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FIESTA BOREALIS ZAKOÑCZONA,
ROZPOCZYNAMY
PRZYSTANEK OLECKO
Program dzienny na s. 5.
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Dowiadczenie  oto jak nazywamy swoje pomy³ki i b³êdy.
Oscar Wilde

25 lipca 2006 r.

FIESTA BOREALIS ZAKOÑCZONA

LAUREACI FIESTY BOREALIS
 WIÊTA M£ODEJ MUZYKI NA PÓ£NOCY 2006

Cena 1,40 z³

Warto
przeczytaæ

 Tragiczne skutki po¿aru.

Dwie minuty jakie up³ynê³y od zg³oszenia, do wyjazdu wozu bojowego nie
zapobieg³y tragedii. O po¿arze czytaj
na s. 3.

 Laureaci Fiesty Borealis
 s. 5.

 wiêto policji

20 lipca policjanci z Olecka obchodzili swoje wiêto. Uroczystoci zaszczyci³y swoj¹ obecnoci¹ w³adze powiatowe i miejskie. O tym na s. 6.

 Wielka Wyprawa!

STACJA PALIW
Rarytas

ul. E³cka 4
zaprasza do zakupu paliw
najwy¿szej jakoci oraz
do korzystania z myjni,
sklepu, hotelu i baru.
Wydajemy Karty Sta³ego
Klienta upowa¿niaj¹ce
do zakupu z rabatem.
(V46701)
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(448)

SenSorry (Tychy)
100 godzin studia nagraniowego w
Radiu 5 oraz zaproszenie na grudniowe
spotkania SZTAMA zdoby³ SenSorry (Tychy).
O pozosta³ych wyró¿nionych na Fiecie Borealis czytaj na s. 5.

Lato, to taka piêkna pora roku. Dzieñ
d³ugi jak remont drogi na Siejniku, noc
krótka jak kolejka za nowymi samochodami w salonie. O wyprawie na s. 9-10.

 Regaty Delphia 24 Match
Race. Program regat na s. 13

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Pijani kierowcy

 10 czerwca o 0.20 jeden zastêp JRG
PSP oraz OSP G¹ski usuwa³y skutki
kolizji drogowej, do której dosz³o w
G¹skach.
 10 czerwca o 12.28 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ imprezê masow¹.
 10 czerwca o 17.42 jeden zastêp JRG
PSP, jeden OSP G¹ski, jeden OSP Szczecinki, jeden OSP Wieliczki gasi³y po¿ar wysypiska mieci.
 11 czerwca o 2.46 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y przy ul. Orzeszkowej po¿ar
samochodów.
 11 czerwca o 12.10 trzy zastêpy JRG
PSP, dwa OSP Kowale Oleckie, jeden
OSP Mazury, jeden OSP Sokó³ki, jeden OSP Ciche gasi³y po¿ar stodo³y
w Sokó³kach.
 11 czerwca o 14.19 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Lenarty gasi³y po¿ar suchej
trawy w okolicach Bia³ej Oleckiej.
 11 czerwca o 17.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Jab³onowie skutki wypadku rogowego.
 11 czerwca o 19.56 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Imionek.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin
 12 czerwca o 14.05 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ przy ul. Park ³adowanie mig³owca sanitarnego.
 13 czerwca o 7.43 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ przy ul. Park ³adowanie mig³owca sanitarnego.
 13 czerwca o 20.05 jeden zastêp OSP
wiêtajno wydobywa³ z jeziora utopionego borsuka.
 13 czerwca o 23.14 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w okolicach Kukowa po¿ar
suchej trawy.
 15 czerwca o 3.00 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar rampy dla rolkowców
w skate parku.
 15 czerwca o 13.40 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Nocznickiego mieci w mietniku kontenerowym.
 15 czerwca o 15.54 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Sto¿nem.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Andrzej Retel
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY
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Pb95
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(V38006)

NAJTANIEJ W MIECIE

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

 18 lipca oko³o 18.10 policjanci zatrzymali do kontroli jad¹cego rowerem ul.
Kociuszki piêædziesiêcioomioletniego
Henryka K. Okaza³o siê, ¿e mia³ on we
krwi 1,9 promila alkoholu.
 19 lipca oko³o 2.15 zatrzymano na placu
Wolnoci jad¹cego rowerem dwudziestojednoletniego Waldemara D. Mia³ on
2,4 promila alkoholu.
 20 lipca oko³o 17.30 jad¹cy ulic¹ M³ynow¹ trzydziestodwuletni rowerzysta
Andrzej S. mia³ we krwi 1,7 promila alkoholu.
 23 lipca oko³o 15.00 policjanci zatrzymali do kontroli Skodê. Kierowca, dwudziestodziewiêcioletni Jerzy S., mia³ we
krwi 3,3 promila alkoholu. Trafi³ on do
policyjnego aresztu, a samochód zatrzymano na poczet przysz³ej grzywny. Za
jazdê po pijanemu grozi do dwóch lat
pozbawienia wolnoci.
Policjanci podczas weekendu objêli
wzmo¿on¹ kontrol¹ teren powiatu. Szczególn¹ uwagê zwrócili na akty chuligañskie i demoralizacji nieletnich. Wypisano
50 mandatów karnych, w tym 25 za nieprzestrzeganie porz¹dku publicznego oraz
picie alkoholu w miejscach publicznych.

Pani

Krystynie
Karczewskiej
wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

TECIA
sk³adaj¹ pracownicy Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate

Panu

Krzysztofowi
Fidlerowi
wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

TECIA
sk³adaj¹ pracownicy Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate

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:
 Julia Aleksandrowska
 Micha³ Biernacki
 Jan Dzbyñski
 Andrzej Jeziorski
 Dominik Zajkowski
 Norbert Zdanio
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ 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

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

 24-30.07.2006r.  ul. Sk³adowa 6
 31.07-06.08.2006r. - ul. Zielona 37

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V43803)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V43903)
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Dwie minuty jakie up³ynê³y od zg³oszenia, do wyjazdu wozu bojowego nie zapobieg³y tragedii.

Tragiczne skutki po¿aru

W nocy o 3.38 dy¿urny stra¿ak przyj¹³
zg³oszenie po¿aru, który wybuch³ w budynku przy ulicy Kasprowicza 10/12. Dwie
minuty póniej samochód bojowy wyjecha³ z bramy, a na miejscu by³ oko³o 3.41.
P³on¹³ ju¿ strych budynku i znajduj¹ce siê tam mieszkania. W akcji bra³o
udzia³ 5 zawodowych jednostek stra¿y
po¿arnej, razem 16 stra¿aków, dwie stra¿e OSP z G¹sek i Wieliczek (osiem osób),
trzy karetki pogotowia (11 osób) oraz
czterech policjantów, którzy równie¿
pomagali w gaszeniu po¿aru.
Na miejsce przybyli równie¿ burmistrz,
wiceburmistrz oraz przedstawiciel likwidowanego ZGM-u.
Po¿ar wybuch³ najprawdopodobniej
na jednej z klatek schodowych i momentalnie obj¹³ drewniane schody. Spali³o
siê oko³o 100 metrów kwadratowych
pomieszczeñ. Ocala³o tylko jedno mieszkanie, resztê pomieszczeñ trzeba bêdzie
remontowaæ. Straty wstêpnie wyceniono na oko³o 120 tysiêcy z³otych. Do chwili
obecnej, czyli popo³udnia 24 lipca, nie
ustalono przyczyny po¿aru. Z ca³¹ natomiast pewnoci¹ wiadomo, ¿e wybuch³ na jednej z klatek schodowych. Akcjê ratownicz¹ ukoñczono o 6 rano.
Tragiczny epilog po¿aru to mieræ
kobiety, która zg³osi³a po¿ar. To w³anie
Anna L. zadzwoni³a do stra¿y po¿arnej.
Jej zw³oki znaleziono w jednym z pokoi
p³on¹cego budynku. Kobieta najprawdopodobniej uleg³a zaczadzeniu, gdy¿
pomieszczenie, w którym j¹ znaleziono,
nie uleg³o po¿arowi.
W trakcie po¿aru obra¿enia odnieli
równie¿ kobieta i mê¿czyzna, którzy ratowali siê z p³omieni skacz¹c przez okno.
Mê¿czyzna z poparzeniami zosta³ przewieziony do szpitala w Olecku, a kobieta z podejrzeniem urazu krêgos³upa do
szpitala w E³ku.

Fot. Boles³aw S³omkowski

Jeden z mieszkañców s¹siedniego
budynku stwierdzi³, ¿e obudzi³ go sygna³ stra¿y po¿arnej. Gdy wyjrza³ przez
okno, p³omienie unosi³y siê ju¿ nad dachem. Na pocz¹tku po¿ar, przynajmniej
z zewn¹trz, nie wygl¹da³ gronie.
Starsza pani mówi: Gdy zobaczy³am
ludzi wyskakuj¹cych z okna, serce mi
stanê³o.
Ofiar mog³o byæ wiêcej, gdyby Anna
L. w porê nie powiadomi³a stra¿y po¿arnej. Równie¿ budynek, gdybymy przybyli minutê póniej, sp³on¹æ móg³by
doszczêtnie  powiedzia³ jeden ze stra¿aków.
Oko³o czwartej wje¿d¿a³em do Olecka i widzia³em wyje¿d¿aj¹cy na sygnale
samochód bojowy. Zbytnio nie zwróci³em na to uwagi, gdy¿ w czasie minionego tygodnia stra¿acy wyje¿d¿ali do
po¿arów trawy oko³o szeædziesi¹t razy.
Strach pomyleæ co by by³o, gdyby akurat
w tym samym czasie jakiemu g³upkowi
zachcia³o siê wypalaæ ³¹ki. W po¿arze
bra³o udzia³ a¿ piêæ jednostek stra¿y
i ka¿dy ze stra¿aków i z samochodów
by³ potrzebny.
Jest to ju¿ drugi po¿ar tych starych
drewnianych budynków mieszkalnych
znajduj¹cych siê przy ul. Kasprowicza.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

!
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OLECKI TERMINARZ
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
26 lipca
17.00 - Przystanek familijny 
Zimowe spotkanie w rodku
lata  blok gier i zabaw dla
dzieci
18.00  spotkanie literackie Marek Ga³¹zka, Jan Kondrak oraz
Jerzy Stachura (patio szko³y muzycznej)
19.00  koncert Przystanku familijnego
20.00 (oko³o)  koncert Dancing Queen (Czechy) plac Wolnoci
27 lipca
17.00 - Przystanek familijny 
Jak ¿yæ zdrowo na weso³o 
blok gier i zabaw dla dzieci
20.00  koncert Warsztatu Piosenki
21.30  koncert Patrycji Markowskiej z zespo³em (Dzieñ Burmistrza)
28 lipca
16.00 - Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej  boisko przy kortach
MOSiR
17.00 - Przystanek familijny 
Szuflandia w krainie bajek 
blok gier i zabaw dla dzieci
19.00  koncert Przystanku familijnego
22.00  Goya  koncert, du¿a
scena
23.30  De Mono - koncert,
du¿a scena

"
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13. PRZYSTANEK OLECKO

og³aszaj¹ 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!
UWAGA: Prosimy autorów listów internetowych (Glenna
Danziga i Olecczanina) o telefoniczny kontakt z redakcj¹ (087) 520 02 30.

 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.

Sport na Przystanku Olecko

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

LAS I OGRÓD

(V238906)

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

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

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
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!

(V46501)

Spo³eczna Szko³a Podstawowa
STO i Spo³eczne Gimnazjum
STO w Olecku

(L4106)

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)
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)
23.59 - Teatr AGT POI: Ogniste zalubiny  widowisko plenerowe (kamienna pó³rotunda w parku)
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, Funky; 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)

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

#

LAUREACI FIESTY BOREALIS
Siedmiu Wspania³ych zasiad³o do obrad w ¯aczku.
Na ich twarzach widaæ by³o napiêcie i zdenerwowanie. Na
pocz¹tku typowali w miarê sprawnie. Po trzech pierwszych
wypowiedziach powoli zaczêli wy³aniaæ siê zwyciêzcy. Zaczê³o siê gor¹czkowe szperanie w notatkach. Co pêk³o.
Zaczê³o byæ agresywnie, bez pardonu ka¿dy forsowa³ swoje zdanie. Si³a argumentów. Strona techniczna, strona wizualna, wszystko mog³o zawa¿yæ, wszystko mog³o byæ kart¹
przetargow¹. Namiêtna gestykulacja. S³owa lata³y, szklanki
za nimi. Kto wsta³, bo nie wytrzyma³. Pytania i mo¿liwoci
siê mno¿y³y. Wybór zespo³u wydawa³ siê tak trudny, jak
g³osowanie za amnesti¹ maturaln¹. W koñcu pojawi³ siê
pierwszy werdykt. Nagrodê publicznoci dostaje Enej i Soul
Brothers. Pomog³o. Pe³na mobilizacja. Cel osi¹gniêty... dostrze¿ono kolejny wietny zespó³.
El¿bieta Dra¿ba
Jury w sk³adzie: Leszek Gnoiñski (przewodnicz¹cy), Rimas Bernatavicius, Robert Jarosz, Jak Kondrak, Jacek Lachowicz, Robert Leszczyñski, Bogdan Topolski
przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody:
- 100 godzin studia nagraniowego w Radiu 5 oraz zaproszenie na grudniowe spotkania SZTAMA dla zespo³u SenSorry (Tychy)
- mikrofon studyjny pojemnociowy Rode A23 oraz program komputerowy firmy Stainberg Wirtualny gitarzysta ufundowane przez NBS Pro dla rosyjskiego zespo³u
More & Relsy (St. Petersburg, Rosja)
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Soul Brothers (Wilno, Litwa) - nagroda publicznosci.

Fot. Józef Kunicki

Enej (Olsztyn) - nagroda publicznosci.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NAGRODA DZIENNIKARZY

Oczarowani

More & Relsy (St. Petersburg, Rosja)
- kombajn efektów gitarowych Multilevel DIGITECH dla grupy
Organizm (Warszawa)

Organizm (Warszawa).
Publicznoæ przyzna³a dwie równorzêdne nagrody dla
zespo³ów
- Soul Brothers (Wilno, Litwa)
- Enej (Olsztyn)
Ka¿dy z nich otrzyma³ po pó³ beczki piwa Harna ufundowanej przez firmê Majjwerr Catering.

Pierwotnie zamierzalimy wrêczyæ zespo³om nagrodê dziennikarzy opieraj¹c siê na ich inwencji twórczej i poczuciu humoru, wykazanych w odpowiedzi na podstêpne pytanie: Kim jest
Wielki Brat £o. Jednak to, co siê wydarzy³o w sobotni wieczór, sk³oni³o nas do pewnych zmian... Pod koniec konkursowych przes³uchañ na fiestowej scenie dosz³o do niesamowitego zdarzenia. Miñski zespó³ Bez Bileta zaprosi³ na scenê wszystkich
swoich przyjació³ z Bia³orusi (czyli pe³ne sk³ady Hair Peace
Salon i Jitters), by wspólnie wykonaæ porywaj¹cy utwór Maja
kraina Bielarus. Kawa³ek ten dos³ownie porwa³ oleck¹ publicznoæ. W tych m³odych ludziach, ¿yj¹cych w ma³o ciekawym miejscu, wci¹¿ jest mnóstwo energii, radoci i dumy z
w³asnego kraju! Jak¿e wspaniale dali temu wyraz. Za zjawiskowoæ i oczarowanie wszystkich uczestników warsztatu dziennikarskiego postanowilimy artystom z Bia³orusi przyznaæ nasz¹ nagrodê.
Redakcja Biuletynu Fiesty Borealis
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s³aw Stachurski, na stopieñ
starszego sier¿anta Tadeusz
Guzewicz oraz Tomasz Jegliñski, na stopieñ starszego
posterunkowego Marcin Maciejewski.
Ponadto dwóch policjantów: Wies³aw Ciwoniuk i
Krzysztof Kurzynowski zosta³o odznaczonych Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi.
Aspirant sztabowy Kazimierz Paluszkiewicz zosta³ odznaczony Br¹zow¹ Odznak¹ Zas³u¿ony policjant.
Redakcja TO gratuluje wszystkim mianowanym
i odznaczonym policjantom.

WIÊTO POLICJI

20 lipca policjanci z Olecka obchodzili swoje wiêto. Uroczystoci zaszczyci³y swoj¹ obecnoci¹ w³adze powiatowe i miejskie.
Podczas uroczystoci komendant
powiatowy przedstawi³ swego nowego
zastêpcê, którym zosta³ podinspektor
Krzysztof Kurzynowski, wczeniej zastêpca naczelnika sekcji prewencji w KPP
w E³ku.
Dwunastu policjantów otrzyma³o
mianowanie na wy¿sze stopnie, i tak:
Krzysztof Kurzynowski na stopieñ podinspektora, na stopnie aspirantów sztabowych zostali mianowani: Aleksander
Harmuszko, Jan Kurmi³owicz oraz Jan
¯enda, na stopieñ aspiranta Krzysztof
Kulikowski, na stopieñ sier¿anta sztabowego Dariusz Bzium, Jan Jankowski, Grzegorz Kulczyniec oraz Stani-

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

12345678901234567890123456789012
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12345678901234567890123456789012
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12345678901234567890123456789012
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 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78527)

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

(V37907)

PUB TARGOWA

Willa EDEN

(V18003)

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

Fot. Boles³aw S³omkowski

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

%
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WYPOCZYNEK
LETNI
suje siê niestety równie¿ ich dalsza ro-

W Domu Dziecka im. J. Korczaka w
Olecku obecnie umieszczonych jest 36
dzieci, w tym z terenu powiatu oleckiego 27 dzieci (z terenu gminy: Olecko 
13 wychowanków, Kowale Oleckie  10,
Wieliczki  4 wychowanków), pozostali wychowankowie s¹ z terenu powiatów: e³ckiego, sejneñskiego, grajewskiego
oraz bartoszyckiego.
Dzieci te s¹ w wieku od 7 do 20 lat.
Wszyscy wychowankowie umieszczeni
s¹ w placówce decyzjami s¹dów rejonowych. Wywodz¹ siê z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, zaniedbanych rodowiskowo, bezrobotnych, w których czêsto wystêpuje problem alkoholowy. Wobec niektórych stosowana by³a przemoc psychiczna i fizyczna. Wychowankowie s¹ sierotami,
pó³sierotami, a 7 wychowanków posiada opiekuna prawnego, poniewa¿ ich
rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Losem tych dzieci nie intere-

dzina. Zdane s¹ tylko i wy³¹cznie na opiekê
placówki.
Mylê, ¿e nikomu nie jest obojêtny
los dziecka, zw³aszcza dziecka pokrzywdzonego trudn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹, niezale¿n¹ od niego. W³anie takimi dzieæmi s¹ mieszkañcy Domu Dziecka. Dlatego proszê, abymy wspólnymi si³ami
podarowali im odrobinê radoci  w
postaci wspania³ych, wyj¹tkowych wakacji.
Maj¹c na uwadze dobro wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w
Olecku, uprzejmie proszê o finansowe
wsparcie ich wypoczynku letniego.
rodki finansowe na ww. cel mo¿na
przekazywaæ na rachunek bankowy placówki: PKO BP SA Olecko nr 49 1020
4724 0000 3202 0034 8300 z dopiskiem
Wypoczynek letni.
p.o. Dyrektora Domu Dziecka
im. J. Korczaka Barbara Sulima

Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego

Budowa kanalizacji
deszczowej

W chwili obecnej na terenie miasta
trwa budowa instalacji deszczowej wraz
z separatorami. Jest to drugi etap tej
inwestycji. Wykonanie powierzono Oleckiemu Przedsiêbiorstwu Robót In¿ynieryjnych.

Gaski  lepie 
 Zajdy Folwark

23 czerwca zosta³ dokonany odbiór
koñcowy tej sieci wodoci¹gowej. Zakres
robót to ponad 66 tysiêcy metrów bie¿¹cych. Koszt inwestycji  ponad 290
tysiêcy z³otych. Roboty trwa³y od lipca
2005 roku.

Sztuczn¹ murawê...

na treningowym boisku pi³karskim bêdzie k³ad³a olecka firma. Przetarg zosta³
rozstrzygniêty pod koniec czerwca. Prace zostan¹ ukoñczone jeszcze w tym roku.

Zawarto
akty notarialne:

* na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego w
budynku Parkowa 14.
* na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego w budynku Go³dapska 10.
* na sprzeda¿ nieruchomoci o powierzchni 2250 m2 w obrêbie Olecko 1.

(K43302)

Od 1 stycznia 2006r. zosta³a prowadzona Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - dokument uprawniaj¹cym do korzystania ze wiadczeñ zdrowotnych podczas
pobytu w innych pañstwach cz³onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarcze- 60 kompletów...
go (zast¹pi³a ona dotychczasowe formularze: E 110, E 111, E 119 i E 128).
Od bie¿¹cego roku mo¿na pos³ugiwaæ siê wy³¹cznie EKUZ, gdy¿ dotychczas wy- podrêczników szkolnych przyznano
uczniom, którzy rozpoczn¹ naukê w 2006
dane formularze E 111 straci³y wa¿noæ. Prawo do otrzymania Europejskiej Karty
roku.
Ubezpieczenia Zdrowotnego maj¹ osoby
ubezpieczone w Narodowym Funduszu
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Zdrowia. Ka¿da osoba ubezpieczona, takOrodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
¿e cz³onek rodziny, otrzymuje w³asn¹ Karorganizuje nabór na rok szkolny 2006/2007
tê. A zatem, gdy np. na wakacje, czy ferie
SZKO£Y DZIENNE na podbudowie gimnazjum
wyje¿d¿a kilkuosobowa rodzina, to ka¿dy
 4-letnie Technikum kszta³c¹ce w zawodach:
z tej rodziny powinien zaopatrzyæ siê w EKUZ.
- technik ekonomista
Karta jest wydawana osobom wyje¿d¿aj¹- technik informatyk
cym czasowo do innego pañstwa cz³onkow- technik handlowiec
skiego, np.: w celach turystycznych, w celu

3-letnie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce -profil ogólny
odwiedzenia rodziny lub znajomych, w
 2-letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa kszta³c¹ca w zawodach:
zwi¹zku z krótk¹ podró¿¹ s³u¿bow¹, w celu
- stolarz
podjêcia studiów, czy te¿ pracownikom
- sprzedawca
oddelegowanym do pracy za granicê przez
- kelner
polskiego pracodawcê.
SZKO£Y ZAOCZNE na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej
Aby otrzymaæ Europejsk¹ Kartê Ubez 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
pieczenia Zdrowotnego nale¿y z³o¿yæ wniona podbudowie szko³y zawodowej
sek (wraz z za³¹cznikami) w Wojewódzkim
 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil
Oddziale NFZ (ul. ¯o³nierska 16, 10-561 Olsz- ogólny
tyn, fax. 089 5339174) lub jego Delegaturze
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
w E³ku (ul. Chopina 15, 19-300 E³k, tel. 087
1,5-roczna lub 2- letnia na podbudowie szko³y redniej
6210775) w jeden z nastêpuj¹cych sposoOFERUJE KSZTA£CENIE W ZAWODACH:
bów: osobicie, poczt¹, faksem.
- technik informatyk
- technik handlowiec
Wnioski o wydanie Europejskiej Karty
- technik administracji
- technik rachunkowoci
Ubezpieczenia Zdrowotnego s¹ dostêpne
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
m.in. w Starostwie Powiatowym ul. KolejoOrodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
wa 32, 19-400 Olecko (pok. nr 3), a tak¿e na
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel. (087) 520-26-35
stronie internetowej www.nfz.org.pl
www.zdz.bialystok.pl, e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka
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Wielka Wyprawa!
Zapuszczamy sondê!!

Najpierw delikatnie nale¿y wysondowaæ, jakie ma³¿onka ma plany na niedzielê. Punkt pierwszy, to kalendarz. Przegl¹damy go bardzo dok³adnie. A nu¿ siê
oka¿e, ¿e Mamusia ma imieniny, albo
dziwnym zrz¹dzeniem losu w³anie wypada 17 rocznica lubu (to w lipcu?!
Przecie¿ by³o zimno...). Je¿eli kalendarz
czysty, zaczynamy nas³uchiwanie. Niczym
Komisja Sejmowa (obojêtnie jaka: od
paliw, buraków, kartofli... upssss) niuchamy, czy przypadkiem Ciocia Jadzia
nie zapowiedzia³a siê na niedzielê, wraz
ze swoim wnuczusiem Czarusiem. No, bo
je¿eli Czaru przyjedzie, to ognisko domowe jest w niebezpieczeñstwie. Nie
mo¿emy zostawiæ go bez opieki, ponie-

Jak przygotowaæ grunt,
czyli faza wstêpna
Lato, to taka piêkna pora roku. Dzieñ
d³ugi jak remont drogi na Siejniku, noc
krótka jak kolejka za nowymi samochodami w salonie. Mistrzostwa pi³karskie
to ju¿ historia, wiêc zapaleñcy kibicowo-wêdkarscy maj¹ wiêcej czasu na swoje
hobby w³aciwe. ¯ony spokojnie ogl¹daj¹ M jak mi³oæ, wszak ju¿ dostêp
do telewizji otwarty, a faceci ... Na ryby!!
Mo¿e tutaj podlecz¹ swoje, stargane przez
wystêpy polskich kopaczy, nerwy. Tak,
tylko ryby pomog¹ unikn¹æ zawa³u po
tym co pokaza³ Janas i jewo kamanda.
Pora na przygotowania.
wa¿ klapki Adidasa ponownie przybije
gwodziami do ³awki, ukochane rybki w
akwarium potraktuje przypraw¹ maggi,
z dyplomów za osi¹gniêcia wêdkarskie
porobi samolociki, a z pucharów perkusjê. O nie, je¿eli Czaru przybêdzie w
niedzielê, to twardo zostajemy w domu!
O tym, czy spodziewamy siê goci, mog¹
wiadczyæ zakupy dokonywane przez ma³¿onkê. Nie s¹ wiêksze, ufff, kolejny etap
przebrniêty.

Wielka negacja - nie polityczna!

Teraz zniechêcanie. ¯ona myli o pla¿y, a my na to: - Kochanie, s³ysza³em,
¿e po pla¿ach krêc¹ siê teraz kieszonkowcy i dresiarze. ¯ona o rowerach, a
my w nerwach: - Wiesz, znowu ten cholerny ³añcuch pêk³! Co za buble teraz

'
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Obiad w sobotê bezwzglêdnie pomagamy przygotowaæ. Oczywicie rosó³ z
makaronem i ziemniaki z czym tam. Jasne, ¿e do gara wpada ca³a paczka makaronu (zawczasu nale¿y przygotowaæ
jeszcze dwa garnki, bo skurczybyk strasznie ronie!), A zauroczeni wie¿o naostrzonym no¿em, skrobiemy ca³e wiadro kartofelków.
- To nic, jak zostan¹ ziemniaki, to jutro zrobiê kopytka - wyrokuje ma³¿onka.
- Tylko nie kopytka, niech zostan¹
ziemniaczki, niech zostan¹... - wzdychamy, robi¹c malane oczy.
- A co, mo¿e wybierasz siê na ryby?...
(Jaka¿ ta ¿ona czujna).
- Ja wiem..., mo¿e..., nie wiem..., mylisz, ¿e mam szansê co z³owiæ? Mo¿e
mia³a inne plany?  z niepokojem pytamy...
produkuj¹? Pewnie chiñszczyzna!... A
mo¿e grilla, myli ¿ona? - Oj nie, boczek
t³usty, szynka chuda, ¿eberka  same koci!
A poza tym, dzieci coraz mniej jedz¹. Sma¿yæ, aby oddaæ Azorkowi, to lekka przesada. Spacer? Wrzeszczysz: - Ale nogi
natar³em, mogê chodziæ tylko na bosaka, lub w gumiakach! Rodzinny obiad
w barze? - Nikt tak nie gotuje jak TY,
Najdro¿sza!!

Wzdycham pod go³ym niebem...
Gdy wszystkie rafy, zwi¹zane z planami ma³¿onki pokonamy, przechodzimy
do etapu westchnieñ. Ju¿ od pi¹tku po
po³udniu wzdychamy... Przy kolacji, g³êbokie wdechy, gdy przypadkiem wpadnie nam w rêce gazeta wêdkarska.
- Ach, pamiêtasz Kochanie jaki smaczny by³ leszcz, którego w tamtym roku
z³owi³em?
- Cztery... - Mówi ¿ona.
- Nie, tylko jeden, ale bardzo ³adny -

skromnie przyznajemy...
- Cztery... lata temu!  gasi nas ma³¿onka... Ale ma pamiêæ, prawie fotograficzn¹, takie szczegó³y?!

- A jed i przestañ ju¿ wzdychaæ! 
brzmi d³ugo oczekiwany wyrok.
- To mo¿e wezmê te ziemniaczki i makaronik, co zosta³y z obiadu. No i tê puszeczkê kukurydzy... Co, mia³a byæ sa³atka? Tak gor¹co, z majonezem, mo¿e
siê zepsuæ!!!
I w ten sposób otrzymalimy i ziemniaczki, i makaron, i kukurydzê, i co najwa¿niejsze - b³ogos³awieñstwo, choæby
przez zêby, ale jednak.
Dalej sprawa prosta. Wêdki przecie¿
mamy przygotowane od dawna. Zestawy, wiadra, nawet p³aszcz przeciwdeszczowy. Jeszcze tylko robale z przepompowni i te bielukie, wyk¹pane w Ludwiku dzikuny ze sklepu, ukryte w tajnym k¹cie lodówki. Wszystko cichutko,
aby nie dra¿niæ ¯ony, pakujemy, sk³adamy i przygotowani do wymarszu, nastawiaj¹c na trzeci¹ budzik, k³adziemy siê
spaæ.
A jutro...
Jutro ci¹g dalszy nast¹pi...
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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
(K18402)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

KOMINKI

KSEROKOPIARKI, DRUKARKI,

FAKSY

- sprzeda¿ i naprawa

(V46102)

* GUSIEW  codzienna linia regularna, tel. 0-504-065-770 V45002
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V39012
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V39018
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V32710
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V32610
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V45202
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V31310
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K18702
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V45702
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V45302
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K428

Tel. (087) 428-53-67; kom. 0-602-198-942
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V42004

* ksiêgowe us³ugi, tel. 0-87-520-31-70
* LONDYN  dostarczê paczki, tel. 0-501-720-701

L4007
L4802

* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.

V31810

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V47001
* myjnia samochodowa, Wojska Polskiego 18A, mycie od 8
z³otych,
V44203
* NOBILES farby, aleje Lipowe, tel. 0-87-520-22-84
V47101

k2okna@vp.pl

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

(V34209)

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V16405

(V44003)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14408
* autogaz, monta¿, tel. (087) 523-94-31.
K19101
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16946
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3110
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V45402
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
K14009
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V13909
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18819
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V39905
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V41704
* DEMBUS przewozy turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-504065-770
V44902
* Dewocjonalia, ulica Winiowa,
V45502
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V47301
* gastronomia  imprezy okolicznociowe, katering (na wynos), tel. 0-87-520-49-60
V33413

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

* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V37707
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V35908
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K17004
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V16704)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K19001
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V39106)
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V34109
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L4901
* serwis opon, nowe, bie¿nikowane, tel. 0-512-217-655 V36208
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3809
* sklep miêsny Mamry, plac Wolnoci 7C, tel. (087) 52023-14
V46901
* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem. Najlepsze ceny. Cicha 2, tel. 0-501-611-961. K19301
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V34509
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V46002
* spawanie, lakierowanie samochodów dostawczych, osobowych, tel. 0-507-832-870
K17504
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2528
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K328
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2228
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3210
* transport, tel. 0-508-192-094
V46012
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
V40005
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
V73434
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
* wypo¿yczalnia rowerów Impuls, tel. 0-87-520-36-92 V35408
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V47201
(V34009)

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

(V39206)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V33010)

US£UGI

(V45102)

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

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Jerzy Miliszewskip

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

Tel. 0-601-094-364

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

V2331

OG£OSZENIA DROBNE

INNE
* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551
L3305
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4504
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny
z niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji. L2516
KUPIÊ
* domek, tel. 0-606-756-380
L4404
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V17020
* przyjmiemy uczniów do nauki zawodu sprzedawcy, od 1
wrzenia 2006 roku, tel. 0-87-520-15-30
K17504
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L4702
* zatrudniê ekspedientkê, tel. 0-504-482-320
K16204
* zatrudniê sprzedawcê (z uregulowanym stosunkiem do s³u¿by
wojskowej) na sta³e!, tel. 0-87-520-22-57
L3406
SPRZEDAM
* alu felgi 15, tel. 0-603-626-837
K19401
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L5102
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4003
* automat do prania, tel. 0-603-626-837
K19501
* Bizon Super, tel. (089) 751-31-24; 0-603-604-127
L5001
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K17304
* Iveco Eurocargo Contener 65E12, 1993, tel. 0-508-192-094 V46022
* krosno, tel. 0-660-706-035
K18901
* lilie wodne, tel. 0-693-239-934
K16804
* siano, tel. 0-605-171-286
K19601
* siano, tel. (087) 751-31-24; 0-603-304-127
L5101
* siedlisko na Mazurach, cztery jeziora w okolicy, tel. 0-502383-541
K18802
* rower górski, dzieciêcy, 6-9 lat, stan bardzo dobry, tel.
0-601-152-454
K15702
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90z³,
PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3009
WYNAJEM

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

Codziennie w godz. 8 -18
00

00

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V39805)

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

(V41604)

(V18602)

WYWÓZ MIECI

L

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V44103)

US£UGI

* do wynajêcia lokale us³ugowe, centrum, o powierzchni 65 
57 - 122 m.kw., tel. 0-513-433-038
V46601
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3611
* poszukujê mieszkania, tel. 0-600-396-807,
K17603
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3509

Annie Fidler

OJCA

sk³adaj¹ rodziny Chlebanowskich i Omilianów

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V38706)

wyrazy wspó³czucia z powodu mierci
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Kalendarz imion

25 lipca
Aniki, Olimpii, wiêtos³awy, Walentyny, Walii
Dalibora, Jakuba, Krzysztofa, Micha³a,
Nieznamira, Rudolfa, S³awosza, Walentego, Walentyna
26 lipca
Anity, Anny, Bartolomei, Gra¿yny, Hanny,
Miros³awy
Bart³omieja, Dawida, Joachima, Laurentego, Miros³awa, Rudolfina
27 lipca
Aurelii, Julii, Laury, Lili, Lilii, Lilli, Marty, Natalii
Alfonsa, Aurelego, Aureliusza, Celestyna,
Dionizego, Jerzego, Rudolfa, Wszebora
28 lipca
Ady, Aidy, Ireny, Marceli, Sylwii, Wiwianny, Wiwiany

Nasz przepis
Karp w marynacie
na gor¹co

1,2 kg karpia
sól, pieprz
¾ szklanki octu 3%
1,5 szklanki jasnego piwa
2 ³yzki margaryny
15 dkg czerstwego chleba
3 dkg rodzynek
skórka otarta z cytryny
Karpia czycimy, sprawiamy i

Antoniego, Inocentego, Samsona, Sylwiusza, wiêcimira, wiêtomierza, wiêtomira, Walentego, Wiktora
29 lipca
Beatrycze, Cierpis³awy, Flory, Lucylii,
Lucylli, Ludmi³y, Marii, Marty, Olgi
Antoniego, Cierpis³awa, Konstantego,
Konstantyna, Olafa, Serafina, Urbana
30 lipca
Aldony, Julii, Julity, Leontyny, Ludmi³y, Maryny
Donata, Leopolda, Piotra, Rocis³awa,
Ubys³awa, Ursusa, Zbys³awa, Zdobys³awa
31 lipca
Ernesty, Ernestyny, Heleny, Igi, Leny,
Ludomiry
Alfreda, Beatusa, Ernesta, Ignacego,
Lubomira, Ludomira, Romana
p³uczemy. Nastêpnie odfiletowujemy i dzielimy na porcje. Solimy oprószamy pieprzem
i zalewamy octem. Tak przygotowanego zostawiamy na 1 godzinê.
Do rondla wlewamy piwo, dodajemy
margarynê i zagotowujemy. Do tak przygotowanego p³ynu wk³adamy rybê wraz z
marynat¹. Psypujemy startym chlebem,
op³ukanymi i sparzonymi rodzinkami oraz
skórk¹ otarta z cytryny. Dusimy to wszystko
na wolnym ogniu w przykrytym rondlu
oko³o 40 minut.
Rybê podajemy polan¹ wytworzonym
sosem, z ziemniakami z wody oraz surówk¹ z kwaszonej kapusty.

Przys³owia
i powiedzenia
 Jaki Jakub (25 lipca) do po³udnia,
taka zima te¿ do grudnia; jaki Jakub po po³udniu, taka zima te¿ po
grudniu.
 Od w. Anki (26lipca) zimne wieczory, ch³odne poranki.
 Oko³o w. Marty (29 lipca) ze ¿niwami ju¿ nie ¿arty.
 Kto latem pracuje, zim¹ g³odu nie
poczuje.

Najpopularniejszym
na³ogiem...

w krajach wybrze¿y Oceanu Indyjskiego, w Indiach, na Cejlonie, w Indonezji, Wietnamie i Tajlandii Jest ¿ucie
betelu. Podstawowy sk³adnik tej u¿ywki
to nasienie dorastaj¹cej do 30 m wysokoci palmy areki, wydobywane z jej
kolorowych owoców. W sk³adzie betelu
znajduj¹ siê niezupe³nie dojrza³e, pokrojone na plasterki nasiona; owija siê je w
licie pieprzu betelu i smaruje mlekiem
wapiennym lub zawiesin¹ sporz¹dzon¹
ze sproszkowanych muszli, uzupe³nia
godzikami oraz kilkoma innymi przyprawami. ¯ucie betelu orzewia i odwie¿a
organizm, odkryto te¿, ¿e betel zabija tasiemce.

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
Dokoñczenie ze s. 16.
S³u¿b Informacyjnych) zosta³ Antoni
Macierewicz. Jest to postaæ bardzo kontrowersyjna i wzbudzaj¹ca wiele emocji.
Najciekawsze, ¿e zawsze wywo³uje te
emocje u osób maj¹cych co na sumieniu. Macierewicz jest znany z pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych jako pomys³odawca pierwszej lustracji. Musia³ mocno nacisn¹æ komu na odcisk, bo szybko pozbawiono go tej mo¿liwoci. O lustracji
trzeba by³o zapomnieæ na wiele lat. Do
w³adzy dostali siê ludzie, którym pomys³ Macierewicza w tamtym czasie zaszkodzi³by znaleæ siê na wielu sto³kach
w³adzy. Na lustracjê trzeba by³o poczekaæ kolejnych kilka lat, by uzyskaæ ustawê,
o której wszyscy mówili, ¿e i tak bêdzie
z³a. Ówczesna opozycja zwi¹zana z lewic¹ dziêki swojej sile w parlamencie wprowadzi³a tyle poprawek, ¿e nawet po udowodnieniu komu wspó³dzia³ania ze s³u¿bami specjalnym i dzia³aniu przeciw opozycji w PRLu praktycznie sprowadza³o

ustawê do w³aciwoci bia³ej kartki. Po
prostu nie by³o wa¿ne czy by³e, czy
nie by³e na garnuszku PRLowskich s³u¿b
specjalnych. To na razie s³u¿y³o tylko i
wy³¹cznie s³u¿bom specjalnym, które gra³y
teczkami i ludmi wykorzystuj¹c znajomoæ ich grzechów. To straszne, ¿e do
tej pory najlepiej na lustracji wychodzili
byli funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa
i Informacji Wojskowej. Dzi taka wiedza to skarb. Pozwala szanta¿owaæ wielu ludzi i zyskiwaæ dziêki temu niez³e
wp³ywy polityczne i wielkie pieni¹dze.
Wygrana w totolotka to nic takiego w
porównaniu z tym, jakie skarby mo¿na
mieæ dziêki odpowiednim teczkom.
Ostatnio teczki dotknê³y by³¹ minister finansów i wicepremiera w rz¹dzie
Marcinkiewicza  pani¹ Zytê Gilowsk¹.
Ta mia³a ostatnio mo¿liwoæ przyjrzenia
i poczytania w³asnej teczki. Jak po tym
stwierdzi³a  to dziêki zawartoci tej teczki
nie mo¿na by³oby nawet mandatu wystawiæ, a nie tylko stwierdziæ, ¿e kto

by³ wspó³pracownikiem s³u¿b specjalnych.
Stawia to w bardzo z³ym wietle obecnego Rzecznika Interesu Publicznego. Najprawdopodobniej nie ominie go kara i
co w rodzaju izolacji towarzyskiej, bo
raczej mia³o to wiêcej charakter zemsty
politycznej ni¿ racjonalnego i rzeczowego dzia³ania. Cz³owiek, który mia³ staæ
na stra¿y uczciwoci, okaza³ siê ma³ym
cz³owieczkiem.
Teraz sprawa nowego premiera. Po
raz pierwszy dziennikarze zauwa¿yli to,
co powiedzia³ Jaros³aw Kaczyñski w swoim
expose. To bardzo dziwne, bo do tej pory
chwytano siê za pojedyncze s³owa i stwierdzenia. Zauwa¿y³ to te¿ sam premier i
pochwali³ dziennikarzy, ¿e wreszcie zajêli siê merytoryczn¹ stron¹ ¿ycia polityki, a nie szukaj¹ sensacji w grze s³ów
i przekrêcaniu cudzych wypowiedzi. Zobaczymy co bêdzie dalej.
Na razie jest ciep³o i mam nadziejê,
¿e bêdzie tak jeszcze d³ugo.
PAC

!
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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. Zg³oszenia do regat w dniu 29.07. w
godz. 8:30-10:00,
3. Pierwsza odprawa ze sternikami w dniu
29.07. o godz. 10:30,

Komentarze i refleksje
Premier wymieni³ trzy priorytety gospodarcze:
- reforma finansów publicznych,
- budowa mieszkañ,
- budowa autostrad.
Cieszê siê z takiego stawiania celów,
ale bêdê czeka³ na konkrety. Chcê zobaczyæ, czy Kaczyñski potrafi co zbudowaæ, czy te¿ jest tylko mistrzem w
burzeniu, rozwalaniu i walce.
Obawiam siê te¿, ¿e wczeniej czy
póniej A. Lepper wypowie pos³uszeñstwo Kaczyñskim, a wówczas dojdzie do
destabilizacji rz¹du i przyspieszonych
wyborów.

2. Polemika z PAC-em
 ostatnia

 nie tylko polityczne

siê z tym zapoznaæ, a nie stawiaæ durne
zarzuty, bo inaczej bêdzie jak w tej sentencji: Uczy³ Marcin Marcina  itd.
Uzurpowa³ Pan sobie funkcjê nadwornego historyka Tygodnika Oleckiego, ale
znajomoæ historii to nie tylko ³atwoæ
w zapamiêtywaniu dat, to tak¿e rozumienie procesów historycznych. Pañska historia Bitwy Grunwaldzkiej wg Matejki,
Sienkiewicza i internetu przypomina mi
duchem Elementarz patriotyczny Macieja Rybiñskiego dla klas pocz¹tkuj¹cych i opónionych (patrz Dziennik nr
37/2006 z 1 czerwca 2006 r.).
A co do znajomoci polityki, to znam
j¹ lepiej od Pana. Kiedy AWS szed³ do
w³adzy, ju¿ na pocz¹tku przewidywa³em,
¿e skoñczy marnie, bo to pospolite ruszenie nie mia³o ani spójnego progra-

F kupiê

Zapraszamy

Grzegorz Kudrzycki

mu, ani dowiadczenia. Jedyne co ich
³¹czy³o, to nienawiæ do komunistów i
chêæ rz¹dzenia zgodnie z zasad¹ TKM.
Swój pesymizm wyra¿a³em otwarcie na
pocz¹tku rz¹dów AWS, tak jak dzisiaj
krytykujê braci Kaczyñskich (wiedz¹ co
o tym panowie Wojciechowski i Piktel,
dawni zwolennicy AWS i Solidarnoci).
Dzisiaj te¿ przewidujê smutny koniec
rz¹dów Kaczyñskich. Bilans rz¹dów obecnych populistów bêdzie jeszcze bardziej
tragiczny ni¿ AWS-u, nie mo¿e byæ inaczej  to widaæ, s³ychaæ i czuæ.
Poczekajmy jeszcze trochê, zobaczymy co wtedy Pan powie!
Mylê, ¿e na tym zakoñczymy polemiki historyczne i polityczne, bo nie ma
sensu powtarzanie swoich racji. Zdajmy
siê na os¹d czasu i Historii, tej ca³kiem
ju¿ bliskiej.

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

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:
F x 1 F x 2 F x 3 F x 4 F x ?



Znowu PAC zarzuca mi nieznajomoæ
historii i czyni to w sposób wielce przewrotny. pisze, ¿eby nie odkrêcaæ kota
ogonem, a sam robi to nader perfidnie.
No bo gdzie ja napisa³em, ¿e Stalin sk³ada³
propozycje sojusznicze, partnerskie,
kole¿eñskie, wojskowe Polsce, co mi
imputuje PAC? Napisa³em, ¿e sk³ada³
propozycje nie do odrzucenia i mia³em
na myli przemarsz wojsk sowieckich przez
terytorium Polski i Rumunii na pomoc
Czechos³owacji. Sk³ada³ je nie bezporednio Polsce, któr¹ traktowa³ jak bêkarta
Wersalu, ale poprzez angielskiego ministra Bonneta wiosn¹ 1938 roku, co jest
faktem. Oczywicie ani Polska ani Rumunia nie wyrazi³y na to zgody z obawy, ¿e jak wojska sowieckie wejd¹, to i
mog¹ ju¿ zostaæ. To s¹ fakty i proszê

4. Start do pierwszego meczu w dniu 29.07.
o godz. 11:00,
5. Start do pierwszego meczu w dniu 30.07.
o godz. 10:00,
6. Zakoñczenie regat 30.07. o godz. 17:00.

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

"
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AFORYZMY

Adam Siemieñczyk

G£OS WOLNY
WOLNOÆ

Rysunki: Wies³aw B. Bo³tryk
Zacz¹³ robiæ korektê w³asnego utworu. Skrela³. Po mierci
og³oszono go wybitnym grafikiem.
Dotkniêta s³owem
ka¿e zabieraæ ³apy.
By jego myli by³y
bardziej czytelne,
pracowa³ nad wynalezieniem doskonalszych okularów.
Amnezja zostawi³a w
jego pamiêci tylko
brzydkie kochanki.
Wulkany to tr¹dzik
m³odzieñczej Ziemi.
Nowy geniusz powstaje z nieumiejêtnoci zrozumienia
poprzednich.

UWAGA WÊDKARZE

(L4604)

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

UBEZPIECZAJ¥CY

Wydawaæ by siê mog³o: wolnoæ prasy, pluralizm
Nie
wszystkim jednak podoba siê ostre pióro, broni¹ce imponderabiliów. Na szczêcie ogólnopolskie konkursy s¹ najlepszym,
bo anonimowym i obiektywnym miernikiem celnoci pisania.
14 czerwca w Piotrkowie Trybunalskim mia³ miejsce fina³
zmagañ o Fraszkê Trybunalsk¹. Wróci³ stamt¹d z tarcz¹ Wac³aw
Klejmont, bo jury pod przewodnictwem Barbary Rychlik nagrodzi³o jego kodowany god³em Szkó³karz zestaw pt. Fraszki
ze szko³y ¿ycia i przetrwania. Jak zwykle u autora Almanachomachii i Ubezw³asnowolnionego piecucha na etacie Feniksa
s³owo nie obraca siê w popió³, ale iskrzy wieloznacznoci¹ ku
satysfakcji jednych, a przestrodze innych.
- Podobno 27 lipca spotyka siê pan z czytelnikami w
Augustowie ?
- A co mam robiæ, gdy Mazury Garbate wypinaj¹ siê na
mnie, a na wo³anie na Puszczy Boreckiej nawet echo nie chce
odpowiadaæ! Szukam solidniejszego matecznika
A fraszki nagrodzone w Piotrkowie Trybunalskim miech
mówi¹ same za siebie i autora:
NAUCZYCIEL
¯ycia nie doczyta
zaszyty w zeszytach.
ZAPRAWA W BUJANIU
Ju¿ od kolebki
kombinuj¹ ³ebki.
AZJA W GIMNAZJACH
Polska szkó³ko
myl o wionie,
co z wyrostków
nam wyronie.
WYROSTEK  OPTYMISTEK
Gdzie go nie posiej¹,
tam ¿yje nadziej¹.
BEZ ZAHAMOWAÑ
Jeszcze nie doroli,
a ju¿ wpadli w polizg.
OSTATNI KLAPS
Go³ow¹sa pryszczate dzieciñstwo siê koñczy
pociêglem od brzytwy wrêczanej ton¹cym.
DOBRO NA LICENCJI Z£A
Z certyfikatem czarta
nauka diab³a warta.
HAJ¯E NA POPAPRAÑCÓW
Brudas  pisz¹ dzieci na ma³ym Fiaciku.
Oby nie dopad³y wielkich polityków.
JAK ZNALAZ£
Ja zgubi³ siê w lesie.
O, misio go niesie !
WYGIMBANE W DOJE¯D¯ANIU
Jad¹, jad¹ dzieci drog¹
Nie zawsze dojechaæ mog¹.
Rozmawia³a z laureatem i poda³a do druku R. M-M.

#

SPORT
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Po raz pierwszy w swojej karierze wystartowa³ na Mistrzostwach Polski Seniorów w lekkiej atletyce Przemys³aw Szlaszyñski. Tegoroczne mistrzostwa zosta³y
rozegrane w dniach 21-23 lipca w Bydgoszczy na Stadionie Zawiszy.
Wychowanek trenera Romualda Wojnowskiego  tegoroczny dwukrotny triumfator Ogólnopolskich Mitingów Grand
Prix PZLA i najlepszy trójskoczek w
makroregionie, doskonale zaprezentowa³
siê na skoczni w grodzie nad Brd¹, skacz¹c na odleg³oæ 15,87 m. Jest to jego
nowy rekord ¿yciowy, lepszy o 30 cm
od dotychczasowego wyniku z 2005 roku.
Da³o mu to w sumie czwarte miejsce 
najgorsze dla sportowca, bo tu¿ obok
podium (ale jednak nie na podium). Walkê
o br¹zowy medal przegra³ bardzo nieznacz-

nie  tylko o 20 cm.
Jest to najwiêkszy sukces skoczka
w historii naszego województwa i, jak
na debiut w tej randze imprezy, sukces
bardzo znacz¹cy.
Przypominamy, ¿e Szlaszyñski w
roku ubieg³ym na M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski w Krakowie wywalczy³ srebrny medal z rezultatem
15.57 m oraz z³oto na Mistrzostwach
Polski LZS (15.51 m).
Pochodn¹ tych osi¹gniêæ by³o powo³anie Przemka do Kadry Narodowej PZLA
w trójskoku. Na ¿adne ze zgrupowañ Kadry
Polski nie móg³ pojechaæ, bo pracuje w
wojsku, a armia niechêtnie urlopuje wojskowych, gdy s¹ na kontrakcie.
Jedn¹ z ciekawostek wartych uwagi
jest równie¿ fakt, ¿e zawodnik klubu
Czarni Olecko jako jedyny z czo³ówki
krajowej nie trenuje na tartanie, a jakie
to ma znaczenie, niech oceni¹ fachowcy od lekkiej atletyki!
W imieniu zespo³u redakcyjnego gratulujemy zawodnikowi i jego trenerowi
osi¹gniêtych sukcesów i ¿yczymy dalszych osi¹gniêæ sportowych.

Pi³ka no¿na

Siatkówka

Lekka atletyka
wietny wystêp
Przemka Szlaszyñskiego
na Mistrzostwach Polski
Seniorów w Bydgoszczy

23 lipca 2006r. (niedziela) na stadionie MOSiR Olecko rozegrany zosta³ Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej ¯aków Oleckie Wakacje 2006r. z udzia³em 6 dru¿yn, w tym dwóch z Niemiec.
Kolejnoæ koñcowa:
1. UKS Trójka E³k ...................... 15 pkt
2. MLKS Czarni Stars Olecko ...... 9 pkt
3. TSV Kaldenkirchen (Niemcy)....7 pkt
4. MLKS Czarni Stars Olecko ......... pkt
5. TSV Kaldenkiechen (Niemcy)....6 pkt
6. UKS Rona 03 E³k ..................... 0 pkt

Zawody strzeleckie

30 lipca br. o godz. 9 w Doliwach
k/Olecka odbêdzie siê

Ogólnopolski Turniej
Strzelectwa Myliwskiego
Doliwy 2006

W turnieju mog¹ wzi¹æ udzia³ posiadacze pozowolenia na broñ myliwsk¹.
W ubieg³ym roku o zwyciêstwo walczy³o 50 myliwych
Organizatorzy - Ko³o Myliwskie
Sarna - zapraszaj¹ do Doliw zarówno
chêtnych do udzia³u w zawodach, jak i
kibicowania strzelcom.

Dnia 23lipca2006r. (niedziela) odby³
siê IV Turniej Grand Prix w siatkówce
pla¿owej. W turnieju wziê³o udzia³ 10
dru¿yn, z Olecka, Gi¿ycka, Go³dapii i E³ku,
które zosta³y podzielone na dwie grupy.
Do pó³fina³ów awansowa³y pary : z
grupy A: p. Stypu³kowski i p.Wrzyszcz
oraz bracia Paszkowscy, z grupy B p. Waszkiewicz i Kondrat oraz Polkowski i Tyszkowski.
Po zaciêtych pojedynkach do fina³u
wesz³y pary z Olecka i Go³dapi. Zwyciêstwo nale¿a³o do olecczan: p. Waszkiewicza i p. Kondrata, którzy pokonali go³dapian, braci Paszkowskich, 2:0.
Zawody sêdziowa³ Pawe³ Astapczyk.

Tenis ziemny
W turnieju nocnym w grze podwójnej z 22 lipca 2006r. wziê³o udzia³ 7 par z:
Olecka, Koszalina, E³ku, Lublina, Mr¹gowa
i Bia³ej Podlaskiej. W grze podwójnej I
miejsce zajê³a para z Mr¹gowa  Krzysztof i Bartosz Kowalscy, pokonuj¹c parê
z Olecka: Kamila Bombera i Marka Kamiñskiego 9:1. III miejsce zajêli Konrad
G³owicki i Robert Chrzanowski, którzy pokonali Izê Pazynê i Andrzeja Bombera 6:3.
***
W XIII Turnieju o Puchar Przystanku Olecko w grze pojedynczej udzia³ wziê³o
32 zawodników: z Olecka, Warszawy,
Bia³egostoku, Koszalina, E³ku, Z³otnik
oraz gocie z Pary¿a (Francja) i Chicago (USA). I miejsce zaj¹³ Micha³ Gajca
(Warszawa) pokonuj¹c Bartka Kowalskiego (Mr¹gowo) 6:2, 6:2. III miejsce przypad³o równie¿ warszawiakowi  Miko³ajowi Ciarukowi, który pokona³ olecczanina Kamila Bombera 6:4.

APEL DO
CZARNYCH

KIBICÓW
OLECKO

Zarz¹d Klubu zaprasza chêtne osoby do pomocy przy organizacji meczy
pi³karskich rozgrywanych w Olecku.
Ochotników prosimy o zg³oszenie siê do
siedziby Klubu w budynku MOSiR,na
ul. Park 1. Zapraszamy!!!

SZACHY
W dniu 29 lipca (sobota) o godz. 9.00
odbêdzie siê Turniej Szachowy o Puchar Przystanku Olecko. Miejsce gry
- Gimnazjum nr 2, ul. S³owiañska 1 (wejcie od boiska), tempo 15 minut na partiê, kojarzenie komputerowe. Sekcja szachowa klubu Czarni Olecko zaprasza
wszystkich mi³oników gry królewskiej
do udzia³u w turnieju.

TERMINARZ OTWARTYCH TURNIEJÓW TENISA
ZIEMNEGO SEZON 2006 NA KORTACH MOSiR OLECKO
30.07. (niedz.) VI Turniej o Wielki Sêkacz Olecki
6.08. (niedz.)  VIII Turniej o Puchar Przyjaciela 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 tygodnie mijaj¹... Ani siê cz³owiek
obejrzy, a ju¿ ma za sob¹ kolejne 7 dni.
Czas p³ynie i nic nie jest w stanie togo
zmieniæ. W sumie jest dobrze. Niech sobie
p³ynie.
W chwili obecnej mamy szczyt wakacyjny. Praktycznie jest po³owa wakacji. Oczywicie jest wielu tych co krzykn¹, ¿e jeszcze nie i to dopiero pocz¹tek.
I s³usznie. S¹ wakacje i ju¿.
A jak wakacje, to oczywicie mamy
sezon ogórkowy. Co to oznacza? ¯e media
zasypywane s¹ niesamowitymi informacjami o potworach, UFO i innych niezwyk³ych zjawiskach. No tak... Rzeczywicie. Nasze media rzeczywicie zachowuj¹ siê jakby sezon ogórkowy trwa³ od
karnawa³u do sylwestra. Ale to norma
w czasach, gdy zawód dziennikarza przesta³
odró¿niaæ siê od zawodu sprz¹taczki.
Praktycznie to ten sam presti¿ spo³eczny. Tak jak wiêkszoæ zawodów. Kiedy w rodzinie szczytem marzeñ rodziców by³o posiadanie trzech synów ekonomistów i jednego energetyka. Dzi ani
ekonomici, ani energetycy nie s¹ w cenie.
Dzi co druga sklepowa ma wy¿sze wykszta³cenie ekonomiczne lub zarz¹dzanie i marketing. Takie czasy. Wiêc jakie

czasy takie sezony ogórkowe.
A co tam w naszym sezonie ogórkowym? Ano, jak zwykle  rz¹d, PiS itd.
Dlaczego? Bo to wg. wielu jest bardzo
ciekawe i temat woda. A to premier z³y,
a to premier niedobry. To z³y prezydent
 to prezydent dobry. W sumie to mamy
do czynienia z mediami, które zbyt mocno zaanga¿owa³y siê w kampaniê dzi-

Komentarze i refleksje
1. Nasz prezydent,
nasz premier 

wiat polityczny Polski zastanawia
siê nad przyczynami nag³ej dymisji popularnego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Jedni pisz¹, ¿e by³a to kara za
samodzielne (bez uzgadniania z prezesem) mianowanie ministra finansów
Wojciechowskiego i zbyt du¿¹ popularnoæ premiera, co przyæmiewa³o obu braci
Kaczyñskich.
Inni zachwycaj¹ siê, ¿e to kolejny genialny plan prezesa  Marcinkiewicz na
prezydenta Warszawy, ale to mo¿na miêdzy
bajki w³o¿yæ. Dzisiaj ju¿ wiadomo, ¿e
Marcinkiewiczowi najpierw proponowano
stanowisko wiceprzewodnicz¹cego PiS
lub wicepremiera ds. gospodarki, których
nie przyj¹³. Pomys³ z kandydatem na prezydenta Warszawy pojawi³ siê póniej i
nie wiadomo kto by³ jego autorem.
Najbardziej przychylam siê do opinii
M. Czecha (Gazeta Wyborcza nr 164 z
dnia 15 lipca), który pisze, ¿e powodem
dymisji popularnego premiera by³ kryzys prezydentury Lecha Kaczyñskiego,

siejszej opozycji, wiêc nie staæ ich na
inne sformu³owania czy s³owa. Szczerze
pisz¹c bardzo dziwiê siê: takie upa³y, a
im siê chce tych wojen i chwytania siê
za ³by.
Ale w polityce jak zwykle dzieje siê
wiele ciekawego. Po pierwsze koordynatorem do likwidacji WSI (Wojskowych
C.d. na s. 12.

 nie tylko polityczne

który okaza³ siê prezydentem partyjnym
PiS-u oczekuj¹cym dyspozycji od starszego brata, nie umiej¹cym prowadziæ
polityki zagranicznej, zamkniêtym w sobie bufonem. Jedyne, co Lech chêtnie
czyni³, to celebra wszelkich wi¹t narodowych i podkrelanie swojego patriotyzmu. Chcia³by byæ Pi³sudskim, ale gdzie
mu tam do charyzmy Marsza³ka!
Dlatego starszy brat, bardziej przebojowy, ruszy³ na pomoc m³odszemu
bratu, zagubionemu w polityce zagranicznej i zamkniêtemu w swoich kompleksach i fobiach. Podleg³oæ starszemu bratu doskonale oddaje powyborczy meldunek prezydenta-elekta: meldujê panie prezesie, ¿e plan wykonalimy 
Lech Kaczyñski okaza³ siê prezydentem
s³abym, przesadnie wra¿liwym, pope³niaj¹cym ma³e gafy i du¿e b³êdy, niezdolnym do akcentowania polskiej polityki
zagranicznej, niezdolnym do rozwi¹zywania problemów krajowych.
Polacy ju¿ zaczynali rozumieæ, ¿e za
obietnicami prezesa i piêknymi, medialnymi wyst¹pieniami Marcinkiewicza nie

Grzegorz Kudrzycki

id¹ czyny i nie podejmuje siê spraw trudnych i wa¿nych.
Kiedy prezydent Lech Kaczyñski do
spotkania w Trójk¹cie Weimarskim zaproponowa³ w zastêpstwie Marcinkiewicza, Niemcy i Francja nie wyrazi³y zgody, bo wiedzieli, ¿e premier Marcinkiewicz ma tyle do powiedzenia, co ¯yd za
okupacji. Co innego premier Jaros³aw
Kaczyñski  z tym spotkaj¹ siê i Francuzi i Niemcy, bo wiedz¹ lepiej ni¿ PAC,
kto w Polsce rozdaje karty.
A co do premierostwa Jaros³awa
Kaczyñskiego to mylê, ¿e przynajmniej
na pocz¹tku sytuacja bêdzie bardziej przejrzysta  kierowca bêdzie siedzia³ na miejscu
kierowcy, a nie udawa³ pasa¿era i wiadomo bêdzie kto ponosi odpowiedzialnoæ za sprawy kraju.
I mimo, ¿e nie pa³am sympati¹ do braci
Kaczyñskich za ich k³ótliwoæ, populizm
i bufonadê, to ¿yczê sukcesów gospodarczych premierowi, bo z sukcesów mo¿e
skorzystaæ Polska, a to przecie¿ tak¿e mój
kraj.
Ci¹g dalszy na s. 17.

