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Nieszczêliwie zakochany jest jak przedsiêbiorca,
który wci¹¿ dop³aca do deficytowej imprezy, ¿eby
nie straciæ tego, co ju¿ zap³aci³.
/Hugo Dionizy Steinhaus/

1 sierpnia 2006 r .

Regaty Delphia 24 Match Race

Od 29 do 30 lipca na wodach jeziora Oleckie Wielkie rozegrano regaty typu
match race. Zorganizowa³a je olecka stocznia jachtowa Delphia Yachts.
Zorganizowa³a je olecka stocznia jachtowa Delphia. Regaty by³y jednoczenie
promocj¹ nowej klasy jachtów regatowych budowanych w stoczni.
Fot. Boles³aw S³omkowski

Cena 1,40 z³
W ubieg³y pi¹tek, 28 lipca na zaproszenie burmistrza Wac³awa Olszewskiego odwiedzi³ nasz¹ gminê
wojewoda warmiñsko-mazurski Adam
Supe³. W wizycie wzi¹³ równie¿ udzia³
dyrektor Wojewódzkiego Orodka
Doradztwa Rolniczego Zbigniew
Nadrowski.

SUSZA

Po krótkiej wizycie w Ratuszu wojewoda w towarzystwie burmistrzów odwiedzi³ so³eck¹ wie Borawskie, le¿¹c¹
na granicy powiatu i jednoczenie województwa. Tam odwiedzi³ gospodarstwo
so³tysa Edwarda Grabka.
O szczegó³ach wizyty wojewody czytaj
na stronie 12.

O regatach czytaj na s. 11.

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.
(V46702)
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Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

 19 czerwca o 0.50 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ z jezdni w okolicach
Soboli konar drzewa.
 20 czerwca o 13.23 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y skutki kolizji drogowej
w Kukowie.
 20 czerwca o 16.15 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Mo¿nych.
 21 czerwca o 6.40 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni alei Zwyciêstwa
zagra¿aj¹cego ruchowi samochodów
sp³oszonego konia.
 21 czerwca o 17.36 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z budynku
mieszkalnego w Plewkach.
 22 czerwca o 9.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Lenartach niête bociany z gniazda umieszczonego na s³upie elektrycznym.
 22 czerwca o 18.25 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y w budynku przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar powsta³y po zwarciu
instalacji elektrycznej.
 22 czerwca o 18.59 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ przy ul. Park l¹dowanie mig³owca.
 23 czerwca o 12.50 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla Siejnik.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Andrzej Retel

W nocy z 29 na 30 lipca oko³o 1.30
grupa m³odych mê¿czyzn wszczê³a awanturê
w pubie Piwnica. Jeden z mê¿czyzn mia³
w rêku granat i grozi³, ¿e zniszczy lokal.
Policja podjê³a interwencjê, w wyniku której zostali zatrzymani g³ówni inicjatorzy awantury: Grzegorz W. (32 lata)
oraz Bogdana B. (23 lata). Obaj zatrzymani byli pod wp³ywem alkoholu.
Granat okaza³ siê atrap¹. Policja wyst¹pi³a do s¹du o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych.

Wpad³ za alkohol

29 lipca oko³o 22.00 ochrona doprowadzi³a do policji dwóch m³odych mê¿czyzn, którzy usi³owali wnieæ na teren
gdzie odbywa³y siê koncerty Przystanku Olecko alkohol. Okaza³o siê, ¿e jeden z tych mê¿czyzn, dwudziestoletni Sebastian W. (mieszkaniec gm. Kruklanki), jest poszukiwany przez S¹d Rejonowy w Gi¿ycku.
W poniedzia³ek zosta³ odwieziony do
aresztu.

Wypadki

 21 lipca oko³o 3.15 na prostym odcinku drogi pomiêdzy Cichym i Szwa³kiem
dosz³o do wypadku drogowego. Jad¹cy
renoault 19 dwudziestojednoletni Adam
N. (mieszkaniec gm. Wieliczki) straci³ panowanie nad kierownic¹, zjecha³ na prawe pobocze i uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
Kierowca z urazem krêgos³upa zosta³
odwieziony do szpitala w E³ku.
Kierowca nie posiada³ uprawnieñ oraz
by³ pod wp³ywem alkoholu.
***
 22 lipca oko³o 16.10 na trasie Gi¿ycko  Olecko kieruj¹ca bmw dziewiêtnastoletnia Paulina O. na ³uku drogi straci³a panowanie nad kierownic¹, zjecha³a
na lewe pobocze i tam samochód dachowa³. Kieruj¹ca z urazem krêgos³upa zosta³a odwieziona do szpitala w E³ku.
***
 23 oko³o 20.50 jad¹cy samochodem
GAZ siedemdziesiêcioletni Krystian H.
(mieszkaniec Piekar l¹skich) na trasie
Czerwony Dwór  Leny Zak¹tek zjecha³
na lewe pobocze i uderzy³ w drzewo.
Kierowca z ogólnymi obra¿eniami zosta³
odwieziony do szpitala w E³ku.

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

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

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

 1-6.08.2006r.  ul. Zielona 37
 7-13.08.2006r.  ul. Kolejowa 15

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V43804)

 16 czerwca o 11.39 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar samochodu przy pl.
Wolnoci.
 16 czerwca o 13.57 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Sto¿nem.
 16 czerwca o 17.10 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku mieszkalnego w Pietraszach.
 16 czerwca o 21.48 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Przykamiennej po¿ar drzewa.
 17 czerwca o 9.23 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z budynku mieszalnego w Sto¿nem.
 17 czerwca o 22.00 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ po¿ar wysypiska mieci w Sto¿nem.
 18 czerwca o 1.54 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Nad Leg¹ po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 18 czerwca o 13.20 jeden zastêp OSP
wiêtajno zabezpiecza³ imprezê gminn¹.
 18 czerwca o 14.55 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ przy ul. 1 Maja wodê z zalanej
piwnicy budynku mieszkalnego.
 19 czerwca o 0.50 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w okolicach Soboli
zwalone na jezdniê drzewo.

Straszy³ granatem

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V43904)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

(V38007)
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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IX Mazurskie Spotkania z Folklorem OLECKI TERMINARZ
Skoñczy³ siê Przystanek Olecko, lecz
nie koniec letnich imprez. Wielkimi krokami zbli¿a siê ju¿ dziewi¹ta edycja Mazurskich Spotkañ z Folklorem, które odbêd¹ siê w tym roku w dniach 12-15 sierpnia. Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate zaprasza w tych dniach
wszystkich mi³oników folkloru na plac
Pawlaka. Poni¿ej program imprezy.
PROGRAM
11.08.2006 r.  przyjazd zespo³ów
12.08. (sobota)
18:00  zabawy dla najm³odszych; pro-

wadzi zespó³ Majowy Wierch z Kacwina (Górale, Polska)
19:00  koncert zespo³u Majowy Wierch
20:00  kapela Majowe Kwiaty (Kalwaria, Litwa)
21:00  zespó³ folklorystyczny Jánoík
(Svit, S³owacja)
13.08. (niedziela)
18:00 - zabawy dla najm³odszych; prowadzi Zespó³ Tañca ludowego z Centrum Dzieci i M³odzie¿y w Vilkaviskis
(Litwa)
Dokoñczenie na s. 5.

Nowy blok mieszkalny

Rusza budowa kolejnego bloku mieszkalnego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego. Bêdzie to budynek czterdziestoomiorodzinny. Przetarg na zbudowanie
obiektu wygra³ olecki TABEX S.A..
Blok powstanie na placu po by³ej bazie PKS i zostanie ukoñczony w sierpniu
2007 roku. Zostan¹ tak¿e wybudowane parkingi oraz drogi dojazdowe.
Wartoæ inwestycji to oko³o 4 miliony z³otych, z czego gmina wnosi 1.481.500
z³otych, resztê stanowi kredyt Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa.

Mienie
komunalne

W najbli¿szym czasie zostanie rozstrzygniêty przetarg na administrowanie
zasobów komunalnych. Oferty z³o¿y³y
trzy firmy: Fadrowski, Domin oraz Spó³dzielnia Mieszkaniowa Mazury.
W chwili obecnej rozpatruje siê z³o¿one oferty.
Oferty opiewaj¹ na sumy od 920 tysiêcy z³otych do 1 miliona 60 tysiêcy
z³otych za okres trzech lat. Zapewne wysokoæ kwoty nie jest jedynym kryterium, jakim bêdzie siê kierowa³a komisja
przetargowa. Przetarg zostanie rozstrzygniêty do koñca obecnego tygodnia.

Nie po³kn¹³...

22 lipca oko³o 16.00 policanci zatrzymali
na ul. Jeziornej dwudziestodwuletniego
Paw³a N. (mieszkañca Warszawy), który
posiada³ przy sobie 0,76 grama marihuany. Mê¿czyzna usi³owa³ po³kn¹æ narkotyk, policjanci udaremnili tê próbê
pozbycia siê dowodu rzeczowego.
Zatrzymanemu mê¿czynie za posiadanie narkotyku grozi do trzech lat pozbawienia wolnoci.

Trwa likwidacja ZGM
Zosta³a powo³ana komisja, która przejmie mienie komunalne. Przejêcie maj¹tku bêdzie jednoczenie rozliczeniem likwidowanej jednostki. Zapewne na najbli¿szej sesji radni bêd¹ chcieli siê dowiedzieæ czego wiêcej o tym procesie.

1 sierpnia
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
- strzelnica
3 sierpnia
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, Kolejowa 32.
4 sierpnia
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
17.00  Auta  film, kino
19.00  Jasminum  film, kino
5 sierpnia
10.00  turniej tenisowy  korty MOSiR
11.00  Otwarty Turniej Siatkówki Pla¿owej, korty MOSiR
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
17.00  Auta  film, kino
19.00  Jasminum  film, kino
6 sierpnia
10.00 Turniej Tenisa Ziemnego - korty
MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
15.00  BKS Têcza Biskupiec - MLKS
Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej, stadion MOSiR
17.00  Auta  film, kino
19.00  Jasminum  film, kino
19.00  Mini koncert na placu Wolnoci
7 sierpnia
17.00  Auta  film, kino
8 sierpnia
10.00 - Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
- strzelnica
17.00  Auta  film, kino
11 sierpnia
16.00 - Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
17.00  Asterix i Wikingowie  film,
kino
19.00  Przysiêga  film, kino
12 sierpnia
10.00  turniej tenisowy  korty MOSiR
11.00  Otwarty Turniej Siatkówki Pla¿owej, korty MOSiR
16.00 - Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
17.00  Asterix i Wikingowie  film,
kino
19.00  Przysiêga  film, kino
13 sierpnia
10.00 Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora MOSiR - korty MOSiR
11.00 - Turniej Siatkówki Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
17.00  Asterix i Wikingowie  film,
kino
19.00  Przysiêga  film, kino
15 sierpnia
10.00 - Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
- strzelnica

"
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mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

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

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!

(V37908)

rodzinny. Mamy teraz niesamowity g³ód
mieszkañ.
Ten po¿ar by³ tragiczny w skutkach.
Jedna osoba zginê³a, a jedna le¿y w szpitalu
ze z³amanym krêgos³upem. Najgorsze jest
jednak to, ¿e przyczyn¹ nie by³a np. z³a
instalacja elektryczna, gazowa czy jaka
usterka innego typu. Prawdopodobn¹
przyczyn¹ po¿aru by³o podpalenie. Budynek pali³ siê trzykrotnie podczas piêciu lat: w 2001 sp³on¹³ prawie kompletnie, w 2003 zauwa¿ono w porê i ugaszono, a w tym te¿ prawie w ca³oci.
Opracowa³ Bogus³aw M. Boarwski

(V46502)

Podczas pobytu wojewody Adama
Sup³a w Olecku poruszona zosta³a sprawa
odbudowy spalonego budynku przy ul.
Kasprowicza. Burmistrz oczekuje, ¿e
wojewoda zwiêkszy zasi³ki celowe na
odbudowê. Równie¿ mo¿liwe bêd¹ dotacje celowe bezporednio dla rodzin, które
straci³y dach nad g³ow¹. MSWiA stwierdzi³o, ¿e zasi³ek taki mo¿e byæ w wysokoci nawet do 6000 z³otych na rodzinê.
Gmina zapewni³a mieszkania zastêpcze. Sami nie udwigniemy jednak ta-

kiego problemu. Zwracam siê wiêc o
pomoc do Wojewody  stwierdzi³ w
wywiadzie do Radia Olsztyn burmistrz
Wac³aw Olszewski.
Budynek nadaje siê do remontu
i odbudowy  kontynuuje W. Olszewski  ale jest to koszt 316 tysiêcy z³otych. Jest to nieprzewidziany wydatek.
Musimy jednak wyremontowaæ ten budynek w ci¹gu trzech miesiêcy. Trzeba
daæ ludziom mieszkania przed zim¹. Mamy
problemy. To nieszczêcie dotknê³o nas
jakby podwójnie. W grudniu ubieg³ego
roku spali³ siê nam budynek dziesiêcio-

(V18004)

Pogorzelcy

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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Kanalizacja deszczowa

Trwaj¹ prace przy budowie kanalizacji deszczowej i separatorów. Ukoñczenie prac przy tej du¿ej, bo kosztuj¹cej oko³o
2 milionów z³otych inwestycji, zostan¹ ukoñczone w roku bie¿¹cym. Zakoñczenie budowy zapewni miastu oczyszczanie
mechaniczne wszystkich wód opadowych. Bêdziemy mieli czystsze
jezioro i czystsz¹ rzekê. Prace by³y prowadzone przy ul.1 Maja,
a w planie s¹ przy ul. Sembrzyckiego i Letniej.
rodki na inwestycjê pochodz¹ g³ównie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i gminy Olecko.

Nowe tereny pod gara¿e

Na miejscu starej targowicy w ci¹gu na zapleczu domów
przyleg³ych do ulicy Kociuszki powstan¹ nowe gara¿e. Gmina przeka¿e grunty pod budowê.
Reszta targowicy zostanie zamieniona na park.

wietlica w Borawskich

Na ukoñczeniu s¹ prace budowlane. Trwa tynkowanie i
roboty wykoñczeniowe. Wykonawc¹ robót jest firma INTREX
z Wieliczek.

Wydzia³ Nauk Przyrodniczych Wszechnicy Mazurskiej zaprasza do podjêcia studiów na jednym z
trzech atrakcyjnych i przysz³ociowych kierunków:
 ochrona rodowiska,
 wychowanie fizyczne
 pielêgniarstwo
Ochrona rodowiska  studia zawodowe in¿ynierskie i magisterskie studia uzupe³niaj¹ce w systemie niestacjonarnym.
Kierunek akredytowany przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹.
Plan studiów na tym kierunku zosta³ w tym roku akademickim
gruntownie zmieniony i dostosowany do standardów krajowych i
europejskich. Studenci s¹ przygotowywani od strony teorii i praktyki do podjêcia pracy w ró¿nych instytucjach zajmuj¹cych siê szeroko rozumian¹ ochron¹ rodowiska, w tym zintegrowanym zarz¹dzaniem rodowiskowym, w laboratoriach rodowiskowych, administracji rz¹dowej i samorz¹dowej wykonuj¹cej zadania z zakresu
ochrony przyrody i rodowiska i innych placówkach wymagaj¹cych od kandydatów wy¿szego wykszta³cenia o profilu ochrona
rodowiska. Studia s¹ prowadzone w trzech niezale¿nych, ale stanowi¹cych logiczn¹ ca³oæ etapach: studia in¿ynierskie, magisterskie studia uzupe³niaj¹ce i studia podyplomowe nt. Ochrona rodowiska w przedsiêbiorstwie i gminie.
Warto podj¹æ studia na tym kierunku, poniewa¿ w ca³ym kraju,
a tak¿e za jego granicami potrzeba bêdzie coraz wiêcej specjalistów
znaj¹cych i rozumiej¹cych mechanizmy funkcjonuj¹ce w przyrodzie,
aby j¹ skutecznie chroniæ przed cywilizacyjnym, gospodarczym i
urbanistycznym przekszta³caniem i degradacj¹.
Studia na tym kierunku maj¹ solidn¹ podstawê w postaci przedmiotów ogólnych, jêzykowych i kierunkowych.
C.d.n.

c.d. ze s. 3.
19:00  koncert Zespo³u Tañca ludowego Vyzele z Centrum
Dzieci i M³odzie¿y w Vilkaviskis (Litwa)
20:00  koncert zespo³u ludowego GEVI (Estonia)
21:00  kapela Majowe Kwiaty (Kalwaria, Litwa)
14.08. (poniedzia³ek)
18:00  zabawy dla najm³odszych; prowadzi Amatorski Zespó³ Regionalny im. W³. St. Reymonta (Lipce Reymontowskie, Polska)
19:00  zespó³ taneczny tañca narodowego z Domu Kultury
w Dzielzawie Zliuki (£otwa)
20:00  koncert chóru Kersti Pärnamets´ singers (Estonia)
20:30  Wesele Boryny  koncert Amatorskiego Zespo³u
Regionalnego im. W³. St. Reymonta (Lipce Reymontowskie,
Polska)
15.08. (wtorek)
18:00  Pierzawka w wykonaniu Amatorskiego Zespo³u Regionalnego im. W³. St. Reymonta (Lipce Reymontowskie,
Polska)
19:00  koncert Zespo³u Tañca ludowego Vyzele z Centrum
Dzieci i M³odzie¿y w Vilkaviskis (Litwa)
19:30  zespó³ taneczny tañca narodowego Domu Kultury w
Dzielzawie Zliuki (£otwa)
20:00  koncert zespo³u ludowego GEVI (Estonia)
20:30  koncert zespo³u Majowy Wierch
21:00  koncert Zespo³u Folklorystycznego Jánoík (Svit, S³owacja)
21:30  pokaz Poloneza w wykonaniu wszystkich zespo³ów
21:45  Teatr Tañca Wspó³czesnego WPS (Warszawa, Polska)
22:00  pokaz tañca ognia w wykonaniu zespo³u Exodus

LAS I OGRÓD

(V238907)

Zosta³a wznowiona rozbudowa rodowiskowego Domu Samopomocy u zbiegu ulic Armii Krajowej i Sembrzyckiego. Gmina
otrzyma³a na ten cel rodki z Pefron. Jest to ponad 450 tysiêcy z³otych. Równie¿ Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
przekaza³o na ten cel 249 tysiêcy. Otrzymane pieni¹dze pozwol¹ zrealizowaæ projekt do koñca tego roku.
Przetarg na wykonanie rozbudowy wygra³a go³dapska firma Karwoski & Lipa, a podwykonawc¹ jest TABEX S.A.

IX Mazurskie Spotkania
z Folklorem

* 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

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78528)

Rozbudowa rodowiskowego
Domu Samopomocy

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

$
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TAK BY£O NA 13. PRZYSTANKU OLECKO

13. PRZYSTANEK OLECKO

Przystanek Koncertowy. Stare Dobre Ma³¿eñstwo.

Marek Ga³¹zka z Zespo³em.

Fotografie:
Józef Kunicki

Dancing Queen  z³ote przeboje ABBY (Czechy).

Piotr Dunajski - puzon, Mariusz Kawalec - saksofon
altowy i sopranowy.

Jak ju¿ informowalimy, tytu³ Pasjonata roku przyznawany przez Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy otrzyma³ Wojciech Kot.
Uroczyste og³oszenie nominacji nast¹pi³o 24 lipca oko³o
podczas koncertu powiêconego 28. rocznicy mierci Edwarda
Stachury.

Koncert Warsztatu Piosenki

Wrêczenie nagrody Pasjonata Roku
Przypisanych Pó³nocy.
Podczas XIII Przystanku Olecko po raz kolejny pod
wodz¹ Jana Kondraka odby³y siê warsztaty muzyczne. Ich
plonem by³ koncert na du¿ej scenie. Efekty tygodniowej
pracy zosta³y przez nas zarejestrowane. Jeli chcesz
pos³uchaæ piosenek w plikach mp3, zajrzyj na stronê http:/
/www.ap.andryszczyk.com

Koncert warsztatu piosenki - Funky.

%
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Podczas koncertu Patrycji Markowskiej.

Ogniste zalubiny Teatru AGT - P.O.I. pod przewodnictwem Romana Karsztuna

Wniebowciêci

De Mono

Dia³ania policjantów z Komendy Sto³ecznej w Warszawie

&
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Podczas koncertu Goi

O.K.A.W.  Sztorm  piosenka ¿eglarska i folk.

Losowanie, wród nabywców karnetów kina domowego
Pionier D222 ufundowanego przez Firmê ELDOM.

Koncert Szymona Wydry w dniu 29 lipca.

Zespó³ Virgin z Dod¹

Koncert orkiestry Komendy Sto³ecznej Policji w Warszawie

'
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XIV Olecki Otwarty Maraton P³ywacki

KOMUNIKAT KOÑCOWY XIV OLECKIEGO OTWARTEGO MARATONU P£YWACKIEGO Olecko, 29.07.2005
godz. 1200
XIV Olecki Maraton P³ywacki odby³ siê jak zawsze na jeziorze Oleckie Wielkie. D³ugoæ maratonu wynosi³a jak co roku
- 4,5 km. Do maratonu zg³osi³a siê rekordowa iloæ zawodników  23, wystartowa³o 23 i ukoñczy³o 23. Sêdzi¹ g³ównym
maratonu by³ Jerzy Sulima z Olecka. Zawodników asekurowali
ratownicy WOPR Olecko. Temperatura wody - 25oC, temperatura powietrza - 25oC

Pierwszych szeciu zawodników otrzyma³o nagrody rzeczowe, w tym najlepszy - Pawe³ Rurak - nagrodê g³ówn¹ ³ódkê wios³ow¹ o wartoci 2000 z³ ufundowan¹ przez oleck¹
stoczniê DELPHIA YACHTS S.A.
XIV Olecki Otwarty Maraton P³ywacki - start.
WYNIKI KOÑCOWE
1. Rurak Pawe³ - Suwa³ki - 59,16
2. Gilski Pawe³ - Olsztyn - 1:04,46
3. Pujszo Pawe³ - Lublin - 1:06,37
4. Sawicki Józef - Bia³ystok - 1:06,52
5. Safroñczyk Piotr - Bia³ystok - 1:07, 12
6. Kempa Tomasz - Kêdzierzyn Kole - 1:08,05
7. Capa³a Piotr - Warszawa - 1:08,32
8. Koszewski Pawe³ - Augustów - 1:07,01
9. Mielnik Magdalena - Olsztyn - 1:10,16
10. Ziêtek Klaudia - Suwa³ki - 1:11,42
11. Kozakiewicz Marta - Bia³ystok - 1:15,06
12. Polañski Jakub - Suwa³ki - 1:17,12
13. Wonialis Anna - Suwa³ki - 1:19,20
14. Sajkiewicz Zbigniew - Warszawa - 1:21,36
15.Wandzioch Krzysztof - Suwa³ki - 1:30,45
16. Godziejewska Anna - Olsztyn - 1:32,43
17. Neumann Jerzy - Poznañ - 1:35,50
18. Wandzioch Katarzyna - Suwa³ki - 1:37,56
19. Sowa Piotr - Gi¿ycko - 1:55,32
20. Urbanek Tomasz - Warszawa - 1:55,52
21. Fidler Piotr - Olecko - 1:57,32
22. Rejniak Ola - Warszawa - 1:59,59

Jedyny olecczanin, który w tym roku odwa¿y³ siê wystartowaæ w maratonie  Piotr Fidler.

Nagrody otrzymali tak¿e wszyscy niepe³nosprawni, najlepsza kobieta, najm³odszy i najstarszy zawodnik maratonu
oraz startuj¹cy olecczanin. Ka¿dy zawodnik otrzyma³ okolicznociowe dyplomy.
Wszyscy uczestnicy na koniec byli poczêstowani smacznym bigosem, pizz¹, p¹czkiem i herbat¹.

Zwyciêzca (w ³odzi), zawodnicy, organizatorzy i kibice.
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Regaty

o Puchar Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej

nicz¹cy Rady Miejskiej Leszek Ga³czyk,
prezes SOZ¯ Tadeusz Krasinkiewicz z
Warszawy. Nie przyjecha³ patron regat,
wicemarsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski z powodu obrad w tym dniu parlamentu.
Na g³adk¹ taflê jeziora wyp³ynê³o 16
³ódeczek i d³ugo oczekiwano na wiatr.

To nazwa regat w najs³ynniejszej klasie
regatowych ¿aglówek  OPTYMIST,
organizowanych od kilku lat w Olecku
przez Uczniowski Klub Sportowy 3.
Na regaty zjechali zawodnicy w wieku 10-12 lat wraz z rodzicami i opiekunami z szeciu klubów, tj. z Suwa³k, Bia³egostoku, Gi¿ycka, E³ku oraz z Olecka.
Na uroczyste otwarcie przybyli starosta olecki, Stanis³aw Ramotowski, wiceburmistrz Henryk Trznadel, przewod-

Dopiero po godzinie 14.00 sêdzia regat
Stanis³aw Paw³owski da³ sygna³ i rozpocz¹³ siê wycig, jak siê okaza³o  jedyny w tych zawodach.
 I miejsce zaj¹³ Krzysztof Ma³ecki (Gi¿ycko)
 II miejsce zaj¹³ Stanis³aw Klimaszewski (Gi¿ycko)
 III miejsce zaj¹³ Pawe³ Cherubin (Suwa³ki)
Najlepsz¹ z dziewcz¹t okaza³a siê
Justyna Czerwiñska z Bia³egostoku.
Zawody by³y bardzo dobrze zorganizowane, Optymisty chroni³a Policja, Stra¿
Po¿arna, WOPR. Szkoda tylko, ¿e przyby³o jedynie 16 ³ódeczek...
Fot. i tekst Boles³aw S³omkowski

Najsilniejszy cz³owiek wiata w Olecku!
Na zaproszenie pana Marka Kowalewskiego, w dniu 22 lipca przebywa³ w
naszym miecie najsilniejszy cz³owiek
wiata, Mariusz Pudzianowski, którego
znamy z wystêpów w s³ynnych zawodach si³aczy STRONG MAN.
Z m³odymi mieszkañcami Olecka przeprowadzi³ trening si³owy i udzieli³ cennych wskazówek jak trenowaæ i formowaæ swoj¹ sylwetkê bez szkody dla organizmu.

Po treningu spotka³ siê ze swoimi
fanami i fankami, którym podarowa³ plakaty z dedykacj¹ i autografem.
Spotkanie przebiega³o w bardzo dobrej atmosferze, bez ladu gwiazdorstwa
ze strony s³ynnej osoby. Taka postawa
wiadczy, ¿e trening si³owy kszta³tuje nie
tylko cia³o, ale tak¿e charakter.
Spotkania bêd¹ kontynuowane w
po³owie padziernika 2006.
Zapraszamy
BOS

Fot. Boles³aw S³omkowski
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Regaty Delphia 24 Match Race

C.d. ze s. 1.
Fot. Boles³aw S³omkowski
Nazwa typu mówi jednoczenie o pochodzeniu jednostek oraz o ich d³ugoci: Delphia 24 S. (stocznia olecka oraz
24 stopy d³ugoci  czyli oko³o 730 centymetrów po pok³adzie oraz oznaczenie
S, czyli Sport). Nowych jachtów zbudowano ju¿ 8 sztuk. Planowana produkcja roczna typu to oko³o 15-25 jachtów.
W chwili obecnej zainteresowani kupnem s¹ ¿eglarze z Polski oraz zagraniczni importerzy. Stowarzyszenie regatowe
Delphia 24 stara siê o przyznanie jachtowi klasy narodowej.

opowiada
film
Wind (re¿. Kevin
Kostner). W wypadku regat oleckich jachtów by³o szeæ.
Pierwszego dnia odby³o siê piêædziesi¹t
biegów eliminacyjnych, za w niedzielê biegów fina³owych
odby³o siê dziesiêæ.
Jest to nowa,
wspania³a klasa  mówi³ o oleckich maszynach wycigowych
Ponton komisji regatowej oraz zwyciêski jacht
na trasie regat.
Zbigniew Kania.  W
chwili obecnej wiem
o mo¿liwociach tej
³odzi zaledwie 60%.
Wiedza bêdzie ros³a
z wycigu na wycig.
Wró¿ê wielk¹ przysz³oæ tej klasie.
Oleckie regaty
zwyciê¿y³ jacht i za³oga Zbigniewa Kani,
drugi by³ jacht Paw³a
Oskroby, trzecie miejsce zaj¹³ (po rozgrywce pó³fina³owej) jacht
Marka Stañczyka.
Czwarty by³ Andrzej

W wycigach wziê³o udzia³ szeciu
czo³owych polskich skiperów, m.in.:
Zbigniew Kania, Pawe³ Oskroba, Marek
Stañczyk. Regaty doskonale relacjonowa³ u¿ywaj¹c zrozumia³ego i przystêpnego jêzyka Mieczys³aw Konarzewski.
Jest to doskona³y pomys³, gdy¿ dla wielu
(bardzo wielu) system i zasady regatowe s¹ nieznane i granicz¹ z wiedz¹ jak¹
maj¹ na temat szachów czy bryd¿a osoby nie znaj¹ce tamtych zasad.
Klas¹ sam¹ dla siebie sta³ siê Zbigniew Kania, który w fina³owej rozgrywce
wygra³ wszystkie trzy biegi wyprzedzaj¹c na mecie jacht Paw³a Oskroby.
W chwili obecnej regaty typu match
race staj¹ siê bardzo popularne. Na licie rankingowej kapitanów jest obecnie ponad tysi¹c ¿eglarzy  w tym startuj¹cy w Olecku, zajmuj¹ miejsca od 40
do 150. By³y wiêc to regaty na poziomie
wiatowym.
Regaty match race polegaj¹ na tym,
¿e w bezporednich wycigach rywalizuj¹ dwa jachty. O wycigach tego typu

Czapski z za³og¹.
Oko³o 15.00 w niedzielê odby³o siê
uroczyste wrêczenie pucharów, dyplomów i nagród.
Stocznia Delphia ufundowa³a skromne
nagrody.
Regaty, które odby³y siê w Olecku s¹
jedn¹ z edycji wycigów, które co weekend odbywaj¹ siê w innym miejscu Polski.
Na zakoñczenie goci po¿egnali w³aciciele stoczni Delphia Yachts Wojciech
i Piotr Kot. Piotr Kot ponadto zapowiedzia³ i zaprosi³ wszystkich obecnych na
regaty Delphia 24 Match Race 2007.
Zapewni³ te¿, ¿e bêd¹ jeszcze wiêksze
i nie zabraknie na nich pokazu sztucznych ogni.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Na zdjêciu: Piotr i Wojciech Kot oraz cz³onkowie zwyciêskiej za³ogi: Zbigniew Kania (skiper), Piotr Królikowski, Roman G³ówka i Szczepan Wroñski.
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Susza

W ubieg³y pi¹tek, 28 lipca na zaproszenie burmistrza Wac³awa Olszewskiego odwiedzi³ nasz¹ gminê wojewoda warmiñsko-mazurski Adam Supe³. W wizycie wzi¹³ równie¿ udzia³ dyrektor Wojewódzkiego Orodka Doradztwa Rolniczego
Zbigniew Nadrowski.
Po krótkiej wizycie w Ratuszu wojewoda w towarzystwie burmistrzów odwiedzi³
so³eck¹ wie Borawskie, le¿¹c¹ na granicy powiatu i jednoczenie województwa.
Tam odwiedzi³ gospodarstwo so³tysa
Edwarda Grabka.
Z podwórka, pieszo, wszyscy udali
siê na spacer po polach, które dotknê³a
susza. W spacerze wziêli udzia³ równie¿
rolnicy z Borawskich oraz radny z tej
wsi Marek Chlebus.
Dopiero tam widaæ, jak wielkie bêd¹
straty w rolnictwie. Wypalone zbo¿e, wysokie na kilkanacie centymetrów, kukurydza, która nie chce zakwitn¹æ, z pozwijanymi lub ju¿ z z¿ó³k³ymi liæmi, wypalone ziemianki, pod krzakami których s¹ bulwy
wielkoci orzechów laskowych.
Przyjecha³em zobaczyæ jak wygl¹da
susza w tej czêci województwa. Chcê
równie¿ us³yszeæ bezporednio, co rolnicy maj¹ mi do powiedzenia na ten temat.
Chcê us³yszeæ od nich samych, która z
form pomocy, któr¹ rz¹d chce przygotowaæ, by³aby najw³aciwsza. Ju¿ teraz wiem,
¿e sam kredyt to nie jest do koñca forma
w³aciwa, bo trudno przewidzieæ pogodê
za rok, kiedy kredyt bêdzie trzeba sp³acaæ.
To, co powiedz¹ mi tutaj rolnicy i co
przeka¿ê rz¹dowi, to tylko g³os w dyskusji. G³os ten przeka¿ê przed podjêciem de-

cyzji w Ministerstwie  stwierdzi³ wojewoda.
Corocznie z pierwszego pokosu mam
100 beli kiszonki, a w tym roku wysz³o
jedynie 40. Drugiego pokosu nie bêdzie.
Wszystko wypali³o. A to jest pi¹ta klasa
gleby. Tam dalej jest szósta. Nawet na
trzeciej klasie gleby nie ma normalnego
pokosu.
Z mlekiem jest jeszcze w normie. Daje
siê krowom rutê, stare zbo¿e, ale zapasy siê koñcz¹. Mleka jest o 10% mniej 
mówi so³tys Edward Grabek.
Pojecha³em do magazynu po wys³odki.
Tam ju¿ ceny posz³y w górê. Jest susza i
wszyscy staraj¹ siê zarobiæ na nas jak
najwiêcej. Wiadomo, ¿e zabraknie pasz i

60 z³otych, teraz ciê¿ko kupiæ j¹ za 150
 mówi rolnik i radny Marek Chlebus.
Kukurydza jest w fatalnym stanie. Przy
koñcu lipca powinna mieæ wysokoæ ponad dwa metry. Bêdzie wiêc mniej masy
zielonej. Równoczenie nie osi¹gnie ona
dojrza³oci woskowo-mlecznej, czyli po
prostu nie rozwin¹ siê kolby, a to one
w³anie s¹ najwiêkszym magazynem bia³ka w paszy, jak¹ siê z tej roliny produkuje.
Dlatego chcia³em pokazaæ Panu Wojewodzie problemy, które nas dotycz¹.
Pragnê, aby zainteresowa³ w³adze centralne
problemem pomocy rolnikom. Kredyt suszowy to dobra rzecz, ale susza mo¿e siê
przed³u¿yæ i rolnicy nie bêd¹ mogli go

wszyscy wykorzystuj¹ sytuacjê, w jakiej
znaleli siê ch³opi. W zesz³ym roku zebra³em 700 bel, a w tym roku 200. Na pocz¹tku roku bela sianokiszonki kosztowa³a

zwróciæ. Uwa¿am wiêc, ¿e pomoc ta powinna byæ szersza.
Uwa¿am, ¿e powinno siê iæ w kierunku kredytów umarzalnych lub konkretnych dotacji celowych, czyli powinno siê
og³osiæ stan klêski ¿ywio³owej. Innej mo¿liwoci nie widzê. Grozi nam za³amanie
hodowli byd³a mlecznego. Odbudowa stada
to minimum 5 lat. W takim wypadku Polska mo¿e wypaæ z kwot mlecznych. Upadn¹ mleczarnie. W koñcu kryzys ten dotknie konsumentów. Jest to problem wiêkszy ni¿ niejednemu siê wydaje.
Jest to naprawdê wielki problem. Rolnicy zostali zostawieni sami sobie. Turyci ciesz¹ siê, ¿e mamy tutaj Riwierê. Jednak dotknie ten problem, prêdzej czy póniej, wszystkich. Widaæ to po cenach niektórych produktów, takich chocia¿by, jak
truskawki, ogórki pomidory. Ceny te s¹
wy¿sze w stosunku do roku ubieg³ego 
stwierdzi³ Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Wojewoda Adam Supe³ przyj¹³ zaproszenie rolników z Borawskich na uroczyste otwarcie remizy i zarazem wietlicy
wiejskiej. Odbêdzie siê ono w po³owie
wrzenia.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Na zdjêciu od lewej: Marek Chlebus (radny i rolnik),
wojewoda Adam Supe³ oraz so³tys Edward Grabek.

Fotograie: Marek Pacyñski

!
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K¹cik szachowy
Zad2. (3 pkt.)
Od dzisiaj rusza K¹cik Szachowy 
bêd¹ go redagowaæ: Marta Spisak (olecka
szachistka) i Czes³aw Spisak (kierownik
sekcji szachowej Czarnych Olecko, mistrz
FIDE). Bêdziemy przedstawiaæ Pañstwu
najciekawsze wydarzenia z ¿ycia lokalnych szachów oraz wiele ciekawostek
i anegdot. W ka¿dym numerze publikowane bêd¹ równie¿ diagramy z zadaniami szachowymi, za których poprawne rozwi¹zanie przyznane zostan¹ punkty (1,2
lub wiêcej, w zale¿noci od trudnoci
zadania). Zebrane w ten sposób punkty
pozwol¹ na udzia³ w konkursie Szachy
nad Leg¹. Co miesi¹c wród uczestników zostan¹ rozlosowane symboliczne
upominki, a na koniec roku  nagroda
g³ówna dla posiadacza najwiêkszej iloci punktów  komplet szachów Staunton + niespodzianka. Ju¿ dzisiaj przedstawiamy pierwsze konkursowe zadania,
nale¿y podaæ pierwszy ruch.
Zad1. (1 pkt.)

Bia³e daj¹ mata w jednym posuniêciu!

Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹!
A teraz kilka s³ów o tym, dlaczego
warto graæ w szachy!
Niewyczerpane mo¿liwoci tej królewskiej gry, bogactwo zawartych w niej treci,
nieub³agana, konsekwentna logika, a
jednoczenie nieograniczone pole do
popisu dla twórczej inicjatywy i fantazji
sprawiaj¹, ¿e szachy wnosz¹ wielki wk³ad
do ogólnej kultury ludzkoci. Jak zatem
szachy oddzia³uj¹ na m³odego cz³owieka? Niew¹tpliwie wp³ywaj¹ na rozwój
psychiczny i intelektualny, szczególnie
na dzieci w takich p³aszczyznach, jak:
· Rozwój zainteresowañ  dziecko poznaje now¹ dyscyplinê, której istot¹
jest samodzielne, logiczne mylenie;
· Aktywnoæ twórcza  wszelkie naladownictwo równoznaczne jest z pora¿k¹; dziecko zatem samo kreuje wydarzenia na szachownicy i ponosi za
nie odpowiedzialnoæ;
· Rozwój pozytywnych sfer osobowoci

PFRON URUCHAMIA INFOLINIÊ

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych z pocz¹tkiem sierpnia b.r. pod bezp³atnym numerem
telefonu 0-800-53-33-35 wszyscy zainteresowani bêd¹ mogli
uzyskaæ informacje przydatne osobom niepe³nosprawnym.
Jednym z zadañ realizowanych w ramach polityki informacyjnej PFRON jest udostêpnienie i u³atwienie dostêpu
do istotnych informacji potrzebnych ponad 5 milionom osób
niepe³nosprawnych, ich rodzinom i opiekunom oraz organizacjom pozarz¹dowym i pracodawcom.
Od sierpnia b.r. zadanie to bêdzie realizowa³a firma TAI
wy³oniona przez PFRON w ramach przetargu - mówi Micha³ Rydzewski, Kierownik Dzia³u Komunikacji Spo³ecznej
PFRON.
Bezp³atny numer telefoniczny zapewni wszystkim zainteresowanym mo¿liwoæ uzyskania informacji na temat: uprawnieñ osób niepe³nosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnieñ zwi¹zanych z zatrudnianiem osób

 szachy wykszta³caj¹ poczucie obiektywizmu, uznanie prawd innych ludzi,
ucz¹ tolerancji i reakcji na niepowodzenia;
· Rozwijanie pamiêci i uwagi oraz logicznego mylenia  g³ówn¹ umiejêtnoci¹, któr¹ rozwijaj¹ dzieci graj¹ce
w szachy jest zdolnoæ dynamicznej
analizy pozycji szachowych w pamiêci, ukszta³towanie jej w postaci przestrzenno-czasowej, czemu towarzyszy
rozwój wyobrani wzrokowej i koncentracji;
· Konsekwencja i wytrwa³oæ w dzia³aniu  szachy kszta³tuj¹ w m³odym cz³owieku zdrowe podejcie do pora¿ek:
podejmowanie próby oryginalnych rozwi¹zañ problemów i zadañ, nieschematycznoæ w dzia³aniu i uparte d¹¿enie do znalezienia w³aciwych rozwi¹zañ;
· Aspekt wychowawczy  rozpatrywany
w kategorii nagrody i kary; w szachach
tak¹ kar¹ jest niew¹tpliwie przegrana,
przy czym kara ta jest natychmiastowa i adekwatna; podobnie z nagrod¹,
któr¹ dla dziecka jest zwyciêstwo.

KUPON KONKURSOWY
Szachy nad Leg¹
Zad1. ..........................................
Zad2. ..........................................
Imiê i nazwisko

...........
........
....................................................
Adres
.................
.......................................................
Rozwi¹zania prosimy przysy³aæ lub
osobicie dostarczyæ do redakcji.
M & Cz Spisak

niepe³nosprawnych oraz wska¿e cie¿ki za³atwiania ró¿nych spraw,
m.in. turnusów rehabilitacyjnych.
Pod numerem telefonu 0-800-53-33-35 bêdzie mo¿na równie¿
uzyskaæ dane teleadresowe wszystkich oddzia³ów PFRON, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, starostw i urzêdów marsza³kowskich, powiatowych i wojewódzkich zespo³ów do spraw
orzekania o niepe³nosprawnoci, jednostek samorz¹dowych stworzonych na potrzeby osób niepe³nosprawnych oraz zapoznaæ
siê z programami PFRON skierowanymi do osób indywidualnych.
Stworzone przez Telefoniczn¹ Agencjê Informacyjn¹ i zlokalizowane w Poznaniu Centrum kontaktowe PFRON funkcjonowaæ bêdzie 5 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 20.00. Przy
obs³udze infolinii zatrudnione zosta³y wy³¹cznie osoby niepe³nosprawne.
TAI (Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o.)
Dodatkowych informacji udziela:
Anna Brzosko, G³ówny Specjalista ds. Marketingu i PR
Tel. (0-22) 612-12-60 wew. 122, e-mail: abrzosko@tai.com.pl
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(V18405)

FIRANY, ZAS£ONY, SKLEP, SPRZEDA¯,
PROJEKTOWANIE, SZYCIE
Plac Wolnoci 20, tel. (087) 520-02-09

* gastronomia  imprezy okolicznociowe, katering (na wynos), tel. 0-87-520-49-60
V34415
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
(K18403)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

KOMINKI

KSEROKOPIARKI, DRUKARKI,

FAKSY

- sprzeda¿ i naprawa

(V46103)

* GUSIEW  codzienna linia regularna, tel. 0-504-065-770 V45003
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V32711
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V3261a
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V45203
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K18703
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V45703
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V45303
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K429

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

V42005

* ksiêgowe us³ugi, tel. 0-87-520-31-70
L4008
* LONDYN  dostarczê paczki, tel. 0-501-720-701
L4803
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V47002
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.
V46802
* myjnia samochodowa, Wojska Polskiego 18A, mycie od 8
z³otych,
V44204
* NOBILES farby, aleje Lipowe, tel. 0-87-520-22-84
V47102

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

(V34210)

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V16406

(V44004)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14409
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
K19102
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16947
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3111
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V45403
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30 K14010
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V13910
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18820
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V39906
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V41705
* DEMBUS przewozy turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-504065-770
V44903
* Dewocjonalia, ulica Winiowa,
V45503
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V47302

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

* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V37708
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V35909
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K17005
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V16705)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K19002
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V39107)
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V34110
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L4902
* serwis opon, nowe, bie¿nikowane, tel. 0-512-217-655 V36209
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3810
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V46902
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najni¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K19302
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V34510
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V46003
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2529
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K329
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2229
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3211
* transport, tel. 0-508-192-094
V46013
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
V40006
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
V73435
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V34010)

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

(V39207)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V33010)

US£UGI

(V45103)

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

* wypo¿yczalnia rowerów Impuls, tel. 0-87-520-36-92 V35409
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V47202
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2332
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OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

US£UGI
(V18603)

WYWÓZ MIECI

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

OG£OSZENIA DROBNE

www.olecko.prawojazdy.com.pl

INNE
* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551
L3306
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4505
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji
L2517
KUPIÊ
* domek, tel. 0-606-756-380

L4405

PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V17021
* przyjmiemy uczniów do nauki zawodu sprzedawcy, od 1
wrzenia 2006 roku, tel. 0-87-520-15-30
K17505
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L4703
* zatrudniê sprzedawcê (z uregulowanym stosunkiem do s³u¿by
wojskowej) na sta³e!, tel. 0-87-520-22-57
L3407

L

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
(V39806)

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

(V44104)

* Alu felgi 15, tel. 0-603-626-837
K19402
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L5103
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4004
* automat do prania, tel. 0-603-626-837
K19502
* Bizon Super, tel. 0-89-751-31-24
L5002
* drewno opa³owe, tel. 0-887-144-335
K19801
* krosno, tel. 0-660-706-035
K18902
* lilie wodne, tel. 0-693-239-934
K16805
* rower górski, dzieciêcy, 6-9 lat, stan bardzo dobry, tel.
0-601-152-454
K15703
* siano, tel. 0-605-171-286
K18503
* siano, tel. 0-89-751-31-24, 0-603-604-127
L5102
* siedlisko na Mazurach, cztery jeziora w okolicy, tel. 0-502383-541
K18803
* sukniê lubn¹, tel. 0-502-051-481
K19901
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm,
21,90 z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57

(V48401)

SPRZEDAM

L3010

WYNAJEM

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V38707)

* do wynajêcia lokale us³ugowe, centrum, o powierzchni 65
 57 - 122 m.kw., tel. 0-513-433-038
V46602
* do wynajêcia mieszkania, tel. 0-502-264-901
K19701
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3612
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-508-097-634
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5201
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3510
* samotny emeryt poszukuje pokoju na pó³ roku, tel. 0-604877-490
K20001

$
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Kalendarz imion

1 sierpnia
Bronis³awy, Justyny, Nadii, Nadziei,
Orchidei, Wery
Alfonsa, Brodzis³awa, Jaros³awa, Justyna, Piotra, Ralis³awa
2 sierpnia
Borzys³awy, Dulcynei, Kariny, Marii
Alfonsa, Borzys³awa, Eliasza, Euzebiusza, Gustawa, Stefana, wiatos³awa
3 sierpnia
Augusty, Kamelii, Lidii, Niki
Augusta, Augustyna, Krzywos¹da, Les³awa, Letos³awa, Mi³os³awa, Nikodema,
Stefana, Szczepana
4 sierpnia
Alfredy, Dominiki, Franciszki, Marii,
Ostromi³y
Alfreda, Arystarcha, Dominika, Franciszka,

Jana, Ostromira, Prokopa, Protazego,
Rainera
5 sierpnia
Karoliny, Kary, Marii, Normy, Stanis³awy
Eligiusza, Emila, Karola, Oswalda, Stanis³awa, Wenancjusza, Wirgiliusza, Wirginiusza
6 sierpnia
Berty, Oktawii, S³awy, Wincenty
Agapita, Dominika, Jakuba, Januarego,
Stefana, Sykstusa, Wincentego
7 sierpnia
Alberty, Donaty, Doris, Doroty, Klaudii, Olechy
Alberta, Dobiemierza, Donata, Kajetana,
Konrada, Olecha, Rajmunda, Seweryna,
Sykstusa

Farbujemy w³osy
w domu

Kolor s³oñca
* 4 ³y¿ki p³atków nagietka lub 4 ³y¿ki
korzenia rabarbaru zalej letni¹ wod¹
i gotuj 5 minut. Odstaw na 30 minut,
odced, wmasuj we w³osy.
* 3 ³y¿ki suchego korzenia rabarbaru
sproszkuj, zalej l litrem wody, podgrzewaj
a¿ zostanie potowa p³ynu. Dodaj tyle
koalinu (kupisz go w aptece), by powsta³a gêsta papka. Na³ó¿ na umyte
w³osy i owiñ g³owê foli¹, a potem rêcznikiem. Gdy uzyskasz po¿¹damy odcieñ sp³ucz letni¹ wod¹ oligoceñsk¹.
¯eby by³y jasnobr¹zowe
* Garæ suchych ³usek cebuli zalej 2

Zamiast wydawaæ pieni¹dze na fryzjera, spróbuj sama zmieniæ kolor swoich w³osów. Oto kilka recept.
¯eby by³y ciemne
* Po 2 ³y¿ki wie¿ych lub po ³y¿ce suchych lici sza³wii i rozmarynu zalej
gor¹cym naparem herbaty (oko³o 3
szklanek) i postaw pod przykryciem
na 30 minut. Wyp³ucz w³osy.
* Po 2 ³y¿ki wie¿ych lub po ³y¿ce suchych lici sza³wi i orzecha w³oskiego zalej 1litrem wody, gotuj 5 minut,
ostud, znów zagrzej i wciera j we w³osy.
* 50 g kory dêbu zalej 2 szklankami wody,
gotuj 30 minut. Odstaw do nastêpnego dnia, podgrzewaj przez 10 minut.
Po ostudzeniu dolej 6 ³y¿eczek gliceryny i 2 ³y¿eczki spirytusu. Wcieraj w
g³owê.
¯eby byty jasne
* Po 2 ³y¿ki wie¿ego lub po ³y¿ce suchego rumianku i nagietka, zalej szklank¹ wody,
odstaw na 30 minut. Odced i dolej 2
³y¿ki soku z cytryny. Wyp³ucz w³osy.

Nasz przepis
Polewka staropolska
litr roso³u
litr zsiad³ego mleka
2-3 ³y¿ki m¹ki
sól, pieprz
50 dkg ziemniaków
wiórki mas³a
natka pietruszki

Przys³owia i powiedzenia
 W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda
sta³a, bêdzie zima d³ugo bia³a.
 Na w. Gustaw (2 sierpnia) kopy w polu
ustaw.
 Gdy w sierpniu z pó³nocy dmucha nastaje zwykle posucha.
 Jak d³ugo w sierpniu wiatr wieje, tak d³ugo miej siedlaczku, o ¿niwach nadziejê.

Borówka

Jest to drobny krzew o wiecznie zielonych liciach. Kwiaty ma bia³oró¿owe, owoce - w postaci kwanej czerwonej jagody wewn¹trz bia³ej.Ronie w lasach sosnowych, wród wrzosowisk i
zaroli. Zastosowanie: przetwory odka¿aj¹ pêcherz i przewody moczowe. dzia³aj¹ moczopêdnie, ci¹gaj¹co Brusznica
³agodnie obni¿a cinienie krwi.
szklankami wody, gotuj je pod przykryciem 45 minut. Ostud, dodaj ³y¿kê
gliceryny i wyp³ucz umyte w³osy. Zabieg musisz stosowaæ konsekwentnie
przez miesi¹c, a wtedy zauwa¿ysz efekty.
¯eby by³y jasnopopielate
*2 du¿e korzenie pietruszki i ³y¿kê k³¹czy tataraku zalej letni¹ wod¹. Odstaw
na 2 godziny, nastêpnie gotuj w przykrytym naczyniu przez 30 minut na wolnym ogniu. Odstaw do wystygniêcia,
p³ucz umyte w³osy. Jeli nie masz tataraku, wystarczy wywar z samej pietruszki.
Przygotowujemy esencjonalny rosó³
(np. 3 kostki roso³owe na litr wody). Czêæ
mleka mieszamy z m¹k¹ i dodajemy do
roso³u. Resztê mleka dok³adnie roztrzepujemy i te¿ dodajemy do roso³u. Przyprawiamy sol¹ i pieprzem do smaku i raz
gotujemy. Osobno gotujemy kilka ziemniaków w mundurkach, obieramy je i kroimy
w plasterki i rozk³adamy na talerzach. Na
ka¿dy talerz dajemy kawa³eczek mas³a,
³y¿kê posiekanej pietruszki i wszystko
zalewamy gor¹c¹ polewk¹.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
Dokoñczenie ze s. 16.

Dzi dzieci i m³odzie¿ sama od kilku
lat proponuje, by w szko³ach mieli co,
co by je wyró¿nia³o jako uczniów z konkretnych szkó³. Co w rodzaju jednakowych uniformów (mundurków) nie jest
uwa¿ane, ¿e to wielki problem. Dla wielu to nawet co, co pozwoli im siê wyró¿niæ z t³umu. Bo dzi koñczenie odpowiedniej szko³y to nie jest wstyd, a
raczej forma wró¿by dobrej przysz³oci.
Dla wielu szko³a i to ¿e siê ucz¹ nie jest
przeszkod¹ ¿yciow¹. Dla wielu nie by³o
przeszkod¹ wziêcie wiadectw maturalnych, które otrzymali dziêki amnestii
ministra Giertrycha. Oczywicie dla mediów najwa¿niejszymi bohaterami by³a
ta ósemka, która odmówi³a przyjêcia matury.
Pozosta³ych 30 tysiêcy to jacy tacy dziwni... No có¿.
Ostatnio dzieje siê co dziwnego. Jak
parê miesiêcy temu pisa³em o tym, ¿e
(tak w skrócie) koalicja PiS-Samoobrona-LPR to tylko przygrywka do wch³oniêcia tych dwóch ostatnich cz³onów 
to kilka osób patrzy³o i dyskutowa³o ze
mn¹ jak z wariatem. Dzi dostrzega to
wielu obserwatorów ¿ycia politycznego,

ju¿ wprost typuje Romana Giertrycha na
wiceprezesa PiS kieruj¹cego, mimo krygowania siê polityków obu stron. Poprawki do ordynacji wyborczej wyborów
samorz¹dowych daj¹ po prostu furtkê do
przejêcia wielu kandydatów z innych partii
do PiS. Jeli chodzi o mnie, to stale jestem pod wra¿eniem polityki a la Kaczyñski.
I kto sobie mo¿e pisaæ i mówiæ, ¿e straszne bliniaki nie potrafi¹ robiæ dobrej i
skutecznej polityki. W³anie dlatego, ¿e
dzia³a bezwzglêdnie i skutecznie budzi
frustracjê wród przeciwników politycznych. I to siê nazywa skutecznoæ. Kiedy Churchill powiedzia³, ¿e miar¹ skutecznoci polityka jest zamienianie klêsk
w zwyciêstwa. Politycy to nie gwiazdy
rockowe, nie popularni aktorzy, nie postacie medialne. Polityka powinno oceniaæ siê po skutecznoci dzia³ania. Wg
politologów wielu medialnych polityków
nie daje sobie rady w przypadku prawdziwych wyzwañ i zadañ politycznych.
Niejeden popularny polityk po prostu
straci³ wszystko gdy tylko dano mu mo¿liwoæ realizacji tego, co mówi. Andrzej
Lepper (Endriu) po przejêciu teki ministra rolnictwa sam stwierdzi³, ¿e to jednak inaczej wygl¹da ze strony maj¹cego

Komentarze i refleksje

 nie tylko polityczne

g³oæ Polski. Da³ temu wyraz Stefan ¯eromski w Wiernej Rzece, a Adam Mickiewicz wo³a³:
Niechaj ¿ywi nie trac¹ nadziei
I przed Narodem nios¹ owiaty kaganiec
A kiedy trzeba na mieræ id¹ po kolei
Jak kamienie przez Boga rzucane na
szaniec (...)

F kupiê

Grzegorz Kudrzycki

Nie mo¿na lekcewa¿yæ elit, jak czyni¹ to Kaczyñscy i ich zwolennicy, nie
mo¿na ludzi dzieliæ. Osobicie nie dzieli³bym ludzi na ³¿e-elity, roboli, prawdziwych Polaków, nieprawdziwów, postkomuchów i postsolidarnociowców,
czarnych czy bia³ych.
Wolê prosty podzia³ Pawlaka, który
dzieli³ ludzi tylko na m¹drych i g³upich.

NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne
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Iloæ publikacji:
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To stawianie mas ponad elitami przypomina budowniczych Polski Ludowej
i kszta³towanie nowego cz³owieka w czasach PRL-u, cz³owieka ubezw³asnowolnionego, pos³usznego w³adzy. Komunistyczni aktywici wo³ali: nie matura, a
chêæ szczera zrobi z ciebie oficera, na
co inteligenci odpowiadali: nie pomog¹ dobre chêci  z gówna bicza nie ukrêcisz.
Niestety, w Powstaniu Warszawskim
zgin¹³ kwiat polskiej m³odzie¿y, wspania³ych, m³odych ludzi, kszta³c¹cych siê
w warunkach okupacji na tajnych kompletach, ucz¹cych siê strzelaæ, bo tak
by³o trzeba, stanowi¹cych trzon Kedywu
AK i wreszcie oddaj¹cych swoje m³ode ¿ycie w powstaniu, bo tak te¿ by³o
trzeba.
Mo¿emy cofn¹æ siê te¿ do mrocznych czasów, kiedy Polski nie by³o na
mapie Europy, kiedy Polska podzielona
by³a miêdzy trzech zaborców. To dziêki
elitom, dziêki inteligencji, mog³a przetrwaæ
polskoæ, mimo natê¿onej germanizacji
i rusyfikacji. To elity organizowa³y zrywy powstañcze i walczy³y o niepodle-

mo¿liwoæ podejmowania decyzji. Wielu uczniów krytykuj¹cych swoich nauczycieli w momencie gdy nimi zostaj¹ stwierdza, ¿e nie robi¹ nic innego jak ich poprzednicy. Po prostu mo¿liwoæ podejmowania decyzji ogranicza pole manewru. Ekolodzy krzycz¹cy na wiecach o
naturze i jej prawach, okazuj¹ siê potworami skazuj¹cymi zwierzêta na cierpienie i mieræ. Tak siê na przyk³ad sta³o po przekazaniu jednego z najwiêkszych
schronisk dla zwierz¹t dla organizacji
walcz¹cej o prawa zwierz¹t. Przyjaciele
okazali siê katami. Wiêc niezrozumia³e
wydaje mi siê atakowanie ludzi za to, ¿e
wykonuj¹ dobrze to, o czym mówi¹. Mo¿e
dlatego, ¿e po prostu nie przystaj¹ do
obowi¹zuj¹cych norm, np. specjalista od
budownictwa  to najczêciej osoboa nie
maj¹ca wiedzy na ten temat.
Co do historii... Nie mam si³ i ochoty
(raczej potrzeby) dyskutowaæ z kim, kto
do wyjanienia sprawy stosuje zasady
z dialektyki marksistowskiej: dowolny
dowód ma udowodniæ z góry za³o¿on¹
tezê. To za ma³o. Dla niektórych, jak widaæ,
kot mo¿e mieæ dwa ogony z obu koñców. A w zasadzie powinny liczyæ siê
fakty, a nie ¿yczenia.
PAC

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

Adam Siemieñczyk

Rysunki: Wies³aw B. Bo³tryk
Kwiaty pod pomnik niós³ bardzo niemia³o, to by³a jego
pierwsza randka z wiecznoci¹.
Artyci trac¹ czas w sposób bardzo uroczy i bardzo dochodowy.
Nigdy nie odczuwa³ potrzeby walki z band¹ (pochlebców).
Przegra³ na punkty. Widzenia.
Grób to martwy punkt, w którym siê w koñcu utyka.
Mia³ bardzo fajne sumienie. Nigdy mu nie robi³o wyrzutów.

Rzadki odstrza³

Kartka z wakacji
Olecko ze wzglêdu na swoje po³o¿enie geograficzne stanowi naturalny orodek o¿ywienia ruchu turystycznego w
sezonie letnim. Olecko jest miastem, które co roku odwiedza
tysi¹ce wczasowiczów z ca³ej Polski, jak równie¿ mamy przyjemnoæ gociæ wielu turystów z poza granic naszego kraju.
Mieszkañcy Olecka stawiaj¹ sobie pytanie, co tu takiego
jest ciekawego do zwiedzenia? Otó¿ moje miasto ma ogromne
walory, ale czêsto jest tak, ¿e nie doceniamy tego, co mamy.
Piêkna pogoda przyci¹ga wszystkich nad wodê, gdzie mo¿na
prawdziwie odpocz¹æ, a konkretnie na Pla¿ê Miejsk¹, bez której zreszt¹ nie by³oby Olecka. Turyci-wodniacy, amatorzy
wypoczynku nad wod¹ znajd¹ wiele mo¿liwoci atrakcyjnego
spêdzenia czasu.
Woda jest podstawowym walorem tego piêknego miasta,
ale w nim samym tkwi równie¿ pewna charyzma i klimat, które
przyci¹gaj¹ wielu turystów. Okres letni Olecka jest szczególnym okresem, gdy¿ od 13 lat prowadzony jest PRZYSTANEK OLECKO, na który przyje¿d¿a wielu artystów, aktorów.
Zreszt¹ sami mieszkañcy czekaj¹ na tego typu imprezy, gdy¿
jak sami twierdz¹ co siê dzieje w tym miecie. Wielu wczasowiczów przechadza siê po oleckich ulicach, podziwiaj¹c nasze
z roku na rok coraz piêkniejsze miasto.
Do Olecka wraca siê z wielkim zapa³em, energi¹ i tak samo
z niego siê wyje¿d¿a. A wieczorem miasto zamiera, ale tylko
teoretycznie, bo wszyscy spêdzaj¹ czas nad jeziorem spotykaj¹c siê na ³awkach ze swoimi znajomymi. Wielu jest takich,
którzy opucili miasto rodzinne z ró¿nych pobudek, ale z wielk¹
sympati¹ powracaj¹ do Olecka przede wszystkim w³anie na
wakacje. Olecko to miasto, w którym wszyscy siê znaj¹ i ka¿dy o sobie wie, ale mo¿e to i lepiej  przynajmniej nikt tu nie
jest obcy a wrêcz przeciwnie, wszyscy mamy uczucie przynale¿noci do jednej wielkiej grupy. W wakacje Olecko ¿yje pe³ni¹
¿ycia, codziennie ludzie bawi¹ siê, spotykaj¹ ze sob¹, jest
mi³o i sympatycznie. To w³anie ten specyficzny klimat naszego miasta.
Ale lato przemija, turyci opuszczaj¹ ze smutkiem Olecko,
obiecuj¹c przyjazd na nastêpne wakacje. Miasto pustoszeje,
ludzi mniej ni¿ zwykle, ¿ycie toczy siê bardziej spokojnie, wolniej,
a mieszkañcy powracaj¹ do swoich codziennych zajêæ, ¿yj¹c
mi³ymi wspomnieniami z wakacji, czekaj¹c do nastêpnego roku.
Sylwia Kazimianiec

Myliwemu Janowi Torebko zdarzy³o nad nim w. Hubert, patron mylisiê ustrzeliæ koz³a, którego literatura wych i dlatego w³anie jemu trafi³o siê tak piêkne trofeum.
myliwska okrela jako perukarza.
Perukarza charakteryzuje ca³kowity
brak tyk, natomiast w ich miejscu jest
du¿a, gruba, porowata narol, której kozio³
nie zrzuca. Peruka jest narol¹ na górze
g³owy pomiêdzy uszami albo rozlewa siê
w dó³ g³owy.
Przyczyn¹ takiej nieprawid³owoci jest
brak hormonów na skutek uszkodzenia
j¹der.
Takie nienormalnoci w poro¿u nie
s¹ dobrze widziane z punktu wartoci
hodowlanej tej zwierzyny.
Jak twierdzi Jan Torebko, na ok. 300
myliwych jest to trzeci przypadek ustrzelenia perukarza w jego kole ³owieckim. miej¹c siê dodaje przy tym, ¿e czuwa³

'
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Pi³ka no¿na
Dnia 25 lipca 2006r. (wtorek) odby³
siê V turniej klas podstawowych w pi³ce no¿nej. Do turnieju przyst¹pi³o 6 dru¿yn, które zosta³y podzielone na 2 grupy. W grupie A równych sobie nie mia³a dru¿yna Bad Boys, natomiast w grupie B bezkonkurencyjny okaza³ siê zespó³ MP3. W pó³finale stanê³y do walki
jeszcze Czarni i No Comment. Turniej
fina³owy zakoñczy³ siê zwyciêstwem Bad
Boys, którzy pokonali MP3 4:1. Rywalizacjê o III miejsce rozstrzygnê³y dopiero rzuty karne, w których lepszymi umiejêtnociami wykazali siê Czarni pokonuj¹c No Coment. Zawody sêdziowa³ Kamil Szarnecki i Szymon Kara.

Tenis ziemny
Dnia 30 lipca 2006r. odby³ siê Turniej Tenisa Ziemnego o Wielki Sêkacz.
W kategorii Open mê¿czyzn, udzia³ wziê³o
45 zawodników z Olecka, Warszawy,
Bia³egostoku. Fina³ wygra³ Micha³ Gajc
(Warszawa), który pokona³ Macieja Wysockiego (Warszawa) 6:1, 6:3. III miejsce zaj¹³ Przemys³aw Juncewicz (Warszawa) pokonuj¹c Szymona Abramowicza (Warszawa) 6:0. W kategorii kobiet
udzia³ wziê³o 11 pañ z Olecka, Warszawy i Bia³ej Podlaskiej. W grze o I miejsce Katarzyna Zamiela (Warszawa) pokona³a Sandrê Sierakowsk¹ 9:2. III miejsce zajê³a Ola Olszewska (Warszawa), które
pokona³a Patrycjê Supronowicz (Olecko)
6:3. Zawody sêdziowa³ Andrzej Bomber.

TERMINARZ OTWARTYCH TURNIEJÓW TENISA
ZIEMNEGO SEZON 2006 NA KORTACH MOSiR OLECKO
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

Siatkówka pla¿owa

czykowi i £ukaszowi Senkowi, ktorzy
wygrali wszystkie mecze, nie trac¹c ¿adnego seta. II miejsce zajê³a para Micha³
Prus (Gdañsk) i Rafa³ Kazimierczak (Olecko).
Natomiast na III miejscu uplasowa³a siê
zwyciêzka para sprzed tygodnia - Waszkiewicz i Kondrat. Na uwagê zas³uguje
udzia³ w turnieju Oli Rejniak, która w parze z Romanem Dobreñko zajê³a IV miejsce. Zawody sêdziowa³ Kamil Szarnecki.

Dnia 30. lipca 2006r. (niedziela) odby³ siê kolejny turniej siatkówki pla¿owej. W turnieju wystartowa³o 6 dru¿yn.
Mecze by³y rozgrywane systemem ka¿dy z ka¿dym. Po zaciêtych i stoj¹cych na
wysokim poziomie meczach I miejsce przypad³o parze z Olecka Maciejowi Mular-

XIV OLECKI OTWARTY MARATON P£YWACKI

TERMINARZ ROZGRYWEK PI£KI NO¯NEJ - SEZON JESIENNY 2006
Data
Godz. N azwa dru¿yny
2006.08.06 15:00
MLK S CZA RN I
2006.08.12

16:00

PO LON IA - LIDZBARK W AR M.

2006.08.20

15:00

MLK S CZA RN I

2006.08.23
2006.08.27
2006.09.02
2006.09.06
2006.09.10

17:00
15:00
17:00
17:00
14:00

W A RM IA OL SZTY N
MLK S CZA RN I
£Y NA SÊPOPO L
MLK S CZA RN I
LZS LENIK NO W E R AMU KI

2006.09.17

15:00

MLK S CZA RN I

2006.09.23
2006.10.01
2006.10.07
2006.10.15
2006.10.22
2006.10.29

16:00
15:00
16:00
15:00
15:00
15:00

K S O RLÊTA R EMA S A R ESZEL
MLK S CZA RN I
GKS PISA BA RCZEW O
MLK S CZA RN I
MLK S CZA RN I
CW KS VÊGO RIA W ÊGO R ZEW O

N azwa dru¿yny
BKS TÊCZA BISK UPIEC
MLK S CZA RN I
GKS CRESO VIA GÓR OW O
I£A W .
MLK S CZA RN I
K S MA ZUR PISZ
MLK S CZA RN I
K S O LIMPIA M I£K I
MLK S CZA RN I
MBKS VICTO RIA BA RTO SZY CE
MLK S CZA RN I
MK S M AZU R E£K
MLK S CZA RN I
GKS GR AN ICA BEZLEDY
MK S K OR SZE
MLK S CZA RN I

Gdzie
OLECKO
LIDZBARK W A RMIÑSK I
OLECKO
O LSZTY N
OLECKO
SÊPO PO L
OLECKO
N OW A W IE
OLECKO
RES ZEL
OLECKO
BARCZEW O
OLECKO
OLECKO
W ÊGOR ZEW O
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 215
Ostatni tydzieñ lipca min¹³ szybko.
Tak jak wszystkie tygodnie. O problemach czasu nie bêdziemy tu czytaæ ani
pisaæ. Niech tym zajmuj¹ siê astronomowie. To ich problem.
Najwa¿niejsze u nas to obecnie susza. Podobno takiego upa³u nie by³o od
blisko 200 lat. Nawet najstarsi górale tego
nie pamiêtaj¹, to widocznie tak musia³o
byæ. W ka¿dym b¹d razie ¿ywych wiadków tamtych wydarzeñ nie ma, to i ciê¿ko siê k³óciæ z tak¹ informacj¹. W takim
wypadku musimy uwierzyæ w s³owo pisane. Tylko jak oni to stwierdzili, ¿e akurat
by³a taka temperatura wtedy? Anders
Celsjusz, który w 1742 opracowa³ swoj¹
skalê, nie by³ a¿ tak wielki przebój. Niestety, ale marketing dzia³a³ wtedy doæ
s³abo, a o reklamie telewizyjnej jeszcze
nikt nie s³ysza³.
Ale naukê o temperaturach pozostawmy sobie na czas roku szkolnego. Przyda siê nam przy t³umaczeniu dzieciom
co to jest temperatura wrzenia.
Przez ostatni tydzieñ wiele siê wydarzy³o w polityce. Przede wszystkim
mamy do czynienia z klêsk¹ suszy. Minister Rolnictwa  Endriu  zagrozi³, ¿e
jak nie bêdzie tak jak on sobie wymy-

li³, to bêdzie po koalicji i ju¿. Fajna metoda
pracy. Jak siê jemu uda, to przyjdzie kolej
na kolejne ministerstwa. Wpadnie taki
minister do Premiera, walnie piêci¹ w
stó³... i jak nie dasz tego co ja ludziom
obieca³em: no to czeæ.
Jak widaæ polityka siê nam zaczyna
rozwijaæ. A ludzie tak narzekaj¹ na polityków, sejm i w ogóle na politykê. Giertychowi znowu siê dosta³o, bo chce aby

Komentarze i refleksje
£¿e-elity i æwieræinteligenci

£¿e-elity  to okrelenie prezesa
 premiera Jaros³awa Kaczyñskiego, ludzi wykszta³conych, maj¹cych w³asne
zdanie, niekoniecznie pokrywaj¹ce siê ze
zdaniem prezesa Kaczyñskiego.
Æwieræ- i pó³inteligenci to pospolita, bezmylna ha³astra podatna na krzyki i propagandê obiecanek obecnej koalicji rz¹dz¹cej. Np. obietnica wybudowania 3 mln mieszkañ, powtórzona w
expose premiera.
S¹dzê, ¿e sam premier (nie jest przecie¿ durniem) nie wierzy w te 3 mln mieszkañ, ale kolejny raz powtarza bzdury, bo
jak¿e piêknie to brzmi dla maluczkich i
tylko ³¿e-elity wiedz¹, ¿e to nierealne.
Premier tym siê nie przejmuje, w razie czego winê zwali na uk³ad, przeszkadzaj¹c¹ opozycjê czy s³u¿by specjalne.
£¿e-elity przewa¿nie interesuj¹ siê
wydarzeniami w kraju i na wiecie, czytaj¹ normaln¹ prasê, nie brukowce takie
jak Fakt czy Super Express, ogl¹daj¹
publicystykê i programy informacyjne,

dzieci w szko³ach chodzi³y w mundurkach... I powia³o zgroz¹. Straszne, bo nie
noszenie kolczyków w nosach, uszach i
pêpkach mo¿e wg polityków lewicowych
zachwiaæ osobowoci¹ dzieci i m³odzie¿y. Dziwne... Nale¿ê do pokolenia, które
w szko³ach mia³o obowi¹zkowe szkolne
fartuszki i jakoæ nie cierpimy z tego
powodu.
C.d. na s. 17.

 nie tylko polityczne

a nie Klan i Plebaniê. Z tego wzglêdu
maj¹ dobr¹ orientacjê w sprawach politycznych czy gospodarczych i wciskanie populistycznego kitu po prostu ich
denerwuje.
Co innego zwolennicy obecnych
populistów  niezorientowani pójd¹ za
ka¿dym demagogiem, który dobrze gada
i du¿o obiecuje.
S¹ to æwieræ- i pó³inteligenci, bo mimo
nawet skoñczonych szkó³ i matur, polityka i normalna gazeta ich nie interesuje. Co najwy¿ej czytaj¹ (przegl¹daj¹?)
tabloidy z gotow¹ informacj¹  papka
dla idiotów lub opónionych w rozwoju. W domu ogl¹daj¹ telenowele w TV
lub romansid³a czy horrory na video.
Jest jeszcze  wcale pokana  grupa sierot po PRL-u. S¹ to byli pracownicy PGR  ów, robotnicy by³ych i obecnych pañstwowych przedsiêbiorstw 
przemys³owych kolosów, które dawna
w³adza dopieszcza³a, a które nie potrafi³y odnaleæ siê w gospodarce rynkowej
i same zatroszczyæ siê o swój los.

Grzegorz Kudrzycki

Wielu z nich ¿yje  wegetuje obecnie na marginesie, wyci¹gaj¹c rêkê po
ró¿ne zasi³ki socjalne.
Jest te¿ tzw. lumpenproletariat, bezrobotni nie z w³asnej i w³asnej winy, ró¿nej
maci cwaniacy, którzy kombinuj¹ jak
Ferdynand Kiepski  ¿eby siê ma³o narobiæ, a du¿o zarobiæ.... Ich filozofia ¿ycia
sprowadza siê do jednego  jak zdobyæ
nastêpne 3 z³ na kolejn¹ butelkê wina
Bia³y Patyk. Ci te¿ chêtniej bêd¹ s³uchaæ
demagogów, obiecuj¹cych wietlan¹ przysz³oæ.
Niestety, tu na cianie wschodniej, a
byæ mo¿e i w Olecku, przewa¿aj¹ zwolennicy Kaczyñskich i na pewno nie s¹
to ³¿e-elity ani te¿ wykszta³cona polska
m³odzie¿. Kaczyñski i jego fani lekcewa¿¹co wypowiadaj¹ siê o polskich elitach.
Sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego
okrelaj¹ rad¹ starców, rodowiskom PO
i Gazety Wyborczej przypisuj¹ rodowód
KPP (Komunistycznej Partii Polski).
Ci¹g dalszy na s. 17.

