³a wczeniej. Niech spotka nas
nieszczêcie, które ju¿ dotknê³o wiele
krajów Europy. Niech wzrosn¹ p³ace,
spadnie bezrobocie itd. Tak! To jest nieszczêcie i tragedia! Dla przeciwników
politycznych. Bo poprawa sytuacji to dla
nich katastrofa! Czarna rozpacz i tragedia. Dlaczego? Bo z r¹k wytr¹ca siê im
koronne argumenty na temat z³ej koalicji, rz¹du i polityki. To nieszczêcie, i to
wielkie. Wiêc nie dziwiê siê politykom
PO, ¿e roztaczaj¹ przed nami coraz wiêksze opisy apokalipsy. Nie dziwmy siê
politykom SLD widz¹cym ci¹gle z³o i nieszczêcia. Dziêki temu mog¹ nadal istnieæ i czuæ siê potrzebni swojemu elektoratowi.
Ostatnio rozbawi³ mnie pomys³ amnestii
dla maturzystów. Fajny pomys³, ale g³upi. Wygl¹da to raczej na próbê przypodobania siê m³odym ludziom. Nie³adnie,
choæ pomys³owo.
Mo¿na nie wierzyæ, ¿e Kaczyñscy
dotrwaj¹ do koñca kadencji. Ale ta wiara coraz bardziej opiera siê na pobo¿nych
¿yczeniach i zaklêciach ludzi, którzy ich
po prostu siê boj¹. Boj¹ ciê tego walca
uruchomionego przez Kaczyñskich i ich
partiê. Wielu ma rzeczywicie wiele do
stracenia, wiêc strach i modlitwy oraz ci¹gle
powtarzana mantra o nieszczêciu wydaje siê uzasadniona w ich przypadku.
Ale póki co korzystajmy z lata i s³oñca.
PAC

