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S¹ ludzie, którzy nigdy by nie byli zakochani, gdyby nie s³yszeli o mi³oci.
François de La Rochefoucauld
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Do lat 25 dzieci kochaj¹ rodziców;
maj¹c 25 lat  oceniaj¹ ich, potem
ju¿ im wybaczaj¹.
Hipolit Taine

8 sierpnia 2006 r .

Cena 1,40 z³

zapraszamy
12-15 sierpnia
na
plac Wolnoci
12 sierpnia rusza IX edycja miêdzynarodowego festiwalu Mazurskie Spotkania z Folklorem, którego organizatorem jest Regionalny Orodek Kultury w
Olecku Mazury Garbate. Spotkania
realizowane s¹ w ramach projektu Akademia Kultury Tradycji i Wspó³czesnoci Olecko  AKTIWO przy pomocy
rodków Unii Europejskiej pod patronatem
Euroregionu Niemen.
Przez 4 dni oleckiej publicznoci, turystom i gociom dostarczaæ bêd¹ wielu wspania³ych wra¿eñ i radoci zespo³y folklorystyczne i kapele z Litwy, £otwy, Estonii, S³owacji i Polski.
Dla choreografów i instruktorów prowadz¹cych zaproszone zespo³y, zapla-

UWAGA
Redakcja
Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna:
9.08.2006 (roda)
10.08.2006r. (czwartek)

w godzinach 1100 -1600

nowalimy konferencjê metodyczn¹ pt.
Metodyka nauczania tañców ludowych
w dzieciêcych i m³odzie¿owych zespo³ach tanecznych, prowadzon¹ przez
specjalistê z polskiej sekcji CIOFF (Miêdzynarodowa Rada Stowarzyszeñ Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej).
W dniu 15 sierpnia w koncercie fina³owym zobaczymy m.in. pokaz polskiego tañca narodowego  Polonez w
wykonaniu zespo³ów wystêpuj¹cych
podczas Spotkañ, Teatr Tañca Wspó³czesnego WPS z Warszawy oraz pokazy fajerwerków i tancerzy ognia koñcz¹cych Festiwal.
¯ycz¹c niezapomnianych sierpniowych
wieczorów
- dyrektor artystyczny Mazurskich
Spotkañ z Folklorem Bo¿ena Ga³¹zka
Program Spotkañ zamieszczamy
na s. 6.
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Krótkofalowcy
w eterze
Krótkofalowcy radioamatorzy z Olecka
w najbli¿sz¹ sobotê i niedzielê (12 sierpnia w godzinach 10.00  20.00 i 13 sierpnia 10.00  20.00) zainstaluj¹ terenow¹
radiostacjê w zamku oleckim. Bêd¹ pracowali w eterze w ramach akcji krótkofalarskiej Zamki w Polsce i zamki na
wiecie.
Aktywnoci krótkofalarskie z zamków
i miejsc, w których by³y zamki s¹ popularne wród krótkofalowców ca³ego wiata. Uzyskanie odpowiedniej iloci po³¹czeñ radiowych z tak zainstalowanymi
radiostacjami nagradzane jest dyplomami polskimi i zagranicznymi.
Zachêcamy i zapraszamy do odwiedzenia nas na zamku w Olecku. Mo¿na
bêdzie zobaczyæ jak pracuje radiostacja
krótkofalarska. Ka¿dy bêdzie móg³ spróbowaæ jak nadaje siê kluczem telegraficznym. Bêdzie te¿ ma³a wystawa kart
QSL (kart potwierdzaj¹cych nawi¹zanie
³¹cznoci) krótkofalowców z Olecka.
Serdecznie zapraszam w imieniu grupy oleckich krótkofalowców
SP41CD  Wojtek

26 czerwca o 9.25 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ z domu mieszkalnego w Dudkach gniazdo os.
26 czerwca o 13.43 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Norach skutki wypadku drogowego.
27 czerwca o 0.36 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Norach przewrócone na drogê
drzewo.
27 czerwca o 8.50 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ przewrócone drzewo z jezdni
ul. Zielonej.
27 czerwca o 9.50 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y na placu Wolnoci dwa roje
pszczó³ z drzew.
28 czerwca o 9.35 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w lepiu skutki wypadku drogowego.
28 czerwca o 11.58 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na placu Wolnoci po¿ar samochodu osobowego.
28 czerwca o 12.11 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ na osiedlu Lesk gniazdo os z
altanki ogrodowej.
28 czerwca o 18.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ rój pszczó³ z drzewa na placu
Wolnoci.
28 czerwca o 19.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zadymienie z mieszkania przy
ulicy Zyndrama. Pozostawiony na
palniku garnek.
30 czerwca o 14.26 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
30 czerwca o 16.17 jeden zastêp JRG PSP
w okolicach ul. Go³dapskiej gasi³ po¿ar suchej trawy.
30 czerwca o 18.54 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Olszewie gniazdo os z budynku mieszalnego.
30 czerwca o 20.40 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w Olecku Ma³ym
gniazdo os z drzewa przy budynku
mieszalnym.
1 lipca o 10.12 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Dudkach gniazdo os z domku
letniskowego.
1 lipca o 13.15 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Zajdach gniazdo os z domu
mieszkalnego.
1 lipca o 14.20 trzy zastêpy JRG PSP,
dwa OSP Wieliczki oraz jeden OSP
Cimochy gasi³y po¿ar s³omy w stodole murowanej.
1 lipca o 17.09 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Moznych gniazdo os z domku
letniskowego.
1 lipca o 18.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Wiejskiej po¿ar suchej
trawy.

Pijani kierowcy

 23 lipca oko³o 15.00 policjanci zatrzymali dwudziestodziewiêcioletniego Jerzego S. Jecha³ on Skod¹ Faworit maj¹c we krwi 3,3 promila alkoholu. Kierowcê zatrzymano, a samochód zabezpieczono na poczet grzywny.
 24 lipca oko³o 17.00 zatrzymano na alei
Zwyciêstwa szeædziesiêciotrzyletniego
Piotra G. Rowerzysta ów mia³ we krwi
2.36 promila alkoholu.
 24 lipca oko³o 18.15 na alei Wojska
Polskiego zatrzymano BMW, którym
kierowa³ dwudziestojednoletni Adrian
T. (zam. gm. wiêtajno). Mia³ on we
krwi 1,76 promila alkoholu. Kierowcê
zatrzymano, a samochód zabezpieczono na poczet grzywny.
 25 lipca oko³o 20.20 policjanci zatrzymali w Wieliczkach Fiata 126p. Kieruj¹cy nim Tomasz C. (mieszkaniec gm.
Wieliczki) mia³ we krwi 2 promile alkoholu. Kierowcê zatrzymano, a samochód
zabezpieczono na poczet grzywny.
Okaza³o siê jednak, ¿e samochód nale¿a³ do Dariusza G. (mieszkañca gm.
Wieliczki), który go odebra³ z policyjnego parkingu. Jednak nie na d³ugo.
Ju¿ 27 lipca oko³o 19.30 policjanci zatrzymali go jad¹cego tym samym samochodem. Zatrzymany mia³ we krwi
2.38 promila alkoholu. Tym razem samochód zatrzymano definitywnie. Równie¿ kierowca trafi³ do policyjnego aresztu.
 27 lipca oko³o 20.30 policanci zatrzymali w Borkach (gm. wiêtajno) dwudziestoletniego Wojciecha R. Kierowa³
on samochodem Renault maj¹c we krwi
0,3 promila alkoholu.
 28 lipca oko³o 19.55 zatrzymano w Borkowinie czterdziestoomioletniego
rowerzystê Jana O., który mia³ we krwi
1,8 promila alkoholu.

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.
(V51601)

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:
 Anna Cwalina
 Piotr Klejment
 Zbigniew Krzy¿ek
 Jerzy Makal
 Krzysztof Przedziecki
 Kamil Serdel
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ 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

 8-13.08.2006r.  ul. Kolejowa 15
 14-20.08.2006r. - pl. Wolnoci 25

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V43805)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V43905)
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
KOLEJNE DZIESIÊCIOLECIE PRACY SZKO£Y
SPO£ECZNEJ W OLECKU!

NABÓR
NA ROK SZKOLNY 2006/2007

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO oraz Spo³eczne Gimnazjum STO w Olecku to szko³y wyj¹tkowe. Nasza dzia³alnoæ skierowana jest na kszta³cenie i wychowanie uczniów w warunkach sprzyjaj¹cych wszechstronnemu rozwojowi m³odych
ludzi. Klasy naszych Szkó³ to niewielkie grupy uczniów (do 16 osób), z którymi
pracuj¹ nauczyciele wybrani z wielk¹ pieczo³owitoci¹, zapewniaj¹cy jak najlepsze przygotowanie dzieci i m³odzie¿y do kolejnych etapów kszta³cenia. Poczucie
bezpieczeñstwa, szereg zajêæ dodatkowych, rozszerzona oferta edukacyjna, wyjazdy
edukacyjne i rekreacyjne  to atuty naszych Szkó³.
Obie szko³y s¹ szko³ami niepublicznymi o uprawnieniach szkó³ publicznych.
Kszta³cenie w pocz¹tkowych klasach Szko³y Podstawowej STO obejmuje:
1) program kszta³cenia zintegrowanego;
2) naukê jêzyka angielskiego (2 godz. tygodniowo);
3) ko³a zainteresowañ: zajêcia muzyczne, kulinarne, plastyczne, modelarskie, naukê
tañca;
4) zajêcia w wietlicy w godzinach 13-15.30 (dzieci mog¹ pod opiek¹ wychowawcy odrobiæ lekcje, uczestniczyæ w zajêciach kó³ zainteresowañ, itp.).
Uczniowie klas IV-VI maj¹ do wyboru szereg zajêæ dodatkowych oraz uzupe³niaj¹cych wiedzê kó³ (przedmiotowych i zainteresowañ). Ka¿dy znajdzie co
dla siebie! Zajêcia pozalekcyjne przygotowuj¹ uczniów do pierwszego w ich
¿yciu wa¿nego sprawdzianu w VI klasie.
Dla uczniów klas gimnazjum przedstawiamy szerok¹ ofertê zajêæ edukacyjnych:
1) dwa obowi¹zkowe jêzyki obce (angielski, niemiecki);
2) ko³a przygotowuj¹ce do konkursów przedmiotowych;
3) ko³a zainteresowañ;
4) wiosenna interdyscyplinarna konferencja naukowa dla gimnazjalistów;
5) comiesiêczne spotkania z ludmi sztuki i nauki dla uczniów i rodziców;
6) publikacja referatów uczniów w Fundacji Badañ Literackich;
7) Klub Europejski.
CZESNE:
 kl. I-III  200 z³otych
 kl. IV-VI  300 z³otych
 gimnazjum  280 z³otych
Jednoczenie informujemy, i¿ uczniowie klas IV-VI oraz klas gimnazjum, którzy zapisz¹ siê do naszych Szkó³ w roku szkolnym 2006/2007, a posiadaj¹ na
wiadectwie redni¹ ocen równ¹ 4,75 i powy¿ej, s¹ zwolnieni z op³at w bie¿¹cym
roku szkolnym, a w kolejnych latach nauki bêd¹ uprawnieni do obni¿enia wysokoci czesnego pod warunkiem utrzymania redniej ocen.
Zapraszamy!
Zapisy do Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO i Spo³ecznego Gimnazjum
STO w Olecku: ul. M³ynowa 8 w godzinach 8.00 - 15.00. Decyduje kolejnoæ
zg³oszeñ (maksymalna iloæ uczniów w klasie: 16). Wszelkie informacje mo¿na
uzyskaæ w sekretariacie Zespo³u Szkó³ STO: tel. 0 87 520 24 18.
(L41408)
29 lipca oko³o 23.20 w Gordejkach
kieruj¹ca samochodem marki Audi Renata W. straci³a na prostym odcinku drogi
panowanie nad pojazdem, zjecha³a na
pobocze, a nastêpnie dachowa³a.
W wyniku wypadku kieruj¹ca oraz
pasa¿er z ogólnymi obra¿eniami zostali
przewiezieni do szpitala.
Firma Delphia Yachts Kot Sp. j. zatrudni:
(V20401)

 laminatora  monta¿ystê
 elektryka  magazyniera
 stolarza
 informatyka
 mechanika
Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-30-37

Narkotyki?

2 sierpnia oko³o 2.15 policjanci zatrzymali na placu Wolnoci dwudziestojednoletniego £ukasza A. podejrzanego
o posiadanie marihuany. Odebrany mê¿czynie susz zosta³ przekazany do badañ laboratoryjnych.

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V38008)

Wypadek

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

!
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OLECKI TERMINARZ
8 sierpnia
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
 strzelnica
17.00  Auta, film  kino ROK
11 sierpnia
 konferencja nt. Kierunki wspó³pracy transgranicznej w dziedzinie kultury
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
17.00  Asterix i Wikingowie, film  kino
ROK
19.00  Przysiêga, film  kino ROK
12 sierpnia
 konferencja nt. Kierunki wspó³pracy transgranicznej w dziedzinie kultury
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
16.00  Polonia  Lidzbark Warmiñski 
Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej w Lidzbarku Warminskim
17.00  Asterix i Wikingowie, film  kino
ROK
18.00  IX Mazurskie Spotkania z Folklorem, zabawy dla najm³odszych  plac
Wolnoci
19.00  Przysiêga, film  kino ROK
19.00  IX Mazurskie Spotkania z Folklorem, koncert zespo³u Majowy Wierch
 plac Wolnoci
20.00  IX Mazurskie Spotkania z Folklorem, koncert kapeli Majowe Kwiaty
(Litwa)  plac Wolnoci
21.00  IX Mazurskie Spotkania z Folklorem, koncert zespo³u Jánoik (S³owacja)  plac Wolnoci
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
ROK
18.00  IX Mazurskie Spotkania z Folklorem, Zespó³ Tañca Ludowego z Centrum Dzieci i M³odzie¿y w Vilkaviskis 
plac Wolnoci
19.00  Przysiêga, film  kino ROK
14 sierpnia
18.00  IX Mazurskie Spotkania z Folklorem, zabawy dla najm³odszych  plac
Wolnoci
19.00  IX Mazurskie Spotkania z Folklorem, zespó³ tañca Zliuki (£otwa) 
plac Wolnoci
20.00  IX Mazurskie Spotkania z Folklorem, koncert chóru Kersti Parnamets
singers (Estonia)  plac Wolnoci
21.00  IX Mazurskie Spotkania z Folklorem, Wesele Boryny (Lipice Reymontowskie)  plac Wolnoci
15 sierpnia
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
 strzelnica
18.00  21.45 - IX Mazurskie Spotkania z
Folklorem, wystêpy zespo³ów ludowych
 plac Wolnoci
22.00  IX Mazurskie Spotkania z Folklorem, pokaz tañca ognia w wykonaniu
zespo³u Exodus  plac Wolnoci

"
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Policja na Przystanku

Burmistrz Wac³aw Olszewski wystosowa³ do Komendanta
G³ównego Policji podziêkowanie za udzia³ policji w trzynastej
edycji Przystanku Olecko. Oto pismo wys³ane na adres
nadinspektora Ryszarda Siewierskiego.

Gocie, gocie
Korzystaj¹c z zaproszenia burmistrza od 28 lipca do 3 sierpnia
przebywa³ w Olecku Jerzy Gruza. Wac³aw Olszewski z re¿yserem spotyka³ siê w Warszawie wielokrotnie.
Jerzy Gruza w latach siedemdziesi¹tych XX wieku zrealizowa³ wiele filmów. To on wyre¿yserowa³ pierwszy polski serial
Wojnê domow¹ oraz (m.in.) takie filmy jak Czterdziestolatek czy Dziêcio³. Ponadto J. Gruza by³ g³ównym re¿yserem
Festiwalu w Sopocie oraz Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wyre¿yserowa³ te¿ wiele cyklicznych rozrywkowych programów telewizyjnych.
Jerzy Gruza zosta³ zaproszony ju¿ w poprzednim roku na
Przystanek Olecko, jednak obowi¹zki nie pozwoli³y mu na
przyjazd. Dopiero teraz skorzysta³ z zaproszenia. Wiosn¹ tego
roku podj¹³ decyzjê o przyjedzie do Olecka.
Jerzy Gruza bardzo dobrze oceni³ imprezy Przystanku Olecko.
Mieszka³ w hotelu Mazury i Dworku Mazurskim. Bardzo urzek³o
go po³o¿enie orodka. Podkreli³ ciszê i spokój. Jerzy Gruza
wypoczywa czynnie, wiêc bardzo wa¿n¹ czêci¹ wypoczynku
by³o korzystanie ze sprzêtu wodnego, którego w orodku jest
pod dostatkiem.
Przed odjazdem z Olecka odwiedzi³ Ratusz i na rêce wiceburmistrza Henryka Trznadla z³o¿y³ podziêkowania za zaproszenie, podzieli³ siê spostrze¿eniami z pobytu.
Jerzy Gruza by³ zachwycony. Powiedzia³, ¿e bêdzie zachwycony, gdy dostanie zaproszenie raz jeszcze. ¯a³ujê, ¿e z zaproszenia nie skorzysta³em rok wczeniej.  powiedzia³ Henryk
Trzadel  Nie uda³o siê zorganizowaæ spotkania z dziennikarzami, bo Jerzy Gruza musia³ wyjechaæ dzieñ wczeniej. Jednoczenie zadeklarowa³, ¿e chce obejrzeæ stoczniê Delphia Yachts,
salê kinow¹ ROK-u oraz salê Teatru AGT. Na to nie starczy³o
tym razem czasu. Obieca³, ¿e zwiedzi wszystko w Olecku.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

PiS popar³ wniosek
samorz¹dowy

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
organizuje nabór na rok szkolny 2006/2007
(K20701)

SZKO£Y DZIENNE na podbudowie gimnazjum
 4-letnie Technikum kszta³c¹ce w zawodach:
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik handlowiec
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce -profil ogólny
 2-letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa kszta³c¹ca w zawodach:
- stolarz
- sprzedawca
- kelner
SZKO£Y ZAOCZNE na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
na podbudowie szko³y zawodowej
 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil
ogólny
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
1,5-roczna lub 2- letnia na podbudowie szko³y redniej
OFERUJE KSZTA£CENIE W ZAWODACH:
- technik informatyk
- technik handlowiec
- technik administracji
- technik rachunkowoci
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel. (087) 520-26-35
www.zdz.bialystok.pl, e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Jeszcze w czerwcu br. w³adze gminne i powiatowe wyst¹pi³y do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z wnioskiem o utworzenie orodka szkoleniowego Komendy Sto³ecznej Policji
w Dworku Mazurskim ko³o Olecka.
4 sierpnia podobny wniosek wys³a³
do wiceministra MSWiA Jaros³awa Zieliñskiego Komitet Powiatowy Prawa
i Sprawiedliwoci w Olecku.
W pimie tym czytamy, ¿e cz³onkowie Prawa i Sprawiedliwoci widz¹, podobnie jak w³adze lokalne, mo¿liwoæ
za³o¿enia takiego orodka przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych, lokalizacyjnych, odpowiedniej bazy i dobrej
wspó³pracy miasta i gminy oraz powiatu z KSP w Warszawie. Przyk³adem tego
by³a organizacja II Turnieju Miêdzynarodowego Pi³ki No¿nej Policjantów oraz
pokazy umiejêtnoci oraz wystêp chóru
i orkiestry dêtej KSP w czasie Przystanku
Olecko.
(jod)

#

Tygodnik Olecki nr 32 (450)

(V55601)

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

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!

(V37909)

równie¿ przewodnicz¹cym Wydzia³u
Karnego oleckiego SR, karnist¹ z wieloletnim sta¿em.
- Trudno mi odnieæ siê do tych zarzutów pana radnego, je¿eli nie wiem
dok³adnie, jakich przypadków pobiæ dotycz¹. Mogê jedynie zapewniæ, ¿e wyroki w naszym s¹dzie nie ustêpuj¹ surowoci¹ orzeczeniom karnym w innych
s¹dach w ca³ym kraju, je¿eli chodzi o
tak dotkliwe dla spo³eczeñstwa przestêpstwa jak pobicia czy rozboje. Chêtnie
odpowiem na pytania radnego Dunaja,

(V18005)

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radny Andrzej Dunaj apelowa³ do
komendanta policji o wiêksz¹ surowoæ
wobec chuliganów, szczególnie z Cimoch,
którzy przyje¿d¿aj¹ do Olecka na gocinne wystêpy.
- Z moich informacji wynika, ¿e ci
bandyci otrzymuj¹ tylko wyroki w zawieszeniu i dalej siej¹ postrach w naszym miecie  mówi³ radny.
O komentarz do tej sprawy poprosilimy wiceprezesa S¹du Rejonowego w
Olecku Mariusza Mazura, który jest

je¿eli przedstawi mi dok³adnie te przypadki agresji  odpowiada sêdzia M.
Mazur.
Dariusz Josiewicz

(V46503)

Radny apeluje o surowoæ wobec bandytów

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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Pomó¿my im!!!
Ka¿de dziecko marzy o domu
Je¿eli kochasz dzieci, chcesz daæ
im mi³oæ, bezpieczeñstwo, stworzyæ rodzinê i masz odpowiednie
warunki: mieszkaniowe, wiek. zdrowie
 pomyl o utworzeniu rodziny
zastêpczej.
Rodzina Zastêpcza to szansa
na nowe ¿ycie Dzieci i Twoje.
Otrzymasz sta³¹ pracê i wynagrodzenie oraz wszelk¹ pomoc na
spotkaniach szkoleniowych prowadzonych przez pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
Do³¹cz do naszego grona. W woj. warmiñsko-mazurskim jest nas ju¿ 19.
Zg³o siê do:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
ul. Go³dapska 23, II piêtro, pokój nr 8 (budynek po by³ym internacie Zespo³u Szkó³ Rolniczych) 19-400 Olecko,
tel. 520 02 22 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.7.30-15.30
(L5401)

Terminy posiedzeñ komisji
sta³ych Rady Powiatu

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

13.08. (niedziela)
18:00  zabawy dla najm³odszych; prowadzi Zespó³ Tañca
ludowego z Centrum Dzieci i M³odzie¿y w Vilkaviskis
(Litwa)
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
Zapraszamy

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

(V78529)

LAS I OGRÓD

c.d. ze s. 3.
12.08. (sobota)
18:00  zabawy dla najm³odszych; prowadzi 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)

(V238908)

W dniu 16.08.2006r. (roda) o godz. 12.00 w pokoju nr
28 (biuro rady) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie
siê posiedzenie Komisji Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa.
Tematy:
1. Stan przygotowañ placówek owiatowych do rozpoczêcia
roku szkolnego 2006/2007.
2. Sprawozdanie finansowe z dzia³alnoci spó³ki Olmedica i
SPZZOD w Jakach za I pó³rocze 2006r.
3. Informacja o likwidacji SP ZOZ w Olecku.
4. Analiza wykonania bud¿etu powiatu za I pó³rocze 2006r.
5. Analiza materia³ów na sesjê.
6. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
7. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji.
***
W dniu 17.08.2006r. (czwartek) o godz. 12.00 w pokoju
nr 28 (biuro rady) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie
siê posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki.
Tematy:
1. Sprawozdanie z realizacji bud¿etu za I pó³rocze 2006r.
2. Informacja o zbyciu mienia powiatu i Skarbu Pañstwa za I
pó³rocze 2006r.
3. Analiza materia³ów na sesjê.
4. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
5. Przyjêcie protoko³ów z ostatnich posiedzeñ komisji.
U. Sawicka  Biuro Rady Powiatu

IX Mazurskie Spotkania
z Folklorem

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

%
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Olecko-Druskienniki. Pami¹tki
o Marsza³ku trafi¹ do muzeum

Nastêpna wycieczka
do Wilna

Po raz drugi Zarz¹d Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Olecku zorganizowa³ wyjazd do znanego kurortu na Litwie 
Druskiennik, gdzie w okresie I Rzeczpospolitej lubi³ wypoczywaæ Marsza³ek Józef
Pi³sudski.
45 turystów, nie tylko olecczan postanowi³o zwiedziæ to urokliwe miasto.
Pomog³a im w tym przewodniczka pani
Stasia, Polka z pochodzenia , która oprowadza³a olecczan po terenie uzdrowiska.
- Opowiada³a nam o historii tego kurortu  mówi prezes oleckiego oddzia³u
PZERiI Stanis³aw Przedziecki.
Turyci zwiedzali teren uzdrowiska,
byli nad Niemnem, pili wodê zdrojow¹,
mieli ta¿ czas wolny na zakupy. Pod

pomnikiem króla pañstwa litewskiego
Mendoga olecczanie zrobili sobie grupowe zdjêcie.
Wdowa po zmar³ym w czerwcu br. 
p. Zygmuncie Fiodorze, pani Alicja
Modzelewska-Fiodor, przekaza³a za po-

Fot. Zygmunt Karpiñski

STOWARZYSZENIE POMOCY SPO£ECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA IM. W. £UKASZA z siedzib¹ w JAKACH
K/OLECKA informuje, ¿e od 15.08.2006 bêdzie prowadzony
program pod nazw¹

Uczymy siê
pomagaæ innym

Program ma na celu nauczyæ jak pielêgnowaæ i opiekowaæ
siê osob¹ przewlekle chor¹ w domu. Kierowany jest do cz³onków rodzin tych osób, opiekunów, wolontariuszy. Przeprowadzimy cykl szkoleñ na tematy najbardziej potrzebne tzn. jak
utrzymaæ higienê osobist¹ osoby le¿¹cej, jak wykonaæ takie
czynnoci jak karmienie, opatrunek, podstawowe czynnoci

rednictwem przewodniczki miejscowemu muzeum Marsza³ka J. Pi³sudskiego,
wydruki komputerowe z unikalnych diapozytywów, nale¿¹cych do rodziny p.
Z. Fiodora. Dokumentuj¹ one czêste wizyty J. Pi³sudskiego w tym kurorcie, gdzie
mieszka³ w drewnianym domku niedaleko jego ukochanego Niemna. Za czasów sowieckich domek ten uleg³ zniszczeniu...
Po wyjedzie z kurortu olecczanie
odwiedzili Park Komunizmu w Grutach.
Po powrocie do Polski olecka wycieczka zosta³a zaproszona do gocinnej siedziby rodziny pani Czes³awy Omilian, nie opodal klasztoru kamedu³ów nad
Wigrami.
- Mielimy tam wspania³e warunki,
aby mi³o spêdziæ czas na biesiadzie z
ogniskiem  dodaje Danuta Dzietczyk.
Wyjazd na Litwê tak siê wszystkim
spodoba³, ¿e zarz¹d zwi¹zku postanowi³
zorganizowaæ kolejny wyjazd, tym razem
do stolicy tego kraju  Wilna, 16 wrzenia br.
Chêtni mog¹ zapisywaæ siê na tê
wycieczkê do 1 wrzenia w poniedzia³ki
w godz. 16-18 i pi¹tki w godz. 10-13.
Dariusz Josiewicz

uruchamiaj¹ce i pielêgnacyjne. Szkolenia bêd¹ prowadzone
przez dowiadczonych fachowców.
Przewidujemy równie¿ zorganizowanie grup samopomocy w okrelonych jednostkach chorobowych. np choroba
Altzheimera, otêpienia itp. Dzia³alnoæ grupy samopomocy
ma na celu integracjê osób, które zmagaj¹ siê z podobnymi
problemami. Stanowi¹ dla siebie wsparcie, wymianê dowiadczeñ i wzajemn¹ pomoc.
Udzia³ w programie jest bezp³atny. Program dofinansowany ze rodków Programu Dzia³aj lokalnie V Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademiê
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Go³dapskiego Funduszu
Lokalnego.
Wszystkie osoby zainteresowane udzia³em prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem ( 0 87 ) 520 22 08, poniedzia³ek 
pi¹tek, w godz. 8.00- 15.00.
Prezes zarz¹du  Katarzyna Bakirska

&
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Szarek 2006  czyli dziêki, Panie Toku!!

Jakie dwa miesi¹ce temu, przegl¹daj¹c pocztê, znalaz³em list adresowany do
mnie i Klubu Wêdkarskiego Ukleja.
Jakie¿ by³o moje zadowolenie, gdy
nadawc¹ listu okaza³ siê Pan Antoni Remiesz. Jest to cz³owiek, którego darzê
ogromnym szacunkiem, który jest wród
prawdziwych Guru wêdkarstwa polskiego osob¹ niezwyk³¹, znakomitym wêdkarzem, pisarzem, mi³onikiem przyrody i
przede wszystkim fantastycznym cz³owiekiem-legend¹. W licie swoim przedstawi³ mi ofertê prowadzonego przez siebie
internetowego Almanachu Wêdkarskiego.
Bardzo zaciekawi³a mnie ta propozycja, a
jeszcze bardziej ucieszy³a mo¿liwoæ kontaktów z Panem Tokiem. Szybko odpisa³em i ju¿ wkrótce otrzyma³em odpowied,
a wraz z ni¹ nazwisko Pana Andrzeja
Abramczyka. Pan Tosiek dzia³a profesjonalnie, wiêc Pan Abramczyk oczywicie
otrzyma³ namiary na mnie i Klub Ukleja.
A to przynios³o efekty bardzo szybko. Spotkalimy siê i okaza³o siê, ¿e pan
Andrzej pragnie zorganizowaæ zawody
wêdkarskie na swoim jeziorze Szarek k/
E³ku. Oczywicie bardzo mnie to ucieszy³o, wiêc zaoferowa³em wszelk¹ mo¿liw¹ pomoc Klubu w realizacji przedsiêwziêcia. Mamy przecie¿ dowiadczonych
wêdkarzy-organizatorów. I takie zawody
siê odby³y.
Dziewi¹tego lipca, nad malowniczym
jeziorem Szarek, na terenie licznego
Orodka Wypoczynkowego Per³a Mazur, spotka³o siê 28 wêdkarzy. Zawody
zosta³y przeprowadzone w formie turnieju miast. Patronat nad imprez¹, dziêki staraniom Pana Abramczyka, przejê³o Stowarzyszenie Powiatów EGO, E³k-Go³dapOlecko. Oprócz reprezentacji wymienionych miast, udzia³ wziêli równie¿ zawodnicy z Bia³egostoku, Raczek, Augustowa i Suwa³k. Formu³a zawodów, by³a
nastêpuj¹ca: o zajêtym miejscu decydowa³a waga z³owionych ryb. Liczy³y siê
okonie, szczupaki i sandacze. Sandacze i
szczupaki mia³y byæ wa¿one przez sêdziów
na ³owisku i wypuszczane. Jest to tak zwana
formu³a na ¿ywej rybie.
Krótkie otwarcie, przedstawienie za-

sad i charakteru ³owiska, i pan Andrzej
daje sygna³ do startu. Czternacie za³óg
wyrusza na 120 ha lustra wody do walki
z taaaka ryb¹ i... upa³em!! Pierwsze sygna³y od ³owi¹cych brzmi¹ optymistycznie. Wprawdzie pojedyncze, ale okonie
trochê siê ³owi¹. Niestety, nikt nie mo¿e
namierzyæ ani szczupaków, ani sandaczy.
Jednak woda, ciep³a na ponad 27 stopni
Celsjusza, nie sprzyja ¿erowi tych drapie¿ników. Upa³ staje siê coraz wiêkszy,
jednak nikt nie rezygnuje, wszyscy walcz¹ do ostatnich minut. Ach ci sportowcy... Pó³ godziny przed koñcem ³ódka z
Suwa³k sygnalizuje chor¹giewk¹ z³owienie drapie¿nika. Po chwili sêdziowie na
motorówce s¹ przy szczêliwcach. Niestety, okazuje siê, ¿e szczupak jest wprawdzie ¿ywy, jednak zosta³ z³owiony... podbierakiem. Mocne zranienia szczupaka nie
pozwala³y na wypuszczenie go. Szkoda.
Oczywicie ryba nie by³a wa¿ona, a koledzy z Suwa³k  Grzegorz S³abiñski i
Andrzej Sztukowski zostali wyró¿nieni
nagrod¹ za uczciwoæ. Wielkie brawa!!!!
Trzynasta trzydzieci i wszystkie za³ogi
melduj¹ siê w miejscu zbiórki. Niestety,
¿aden sandacz ani szczupak nie mia³ ochoty
wysadziæ nawet g³owy z zacienionych
gr¹¿elami i trzcinami swoich stanowisk.
Tak wiêc s¹ tylko okonie. Ale ca³kiem,
ca³kiem!! Komisja sêdziowska ma, co robiæ. Kolejni zawodnicy wa¿¹ ryby. Nikt
nie ma ich jednak tyle, co uznany specjalista w okoniowych ³owach, Mietek
Szczerbakow z Augustowa i to on zosta³ zwyciêzc¹. Ca³a dru¿yna Augustowa po³owi³a bardzo ³adnie i dlatego równie¿ pierwszy Puchar Miast EGO powêdrowa³ do tego piêknego miasta.
- Mieciu, jak ³owi³e?  zapyta³em zwyciêzcy.  Lekko, krótko, delikatnie  pad³a odpowied.  G³ówka 1,5 grama, króciutkie rzuty i agresywne bimbanie przynêty  doda³ parê szczegó³ów Miecio.
- Czy ryby mia³e ca³y czas?  pyta³em dalej. - Jasne  odpar³ z pewnoci¹
w g³osie, czym wprawi³ w zak³opotanie i
mnie, i jeszcze innych wêdkarzy, którzy
brania mieli tylko sporadycznie. Trzeba
Miecia trochê popodgl¹daæ, jak on to robi.

Ale to zadanie na nastêpne zawody. Bêd¹
to Mistrzostwa Olecka, 30 lipca na jeziorze Oleckie Wielkie, na które raz jeszcze
zapraszam.
A oto wyniki:
indywidualnie:
(Imiê i nazwisko - miejscowoæ - pkt)
1. Mieczys³aw Szczerbakow (Augustów)
 1750
2. Robert Anuszkiewicz (Go³dap)  1180
3. Jerzy Filipiuk (E³k)  1130
4. Krystyna Majewska (Raczki)  950
5. Andrzej Sztukowski (Suwa³ki)  930
6. Dariusz wie¿yñski (Raczki)  770
7. Józef Makowski (Olecko)  730
8. Mieczys³aw Gojlik (Go³dap)  720
9. Tomasz Gawroñski (Olecko)  640
10. Mieczys³aw Kaczanowski (Raczki) 
530
Dru¿ynowo:
1. Augustów ........................... 2820 pkt
2. Raczki .................................. 2610 pkt
3. Suwa³ki ................................ 2160 pkt
4. E³k ....................................... 1910 pkt
5. Go³dap ................................. 1900 pkt
6. Olecko ................................. 1900 pkt
7. Bia³ystok ............................... 670 pkt
Najwiêksze ryby-okonie z³owili:
1. Krystyna Majewska  270g, 2. Tomasz
Gawroñski 260g, 3. Waldemar Bagiñski
 250g
A po zawodach elegancki poczêstunek serwowany przez Orodek Wypoczynkowy Per³a Mazur, na terenie którego ca³e
zawody siê odbywa³y. A jest to rzeczywicie Pere³ka. Wysoki standard pokoi i
budynku hotelowego, bar i restauracja,
bardzo dobry dojazd, w³asna pla¿a, sprzêt
p³ywaj¹cy, ogrodzony teren orodka z
miejscem do zabaw dla milusiñskich, cisza, spokój, po prostu piêknie. A jakie
jedzenie! Wyborne! Do tego przemi³a
obs³uga z Pani¹ Kierownik Jol¹ Falkowsk¹ na czele! Same pozytywy! Gor¹co
polecam!
Zawody zaszczycili swoj¹ obecnoci¹
panowie Starosta E³cki Tomasz Andrukiewicz oraz jego zastêpca Jaros³aw Frañczuk.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Stowarzyszenie EGO
i Sklep Wêdkarsko-Sportowy JUSANE
z E³ku, które wszyscy uczestnicy zgodnie przekazali dla Domów Dziecka w Olecku,
Augustowie i E³ku. Bardzo ³adny gest.
Przecie¿ najwa¿niejszy by³ udzia³ i nagrody
honorowe, przeliczne dyplomy, znaczki
i puchary. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i z pewnoci¹ z wielk¹
chêci¹ wystartuj¹ ponownie w zawodach
na Szarku. A je¿eli jeszcze uda³oby siê
trafiæ w lepsze branie szczupaków i sandaczy...
Dobry duch imprezy, jej pomys³odawca
i organizator, pan Andrzej Abramczyk,

'
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Prezes Gospodarstwa Jeziorowego, czuwa³ nad wszystkim od pocz¹tku do koñca. Zapowiedzia³ równie¿, ¿e postara siê,
aby Turniej Miast na sta³e wszed³ do
kalendarza wêdkarskiego. Zaprosi³ na
wszystkie swoje jeziora, a tak¿e obieca³
pomoc przy organizacji innych imprez, z
której Klub Ukleja chêtnie skorzysta. Ju¿
mylimy o jesieni... szczupakowo-sandaczowej.
Podsumowuj¹c - bardzo malownicze
i ciekawe jezioro Szarek, znakomita baza
w Perle Mazur, sympatyczni ludzie i niezwykle przyjazny stosunek do wêdkarstwa i wêdkarzy pozwalaj¹ mieæ pewnoæ,
¿e rozpoczête kontakty miêdzy Stowarzyszeniem Powiatów EGO, Gospodarstwem
Jeziorowym, Per³¹ Mazur, Klubem Ukleja i oczywicie Antonim Remieszem
zaowocuj¹ niejedn¹ jeszcze imprez¹, czego wszystkim i sobie równie¿ ¿yczê z ca³ego
serca.

Z wêdkarskim pozdrowieniem

Arnold Hoci³³o - Prezes Klubu Ukleja Olecko

Wielka Wyprawa! (2)
Budzenie, jakie to cudowne

Oj, co szurnê³o. Czy¿by to nastawiony wieczorem budzik, morderca snu,
zaczyna³ swój koncert? Nie, jeszcze nie.
Le¿ê z oczami wlepionymi w sufit. Za
oknem jeszcze ciemnoæ, ale mo¿e ju¿
wstaæ? A która godzina? Rzut oka na
fosforyzuj¹ce wskazówki. Kurde, nie widaæ.
Zaraz, tuner satelity miga. Mru¿ê oczy...
Jest, druga piêædziesi¹t. Oj, to ju¿ pora.
Blokujê obra¿ony budzik, który zwykle z dzik¹, sadystyczn¹ radoci¹ wyrywa mnie ze snu. Cichutko, aby nie obudziæ ¿ony, stawiam nogi na pod³odze.
Jakie to szczêcie, za piê od brzegu!
Niczym wampirek bezszelestnie wychodzê z sypialni. Pstryk wiate³ko w kuchni. Czajnik na gaz, ale bez gwizdka! Czarna
kawa bez mietanki i bez cukru. £azienka, szybki prysznic i zastanowienie. Goliæ siê, czy nie? A jak ostatnio by³o?
Ogoli³em siê i nici z ryb. No to dzisiaj
zaroniêty wyruszam. Zak³adam szczêliwe ubranie, zgrabnie u³o¿one na sto³eczku. A jaka kamizelka? Dobra, dzisiaj
panterka. Tylko o niczym nie zapomnieæ!!
Kukurydza, robaczki, ziemniaczki, trzy
kanapki, butelka wody. Wychodz¹c dostrzegam spojrzenie psa, który mówi
wzrokiem:  Oj, co ciê stary pokrêci³o,
w rodku nocy, ale podpad³e, mnie o
tej godzinie nawet na siku nikt nie wypêdza...! G³upia psina, nic nie rozumie...
O rany, czapka zosta³a w sypialni. Skradam siê jak ninja, cichutko otwieram drzwi
i s³yszê:  Czego zapomnia³e?  pyta
kochanie.  Nic, nic, tylko czapeczki...
- No to powodzenia, z³ów wielka rybê,
pa, pa  sennie mówi ¿ona. Jak piêknie
wygl¹da w ³ó¿eczku?... O, nie tylko ryby.

 Kocham Ciê  szepczê.  Ja ciê te¿ 
odpowiada zaspana. No to wszystko.
Teraz do gara¿u i po sprzêt. Aha, jednak piesek ze mn¹ wychodzi. Chyba z
ciekawoci.

Pakowanko, tyle tego masz...

No i prawie wita. Przygotowywany
od tygodnia sprzêt z niecierpliwoci¹ czeka³
na godzinê zero. Wypieszczone wêdeczki,
dwa wiadra, podpórki, zanêta namoczona wczoraj wieczorem, kosz wêdkarski z
trzema szufladami a w nich istny stadion dziesiêciolecia. Zestawy do bacików, sp³awiki kolorowe niczym papu¿kowy ogon, kilka torebek z haczykami,
cztery szpuleczki ¿y³ki, takiej na przypony i takiej na zapas. Zestaw rucinek,
koszyczki zanêtowe, dwa wypychacze,
c¹¿ki, pêseta, szczypce uniwersalne, scyzoryk, plaster, gotowe przypony i jeszcze z tysi¹c jeden drobiazgów. No, sporo, ale wszystko mo¿e siê przydaæ. I przydaje siê, tylko czasem po dwóch latach
dwigania...
Cztery kursy i baga¿nik pe³en. W k¹cie
pod oknem stoi... ¿ywcówka! Gotowa do
u¿ycia. Wprawdzie przygotowana ze trzy
lata temu, ale ¿y³ka gruba i z pewnoci¹
nie zbutwia³a jeszcze. Ju¿ ¿ywcówka na
tylnej kanapie w samochodzie. Rany, jak
¿ywcówka to i przecie¿ podrywka i jeszcze
jedno wiadro. Spoko, jadê sam. Miejsca
starczy. Mo¿e jeszcze jeden spinning?
Ale tylko jeden i pude³eczko z przynêtami. Jadê na leszcza, a jak zêbacze lub
okonie zaczn¹ szaleñczy taniec w przybrze¿nych trzcinach, to czym je skuszê?
Oho, tylna kanapa ju¿ za³adowana. Jeszcze
tylko sito do zanêty, ³adne tylko.

S³oneczko ju¿ przebija siê na horyzoncie. Jazda!! Piesek tylko ziewn¹³
i pomacha³ ogonkiem.
No to jazda!
Rzut oka na za³adowany samochód
 dobrze, ¿e jadê sam, chyba wszystko
wzi¹³em? Gara¿ zamkniêty, brama zamkniêta,
samochód zamkniêty. Radio w³¹czone,
s¹czy siê mi³a muzyczka. Silnik przyjemnie pracuje. JADÊ NA RYBY!!! Miasto
jeszcze pi, przecie¿ jest niedziela, sporo do czwartej rano, komu by siê chcia³o wstawaæ? Pusta droga zachêca do
wciniêcia gazu. Nie, spokojnie, delektuj siê chwil¹ i przyrod¹, pomyla³em i...
w tym momencie z przydro¿nego lasu
wyskoczy³a sarenka. Ostre hamowanie!
Uda³o siê, zwierzê nawet nie otar³o siê o
samochód! Serce jednak ³omocze w gardle. Niewiele brakowa³o, dobrze, ¿e wolniej jecha³em, dobrze, ¿e wolniej jecha³em, dobrze ¿e wolniej jecha³em.... Uparta myl i zadowolenie z w³asnej ostro¿noci k³êbi siê w g³owie. Jeszcze piêæ
kilometrów i skrêcam nad jezioro. Jadê
wolniutko, przygl¹daj¹c siê po³yskuj¹cej wschodz¹cym s³oneczkiem, wodzie.
Ach jak cudnie. Cisza i cisza. Mijam
kolejne znane miejscówki. Za zakrêtem
bêdê widzia³, czy mój zaplanowany na
dzisiejszy po³ów cypelek jest wolny.
Jeszcze chwilka i... Ufff, nie ma nikogo.
Extra!! Zje¿d¿am z drogi na polankê. S³oneczko ju¿ wieci. Chyba zbyt póno przyjecha³em. A tak chcia³em byæ jeszcze przed
witem, ale pakowanie kilku niezbêdnych rzeczy trwa³o zbyt d³ugo. Trudno, bêdzie piêkny dzieñ i bêdzie dobrze.
Drapiê siê po nieogolonej brodzie i nagle...! Niczym zbli¿enie cudownego aparatu cyfrowego widzê pozostawiony na
stole w gara¿u....
Ci¹g dalszy, który jak zwykle nast¹pi.
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Zabawa w ¿o³nierzyki

Zdjêcia zosta³y zrobione na corocznej imprezie, która
siê nazywa Zlot mi³oników zabytkowego sprzêtu wojskowego. Impreza odbywa siê corocznie w Dar³ówku,
na prze³omie czerwca i lipca. Te zdjêcia zrobiono w 2002/
2003 r. Zlot ma charakter miêdzynarodowy, przyje¿d¿aj¹
zapaleñcy z prawie ca³ej Europy.
Na wystawie mo¿na podziwiaæ zabytkowe pojazdy wojenne, czo³gi, wozy pancerne, itp. Wiêkszoæ tego sprzêtu to repliki, ale s¹ tak¿e orygina³y. Mo¿na tak¿e zaopatrzyæ siê w prawie nowy mundur np. Wehrmachtu, albo
kupiæ szablê lub ma³o zardzewia³y bagnet.
Osobna grupa to odtwarzanie historii, np. marines z
Wietnamu. Wa¿ne jest drobiazgowe dbanie o szczegó³y,
broñ, umundurowanie, wyposa¿enie.

Fotografie: Tomasz Kosiorowski
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Wiêkszoæ uczestników przebiera siê w ró¿ne mundury.
Jak widaæ na zdjêciach, mundury s¹ z ró¿nych epok i ró¿nych
armii. W sumie jest to dwudniowa impreza dla facetów lubi¹cych zabawy w ¿o³nierzyków.
Imprezê mia³ okazjê fotografowaæ Tomasz Kosiorowski.
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Nowy sprzêt dla stra¿aków
W po³owie lipca bie¿¹cego roku
Komenda powiatowa PSP w Olecku wzbogaci³a siê o wentylator osiowy Tempest
z napêdem spalinowym. G³ównym zadaniem wentylatora Tempest jest usuwanie dymu, gor¹ca oraz szkodliwych

gazów z pomieszczeñ, dziêki czemu ratownicy pracuj¹ w bezpieczniejszym rodowisku i ³atwiej mog¹ zlokalizowaæ ród³o
ognia oraz ofiary potrzebuj¹ce pomocy.
Zakup wentylatora by³ mo¿liwy dziêki dotacji celowej przekazanej przez PZU
S.A. w E³ku w wysokoci oko³o 10500 z³.
Jeszcze raz dziêkujemy PZU S.A. w
E³ku za przekazan¹ pomoc, dziêki czemu
podniesie siê bezpieczeñstwo obywateli powiatu oleckiego.
Rzecznik prasowy Komendanta
Powiatowego PSP w Olecku
st. kpt. Tomasz Milewski

ZABLOKOWANE RONDO

We wtorek, oko³o
godz. 14.00 na rondzie
przy CPN wywróci³
siê TIR wioz¹cy z³om.
Przez ponad godzinê
wstrzymany by³ na
rondzie ruch ko³owy,
a póniej odbywa³ siê
on z ograniczeniami.
TIR mia³ niew³aciwie
za³adowany ³adunek,
a przy tym porusza³
siê z nadmiern¹
prêdkoci¹.

Fot. Marek Pacyñski

MAZURY HIP-HOP FESTIWAL
2006 Gi¿ycko

W pi¹tkowy i sobotni wieczór czwartego i pi¹tego dnia sierpnia 2006 w jednym najbardziej urokliwych miast na
Mazurach odby³ siê ju¿ po raz pi¹ty
Gi¿ycko Mazury Hip Hop festiwal,
realizowany przez Centrum Informacji
Kulturalnej z £odzi i GCK. Nie bez znaczenia dla oryginalnego klimatu owej
imprezy jest miejsce  amfiteatr w fosie
Twierdzy Boyen, po³o¿ony oko³o kilometra od centrum Gi¿ycka.
Przez dwa wieczory na deskach fortecznego amfiteatru wyst¹pili: WWO,
SKOW, BASMEDIUM TRINITY, BEZ
CENZURY, KALIBER 44, MOLESTA
EWENEMENT, TEDE, ABRADAB, POKAHONTAZ oraz drugiego dnia odby³a siê freestylowa bitwa o beczkê piwa.
Dla zagorza³ych fanów dobrego polskiego rapowego brzmienia niestraszna
nawet by³a deszczowa pogoda. Dziêki
t³umowi m³odzie¿y i gwiazd, które zaszczyci³y swoj¹ obecnoci¹, ta impreza uros³a do rangi najwiêkszego festiwalu rapowego w Polsce. Nad bezpieczeñstwem
czuwa³a masa ochroniarzy, którzy skrupulatnie sprawdzali, czy przypadkiem
m³odzie¿ nie wnosi ze sob¹ napojów alkoholowych.
Najbardziej ubolewam nad brakiem organizacji tego ca³ego przedsiêwziêcia.
Skandalem jest stanie przez dwie godziny w kolejce do wejcia na koncert, nie
mówi¹c ju¿ o deszczowej pogodzie w
pierwszym dniu festiwalu. Ale co nas
nie zabije, to nas wzmocni.
Z³oliwi w czasie trwania tej imprezy
mówili Festyn, jednak ja siê nie podpisujê pod t¹ opini¹.
Podsumowuj¹c: Bardzo fajna impreza, oraz (chyba?) publicznoæ, ale niestety, co ju¿ wczeniej wspomnia³am,
pogoda da³a siê we znaki, bynajmniej
w pierwszym dniu imprezy. Napomknê
jeszcze o dobrym nag³onieniu, o czym
wiadczy fakt, i¿ spora grupka fanów
obserwowa³a ca³y ten koncert zza oddalonej o dobre 100 metrów od ogrodzenia sceny. Panowa³a mi³a atmosfera zarówno wród publicznoci, jak i za kulisami, gdzie VIPy postêpowa³y w myl
linijki Borixona: Pijemy wódkê Bolsa i
nie mów, ¿e zgorszam.
Na koniec apelujê do wszystkich, i¿
hip-hopowcy to nie nastêpcy proletariackich chuliganów.
Sylwia Kazimianiec

!
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K¹cik szachowy (2)
W sobotê 29 lipca 2006 r. zosta³ rozegrany Turniej Szachowy o Puchar Przystanku Olecko. Wzbudzi³ on zainteresowanie nie tylko wród sta³ych mi³oników królewskiej gry z Olecka. W tegorocznej edycji wziêli równie¿ udzia³ szachici z E³ku, Suwa³k i Bia³egostoku! Turniej
rozegrany zosta³ systemem szwajcarskim
na dystansie siedmiu rund. Ka¿dy zawodnik mia³ 15 minut na jedn¹ partiê.
Jest to jeden z nielicznych turniejów, w
którym najm³odsi szachici mog¹ zmierzyæ siê ze starszymi, dowiadczonymi
kolegami. Chcielibymy podziêkowaæ
radnemu p. Janowi Grzybowi za ufundowanie upominków dla wszystkich szachistów.
Zwyciêzc¹ turnieju zosta³ Tomasz Koz³owski z Bia³egostoku - 6,5 pkt., drugie miejsce zaj¹³ Micha³ Brodowski z
dorobkiem 5,5 pkt, a trzecie Marta Gryglas, która zdoby³a 5 pkt  oboje z Olecka.
W grupie dzieci do lat 12 zdecydowanie
wygra³ Kamil Gryglas z dorobkiem 4,5
pkt! Drugi by³ Patryk Sitkowski, a trzeci
Marcel Mrozowski, obaj po 3 pkt.
Wielka niespodziankê sprawi³a Marta
Gryglas, która pokona³a Micha³a Brodowskiego w pi¹tej rundzie, pozbawiaj¹c go tym samym szans na zwyciêstwo
w turnieju. Oto koñcówka z tego pojedynku:
Bia³e: Brodowski Micha³
Czarne: Gryglas Mart

1... W:d4! 2. W:f6 Wd2 3.Kg1 W:b2
4.W:a6 c3 5.Wc6 c2 i Micha³ uznaj¹c siê
za pokonanego podda³ partiê.
Dziêki temu na prowadzenie wysun¹³ siê Tomasz Koz³owski, który ju¿ do
koñca turnieju nie pozwoli³ na odebranie sobie pierwszego miejsca.
A oto ciekawe momenty z tego turnieju:

Bia³e: Mrozowski Jakub
Czarne: Sitkowski Patryk
Zad.4 (1pt.)

Bia³e: Brynda Micha³
Czarne: ¯ukowski Pawe³
Zad.3 (1p.)

Jak czarne mog¹ uratowaæ siê od pora¿ki? Podaj jedno posuniêcie.

Czarne daj¹ mata w dwóch posuniêciach.
Rozwi¹zania prosimy przysy³aæ lub
dostarczyæ osobicie do redakcji.
M. & Cz. Spisak

KUPON KONKURSOWY Szachy nad Leg¹
Zad. 3. .......................................................................................................................
Zad. 4. .......................................................................................................................
Imiê i nazwisko ........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Adres .......................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Medalisci Turnieju Szachowego o Puchar Przystanku Olecko. Na zdjêciu od
lewej: Tomasz Koz³owski, Kamil Gryglas, Micha³ Brodowski, Marta Gryglas.
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OKNA - DRZWI - SCHODY
Z DREWNA - OGRODZENIA

US£UGI

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
(K18404)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

KOMINKI

* GUSIEW  codzienna linia regularna, tel. 0-504-065-770 V45004
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V50802
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V51101
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V50701
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V45204
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K18704
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V45704
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V45304
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K430
V42006

KSEROKOPIARKI, DRUKARKI,

FAKSY

- sprzeda¿ i naprawa

(V46104)

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

Tel. (087) 428-53-67; kom. 0-602-198-942
* ksiêgowe us³ugi, tel. 0-87-520-31-70
L4009
* LONDYN  dostarczê paczki, tel. 0-501-720-701
L4804
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V47003
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.
V46803
* myjnia samochodowa, Wojska Polskiego 18A, mycie od 8
z³otych,
V44205
* NOBILES farby, aleje Lipowe, tel. 0-87-520-22-84
V47103

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

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

(V34211)

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V16407

* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V37709
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V35910
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K17006
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V16706)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K19003
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V39108)
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V51001
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L4903
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5301
* serwis opon, nowe, bie¿nikowane, tel. 0-512-217-655 V36210
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3811
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V46903
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K19303
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
K20201
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V46004
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2530
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K330
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2230
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3212
* transport, tel. 0-508-192-094
V46014
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
V40007
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
V73436
* wypo¿yczalnia rowerów Impuls, tel. 0-87-520-36-92 V35410
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V47203
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2333
(V50901)

(V45104)

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

(K18404)

(V44005)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14410
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
K19103
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16948
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3112
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V45404
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V51201
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18821
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V39907
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V41706
* DEMBUS przewozy turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-504065-770
V44904
* Dewocjonalia, ulica Winiowa,
V45504
* elektroinstalacje, tel. 0-87-523-40-77, 0-608-506-985 V51301
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V47303

Bia³a Olecka 1/2

Szybkie i solidne wykonanie, najni¿sze ceny!
tel. (087) 520-76-46

(V39208)

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

STOLL-REM

(V50102)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V51501)
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Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Jerzy Miliszewskip

Olecko, Aleje Lipowe 3
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Tel. 0-601-094-364
INNE

* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551
L3307
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel. 087-523-90-09
L4506
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji, L2518
* zamieniê opony plus alu felgi z Opla Vectra na mniejsze,
tel. 0-503-857-440
K20501
KUPIÊ
* domek, tel. 0-606-756-380
L4406
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V17022
* przyjmiemy uczniów do nauki zawodu sprzedawcy, od 1
wrzenia 2006 roku, tel. 0-87-520-15-30
K17506
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L4704
* zatrudniê kucharkê, tel. 0-604-184-868
L5601
* zatrudniê sprzedawcê (z uregulowanym stosunkiem do s³u¿by
wojskowej) na sta³e!, tel. 0-87-520-22-57
L3408
SPRZEDAM
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L5104
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4005
* d³u¿yce: jesion, klon i wi¹z, tel. 0-887-144-335
K20901
* du¿y jasny rega³ z 2 szafami, wypoczynek 2 i 3-osobowy,
tel. 0-509-781-826
* drewno opa³owe, tel. 0-887-144-335
K19802
* dzia³kê letniskow¹, 15 arów, domek letniskowy, Kotowina
nad Rospud¹, tel. 0-602-192-452
K20301
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K20102
* krosno, tel. 0-660-706-035
K18903
* lilie wodne, tel. 0-693-239-934
K16806
* rower górski, dzieciêcy, 6-9 lat, stan bardzo dobry, tel.
0-601-152-454
K15704
* siano, tel. 0-605-171-286
K18504
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3011
WYNAJEM
* do wynajêcia mieszkania, tel. 0-502-264-901
K19702
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3613
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-604-184-868
L5501
* mieszkanie do wynajêcia, dwa pokoje, tel. 0-501-669-665
(po godz. 1800)
K20601
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5202
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L5301
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3511
* samotny emeryt poszukuje pokoju na pó³ roku, tel. 0-604877-490
K20002

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
(V39807)

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

(V48402)

OG£OSZENIA DROBNE

L

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

GRÜNLAND

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

(V44105)

(V18604)

WYWÓZ MIECI

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V38708)

US£UGI

$
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Kalendarz imion
8 sierpnia
Carmen, Doroty, Izy, Seweryny
Cypriana, Cyriaka, Dominika, Emila,
Emiliana, Niezamys³a, Rajmunda, Seweryna, Sylwiusza
9 sierpnia
Edyty, Ireny, Klary, Klarysy, Rozyny
Jana, Juliana, Mi³orada, Niezamyla,
Rolanda, Romana, Romualda, Ryszarda
10 sierpnia
Amadei, Asterii, Bianki, Bogny, Filomeny, Laury
Bernarda, Bogdana, Bohdana, Borysa,
Hugona, Laurencjusza, Wawrzyñca,
Wierzchos³awa
11 sierpnia
Diany, Diomedy, Filomeny, Hilarii, Klary, Lidii, Ligii, Luizy, Lukrecji, Zuzanny
Aleksandra, Bernarda, Gilberta, W³odzi-

mierza, W³odziwoja
12 sierpnia
Androniki, Anicety, Cecylii, Euzebii, Hilarii,
Klary
Badzis³awa, Euzebiusza, Hilarego, Innocentego, Juliana, Lecha, Leszka, Makarego
13 sierpnia
Diany, Elwiry, Gertrudy, Heleny, Ma³gorzaty, Rados³awy
Hipolita, Jana, Kasjana, Kasjusza, Maksyma, Poncjana, Radomi³a, Rados³awa
14 sierpnia
Anastazji, Aty, Gerdy, Salomei, Selmy,
Sylwii
Alfreda, Dobrowoja, Euzebiusza, Kaliksta, Machabeusza, Maksymiliana, Marcelego

AFORYZMY

Adam Siemieñczyk

Cz³owiek mo¿e udwign¹æ nawet Ziemiê. Wystarczy stan¹æ
na g³owie.
Artyci zamieszkuj¹ zabytkowe wnêtrza, z których potem robi
siê muzea.

Przys³owia
i powiedzenia
 Gdy w sierpniu z pó³nocy dmucha nastaje zwykle posucha.
 Jak d³ugo w sierpniu wiatr wieje, tak d³ugo miej siedlaczku, o ¿niwach nadziejê.
 Od w. Klary (12 sierpnia) s¹ ju¿ ³adne
dary.
 Jeli piêkny sierpieñ, gotuj sobie ch³opku
kieszeñ.
 Prawda jest zawsze tylko córk¹ czasu
 Rozs¹dek polega na przystosowaniu
siê do sytuacji.
 S¹siad dobry za przyjaciela i za brata
stoi.
 Sz³a winia przez zbo¿e, nie powiedzia³a szczêæ Bo¿e.
 Talent prawdziwy wczeniej czy póniej na wierzch wyp³ywa.

Nasz przepis
Krówki karmelowe
* 2 szklanki mleka
* 40 dkg cukru
* 5-10 dkg mas³a
* karmel, kakao, wanilia, kawa lub czekolada
Mleko z cukrem zagotowaæ na wolnym ogniu, wci¹¿
mieszaj¹c, a¿ powstanie gêsta, jednolita, jasnobe¿owa
masa. Dodaæ do niej mas³o, 2 ³y¿ki karmelu.
A teraz  zale¿nie od tego, co mamy i lubimy  dodaæ kawê, kakao lub czekoladê. Masê wylaæ na wyp³ukany zimn¹ wod¹ pó³misek i zostawiæ do ostygniêcia.
Potem pokrajaæ w kostkê.

KOSYM OKIEM OBIEKTYWU

Gosposie s¹ kustoszami domów.
Z wyrazu jego twarzy mo¿na by³o wszystko wyczytaæ, ale
nadawa³o siê to tylko na cienk¹ broszurkê.
Postaci ze znaczków pocztowych maj¹ zwyczaj byæ znanymi.
Rysunki: Wies³aw B. Bo³tryk

Worzywa sztuczne?...
Fot. Marek Pacyñski

%
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
Dokoñczenie ze s. 16.

Inni ludzie  rz¹dz¹cy... Podziwiam
sta³e postrzeganie w³adzy jako z³a. Trzeba
mieæ zrozumienie tego, co siê dzieje.
Niedawno kto powiedzia³, ¿e ludzie
popieraj¹cy jak¹ partiê dziel¹ siê na
dwie grupy: pierwsza  doskonale rozumiej¹ca politykê i mechanizmy ni¹ rz¹dz¹ce; druga  ludzie nie maj¹cy o polityce zielonego pojêcia. I tu tkwi diabe³, w szczegó³ach: nie chodzi o inteligencjê, rolników czy klasê robotnicz¹.
Nale¿y odrzuciæ tezê powsta³¹ w czasach rozwoju RWPG i realnego socjalizmu czy komunizmu. Podzia³ na inteligencja  dobrzy i reszta  niedobrzy,
ciemni i g³upi jest w³anie przyk³adem
niezrozumienia tego, co nazywa siê
polityk¹. Bo czego oczekujemy po polityku? Wygl¹du? To mo¿e od razu
wybraæ jakiego modela czy aktora.
Dobrego ubioru? Piêknego wys³awiania siê? Mówienia piêknych s³ów: przepraszam, proszê, dziêkujê... I to jest wg
kogo polityk? Polityka to nie konkurs
na dobre wychowanie. Od polityka
oczekujê siê przede wszystkim skutecznoci, si³y przebicia i dzia³ania. Polityk
musi mieæ krew w ¿y³ach. Zachowanie
zimnej krwi powinno wzbudzaæ podejrzenia. Dla mnie taki goæ powinien anga¿owaæ siê w to, co robi i mówi. Inaczej wygl¹da to sztucznie i bezbarw-

nie. Niewielu polityków prócz teatralnych gestów i piêknych s³ów jest po
prostu skutecznych. To zazwyczaj nie
idzie w parze. Co ciekawsze... po latach
zawsze cenimy i pamiêtamy tych polityków, którzy po prostu maj¹ ikrê. Piêknoduchy odchodz¹ w niebyt historii. Wiêc
czasem polityk musi powiedzieæ: Spieprzaj, dziadu. I kogo tu gorszy? Wra¿liwców? Tych co spodziewaj¹ siê mi³oci bliniego? ¯yczê powodzenia przy
stosowaniu tej metody przy bandytach.
Jak mawia³ majster ze skeczu S. Tyma w
Dudku: Chamstwo, Jasiu, zwalczamy
si³om i w³asnom godnociom osobistom.
Inna wielka polityka. Sprawdzi³o siê
to co mówili m¹drzy ludzie ju¿ wiele lat
temu, ¿e Unia Wolnoci uwa¿a za swego najbli¿szego koalicjanta postkomunistów. Zarzekali siê i zaklinali, ¿e nigdy. Po prostu by³by to wielki wstyd.
Dzi ju¿ takiego wstydu nie ma i Partia
Demokratyczna, spadkobierczyni UW,
z ca³¹ si³¹ ³¹czy siê z SLD i SdPL. Dzi
ju¿ takiego wstydu nie ma. Tylko m³odzi ludzie uznali to za hañbê i za³o¿yli
w³asne Forum Liberalne. No có¿, wielu
ludzi uwa¿a, ¿e ³¹cznie siê ze spadkobiercami PZPR jest obciachem.
Wraca te¿ sprawa MUNDURKÓW
w szko³ach. Wielki krzyk podniesiony
przez (oczywicie) lewicuj¹c¹ m³odzie¿.
Jeszcze wiêkszy miech jest przy tym,

Komentarze i refleksje

 nie tylko polityczne

zachodniej (choæby niemieckiej) solidnoci.
Ci m³odzi ludzie mo¿e pozbêd¹ siê czêstego w Polsce cwaniactwa, kombinatorstwa, a naucz¹ siê szanowaæ prawo,

F kupiê

PAC

Grzegorz Kudrzycki

pracê czy dobra wspólne.
Czêsto jest ³atwiej budowaæ ulice i
kamienice ni¿ nawyki i ludzk¹ mentalnoæ.

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 ?



Sukces Polski w du¿ym stopniu zale¿y nie tylko od wielkoci unijnej pomocy, ale te¿ od m¹droci i roztropnoci naszych polityków, urzêdników, wreszcie nas samych.
Szacuje siê, ¿e do pracy w krajach
unijnych wyjecha³o ju¿ ponad milion
m³odych Polaków. Platforma ju¿ czyni
larum, klec¹c naprêdce jakie ustawy
antywyjazdowe. Mylê, ¿e nie têdy droga!
trzeba raczej dalej poprawiaæ warunki
inwestowania w polsk¹ gospodarkê,
upraszczaæ przepisy i podatki. Ci m³odzi
gastarbaiterzy kiedy zarobi¹ na w³asny
biznes, w zdecydowanej wiêkszoci wróc¹
do kraju, a politycy powinni zadbaæ, by
chcieli wracaæ mo¿liwie szybko i chcieli
tu inwestowaæ.
Na razie milion Polaków gromadzi w
Unii kapita³, ale nie tylko kapita³. Zdobywa te¿ dowiadczenie w prowadzeniu biznesu, uczy siê dobrej pracy i

¿e to jednak sama m³odzie¿ popiera ten
pomys³. To jest policzek dla m³odzie¿y
spod znaku walcz¹cych o prawa ucznia
z wyj¹tkiem prawa do nauki, bo do tego
nie mo¿na zmuszaæ ludzi. Nie spodziewali siê, ¿e gor¹ce apele o wystêpowaniu przeciwko kolejnemu wrogiemu
uczniom pomys³owi spotka siê z gestem pukania palcem w czo³o. Dzieci
i m³odzie¿ chc¹ szkolnych mundurków!
Kiedy posiadanie lewackich i lewicowych pogl¹dów by³o w szkole czym
z pogranicza wariactwa. Dzi takie pogl¹dy
to powód do dumy. Tylko czemu posiadanie takich pogl¹dów od razu zwalnia
posiadacza z mylenia?
Z³apano te¿ sprawcê ugodzenia no¿em dzia³acza anarchistycznego i pacyfistycznego. Sprawa mia³a byæ polityczna
i ideologiczna. Tak przedstawia³y j¹ media i opozycja. Z wielkiej polityki wysz³o
to, ¿e by³a to zemsta za wczeniejsze o
kilka miesiêcy pobicie, w którym ów anarchista i pacyfista bra³ udzia³... Kolejna wielka
zbrodnia ideologii krwawych rz¹dów
PiS okaza³a siê pokazem zidiocenia
i durnego mylenia polityków opozycji
i mediów, które nie radz¹ sobie z przedstawianiem rzetelnych informacji.
I jak tu nie mieæ okazji do pog³êbienia swoich pogl¹dów i potwierdzenia
ich s³usznoci?

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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Listy do redakcji
Rozmylañ kilka

Tak sobie pomyla³am, od czego by
tu zacz¹æ ? Temat konkretny t³ucze mi
siê po g³owie jak dzwon kocielny, tylko jak ubraæ go w ³adne s³ówka?
W³anie  s³ówka Bo ostatnio moje
uszy to prawdziwa skarbnica s³ówek,
niekoniecznie tych najpiêkniejszych. A
wszystko to za spraw¹ naszej przecudownej m³odzie¿y, której wyszukany jêzyk a¿ skrzy siê od iloci wszelkich ch ,
k i temu podobnych.
Przypominam sobie czasy, gdy przeklinali tylko okoliczni menele spod budki z piwem i widz¹c takiego delikwenta
od razu wiedzia³am, ¿e nogi za pas i w
las. Nawet z rozmów z rodzonym ojcem
dowiedzia³am siê, ¿e przekl¹æ przy kobiecie jakie 30 lat temu to niemal¿e zbrodnia! ¯adna niewiasta nie stanê³a wówczas przy mê¿czynie bluni¹cym, a nie
daj Bóg, gdyby przy tym jeszcze papieroska dymi³!
Niestety, czasy siê nieuchronnie
zmieniaj¹ i teraz w modzie jest siarczyste bluzganie, przy jeszcze siarczystym
kurzeniu, czy chocia¿by pluciu ³upinami po pestkach.
Obrazek: ³awka po drodze nad jezioro nasze piêkne. Na ³aweczce grupka
wie¿utkich, piêkniutkich ma³olatów. Na

oko  piêtnastki. Zdawa³oby siê  mi³e
dzieciaki, spêdzaj¹ sobie czas nad wod¹
w gronie najbli¿szych. B³¹d! Ci milusiñscy to przys³owiowe myde³ko, nie
zwa¿aj¹ce na nic i na nikogo. W porównaniu z ich tekcikami, s³ownictwo Dody
Elektrody mo¿e siê schowaæ razem z ni¹
w jej przepiêknych, wi¹zanych po szyjê butach. Co drugie s³owo k , co trzecie
ch Nie wiem, czy dzisiejsza m³odzie¿
nie zna innych s³ów? Czy nie potrafi
komunikowaæ siê w nieco normalniejszy
sposób? Wród tego jak¿e bogatego
s³ownictwa musz¹ przelecieæ modne niemi³osiernie ³upinki pestkowe. Siedzi ci
ta m³odzie¿ na ³awce, na schodkach,
gdziekolwiek i, gaworz¹c, wypluwa zawartoæ otworu gêbowego, kto dalej.
Taki to widok przedstawia siê dokolutka, gdzie wzrokiem siêgn¹æ. Okropieñstwo! ¯e te¿ nie przeszkadza im siedzenie w takim, przepraszam za zwrot, chlewie!? Facetom to jeszcze mo¿na by darowaæ, ale dziewczêta? P³eæ piêkna, zdawa³oby siê, czysta, delikatna Niestety, takie mniemanie o kobietkach obróci³o siê o 180 stopni. Teraz dziewczê na
topie  pomijaj¹c bogaty jêzyk  to takie, które odziane jest w kusy topik, jeszcze
bardziej obcis³e spodnie, z na ogó³ uszlajanymi u do³u nogawkami. Spod spodni
koniecznie musz¹ wystawaæ stringi, zza
których wy³ania siê, niekoniecznie delikatny, tatua¿. Niewiasta winna trzymaæ
papierosa w jednej d³oni, w drugiej za

Wydzia³ Nauk Przyrodniczych Wszechnicy Mazurskiej zaprasza do podjêcia studiów na jednym z
trzech atrakcyjnych i przysz³ociowych kierunków:

 ochrona rodowiska,
 wychowanie fizyczne
 pielêgniarstwo
 ochrona rodowiska (c.d.)

Studia na tym kierunku maj¹ solidn¹ podstawê w postaci
przedmiotów ogólnych, jêzykowych i kierunkowych.
W tej ostatniej grupie przedmiotów znajduj¹ siê miêdzy
innymi:
- na studiach in¿ynierskich: ekologia, geologia i geomorfologia, gleboznawstwo, hydrologia i gospodarowanie wod¹,
meteorologia i klimatologia, toksykologia, prawodawstwo i
ekonomia w ochronie rodowiska, ochrona przyrody, zagro¿enia cywilizacyjne i zrównowa¿ony rozwój, ocena oddzia³ywania na rodowisko, technologie stosowane w ochronie rodowiska, monitoring rodowiska, planowanie przestrzenne,
podstawy rolnictwa ekologicznego, podstawy lenictwa, ochrona
wód, powietrza, gleby i inne.
- na studiach uzupe³niaj¹cych magisterskich: biologia i
ochrona gleby, hydrobiologia o ochrona wód, architektura i

puszeczkê piwa. I tak sobie podrywaj¹
pluj¹cych samców
Nie wiem gdzie jest w tym momencie
policja. Nasi stró¿e prawa powinni zacz¹æ co z tym robiæ, bo jeszcze trochê i
zaczniemy zapadaæ siê w ha³dach pestek
i niedopa³ków papierosów. Jestem sta³¹
bywalczyni¹ cie¿ki nad jeziorem i, szczerze
przyznajê, policjê widzia³am mo¿e ze 2
razy. Gdzie ci wspaniali ch³opcy, na których widok panie mdla³y, a rozrabiaj¹cy
mê¿czyni wycofywali siê z respektem?
Chorujemy na chroniczny brak patroli w
naszym miecie i jest to fakt niepodwa¿alny. Mam nadziejê, ¿e wkrótce siê to
zmieni, bo wiem, ¿e nie tylko mnie mierzi
widok, nie bójmy siê tego stwierdzenia
 chamskiej m³odzie¿y!! Mam doæ bezczelnych odzywek, g³onego zachowania w najbardziej publicznych miejscach
oraz uwinionych chodników!! Nale¿y
co zacz¹æ z tym robiæ, panowie w³adzo!!
Przechodnie boj¹ siê zaczepiaæ, i wcale
siê temu nie dziwiê. Ale, wedle powiedzenia dla chc¹cego nic trudnego, apelujê
do naszych policjantów  po stówce ka¿demu, kto chocia¿ pomyli o spluniêciu
pesteczk¹, tak¿e samo za u¿ywanie ³aciny podwórkowej czy choæby jazdê
(¿eby tylko!!) rowerkiem po chodniku.
Nasze spo³eczeñstwo nie chce schamieæ do reszty, a niestety, takie zachowanie dooko³a bardzo nam to u³atwia...
Mieszkanka Olecka
(Dane do wiadomoci redakcji)

ochrona krajobrazu, in¿ynieria rodowiskowa, edukacja rodowiskowa, kszta³towanie przestrzeni przyrodniczej, techniki
badawczo-pomiarowe w ochronie rodowiska, bioindykacyjne metody w ochronie rodowiska, biotechnologia w ochronie rodowiska, bioró¿norodnoæ, komunikacja spo³eczna w
ochronie rodowiska, podstawy ekoturystyki, zarz¹dzanie ekobiznesem i inne.
Na studiach podyplomowych Ochrona rodowiska w przedsiêbiorstwie i gminie: struktura i funkcjonowanie przyrody,
ochrona rodowiska w strategicznych dokumentach na ró¿nych szczeblach zarz¹dzania, gospodarowanie zasobami wodnymi
w warunkach zrównowa¿onego rozwoju, przyrodnicze i sozologiczne aspekty u¿ytkowania gleb, wybrane problemy gospodarki lenej, wybrane problemy gospodarki odpadami, komputerowa symulacja procesów przyrodniczych, podstawy ekologii
spo³ecznej, waloryzacja i wycena rodowiska, gospodarowanie przestrzeni¹ przyrodnicz¹ w gminie i przedsiêbiorstwie,
analityka rodowiskowa, procedury administracyjne w ochronie
rodowiska, rozwój zrównowa¿ony na przyk³adzie ZPP, energia odnawialna, zajêcia terenowe i inne.
Przyk³adamy du¿¹ wagê do zajêæ praktycznych organizowanych w terenie, czego dowodem mog¹ byæ przedmioty laboratorium terenowe i zajêcia terenowe oraz praktyki specjalizacyjne w ró¿nych zak³adach pracuj¹cych na rzecz rodowiska. Oprócz przedmiotów obowi¹zkowych studenci maj¹ mo¿liwoæ wyboru przedmiotów fakultatywnych i monograficznych, a tak¿e seminarium i pracowni dyplomowej.
C.d.n.

'
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Pi³ka no¿na

TERMINARZ ROZGRYWEK NA JESIEN 2006-2007
Data
06.08.2006
(niedziela)
12.08.2006
(sobota)

Seniorzy
Têcza Biskupiec
D  15.00
Polonia Lidz. War.
W  16.00

19.08.2006
(sobota)
20.08.2006
(niedziela)
23.08.2006
(roda)
26.08.2006
(sobota)
27.08.2006
(niedziela)
02.09.2006
(sobota)
06.09.2006
(roda)
09.09.2006
(sobota)
10.09.2006
(niedziela)
16.09.2006
(sobota)

Cresovia Górowo
I³aw.
D  15.00
Warmia Olsztyn
W  17.00
Mazur Pisz
D  15.00
£yna Sêpopol
W  17.00
Olimpia M i³ki
D  17.00
Lenik Nowe Ramuk
W  14.00

17.09.2006
(niedziela)

Victoria Bartoszyce
D  15.00

23.09.2006
(sobota)
30.09.2006
(sobota)
01.10.2006
(niedziela)

Orlêta Reszel
W  16.00
Mazur E³k
D  16.00

07.10.2006
(sobota)

Pisa Barczewo
W  16.00

14.10.2006
(sobota)
15.10.2006
(niedziela)
21.10.2006
(sobota)
22.10.2006
(niedziela)
29.10.2006
(niedziela)

Granica Bezledy
D  15.00

Juniorzy

Juniorzy m³odsi

Trampkarze

Fortuna Wygryny
Wojnowo
D  12.00

K³obuk Miko³ajki
D  10.00

Rominta Go³dap
D  12.00

Rominta Go³dap
D  10.00

Mamry Gi¿ycko
W  10.00

Mamry Gi¿ycko
W  12.00

Pogoñ Ryn
D  12.00

Pogoñ Ryn
D  10.00

Rominta Go³dap
W  11.00

Mazur Pisz
W  13.30

P³omieñ E³k
D  14.00

Nida Ruciane Nida
D  10.00

Mazur E³k
W  12.00

Pojezierze Prostki
W  14.00
Znicz Bia³a Piska
D  12.00

Orze³ Stare Juchy Pogoñ Banie Mazur.
W  14.00
W  12.00
Orzysz
D  12.00

Mazur Wydminy
D  10.00

Start Kruklanki
W  12.00

Olimpia M i³ki
W  12.00

MKS Korsze
D  15.00
Vêgoria Wêgorzewo
W  15.00

Strzelectwo myliwskie
Na strzelnicy myliwskiej w Doliwach
odby³ siê w ubieg³¹ sobotê XXIV Turniej Strzelectwa Myliwskiego.
Myliwi-sportowcy walczyli o cenne
nagrody. By³y to: szabla oficerska, broñ
pneumatyczna, pokrowce na broñ oraz
puchary i dyplomy.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Wac³aw Olszewski.
TABELA WYNIKÓW
1. Wawrzyniak Piotr, 471
2. Duplicki Jacek, 469

Dnia 14.08.2006r. (poniedzia³ek) na stadionie MOSiR Olecko odbêdzie siê
mecz pi³ki no¿nej Czarni
Stars Olecko Juniorzy kontra reprezentacja B Polski
U-16. Wszystkich kibiców
serdecznie zapraszamy.
Tenis ziemny

Kosza³ek-Opa³ek
Wêgorzewo
D  14.00
Znicz Bia³a Piska
W  12.00
Mamry Gi¿ycko
D  14.00

3. Pióro Robert, 468
4. Molski Krzysztof, 466
5. Mizerski Maciej, 464
6. Zaj¹czkowski Zygmunt, 462
7. Ostrowski Witold, 459
8. Ottomañski Edward, 457
9. Jakubiak Pawe³, 451
10. Mizerski Zbigniew, 441
11. Matysiewicz Jaros³aw, 440
12. Pu³awski Maciej, 437
13. Pas³awski Mariusz, 433
14. Warsiewicz Romuald, 430
15. Ostrowski Tomasz, 427
16. Sius Tomasz, 426

VIII Turniej o Puchar Przyjaciela Olecka
p. Jerzego Borczyka z dnia 6.08.2006 r.
(niedziela) zosta³ przerwany z powodu
padaj¹cego deszczu. Rozegrany zosta³
tylko turniej w kategorii kobiet, który
wygra³a olecczanka Patrycja Supronowicz. Patrycja pokona³a w finale warszawiankê Agnieszkê Jagie³kê 6:1, 6:1. Pozosta³e kategorie, czyli Oldboy i Open
zostan¹ dokoñczone w poniedzia³ek i
wtorek (7 i 8 sierpnia 2006).

TERMINARZ OTWARTYCH
TURNIEJÓW TENISA
ZIEMNEGO SEZON 2006 NA
KORTACH MOSiR OLECKO

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
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Zelasko Krzysztof, 424
Korwek Kazimierz, 421
Najda Stanis³aw, 414
Opanowski Wies³aw, 411
Warsiewicz Robert, 410
Kierzun Zdzis³aw, 405
Wijas Marian, 405
Buæwiñski Micha³, 397
Kulikowski Marek, 392
Zalewski Jan, 383
Lubecki Hubert, 383
Adamus Przemys³aw, 375
Roszko Marcin, 370
Straczycki Maciej, 364
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 216
Tradycyjnie: minê³o kolejnych siedem
dni. Do koñca roku jest ju¿ bli¿ej ni¿
dalej. W³anie z³apa³em siê na myleniu
o tegorocznym Sylwestrze. Co jak co,
to na razie przed nami kolejny rok szkolny i koniec lata. Ten koniec te¿ nast¹pi
tradycyjnie, bo w drugiej po³owie wrzenia. Tak wiêc wszystko jest w najlepszym porz¹dku.
Jeli nie przewidujemy znacz¹cej reformy kalendarza i tworzenia nowej teorii dotycz¹cej czasu, to mo¿emy przejæ
do spraw bardziej przyziemnych. Na przyk³ad naszej ulubionej polityki. Bo co, jak
co, ale politykê lubimy najbardziej. Zaraz po sporcie i medycynie. Na medycynie siê nie znam i jedyne, o czym mogê
mówiæ, to ludziach zwi¹zanych z medycyn¹. Jak o ludziach, to wiadomo, ¿e
mo¿na w tym wypadku nawi¹zaæ do
polityki, bo tê tworz¹ ludzie. A ludzie to
oczywicie polityka i ko³o siê zamyka.
Wemy na przyk³ad takiego Ministra
Zdrowia... Lekarz, a jednak polityk. Ostatnio
wpad³ na pomys³ likwidacji wszechw³adzy ordynatorów. Ordynator to, jak wiadomo, jedno z najwa¿niejszych ogniw
w systemie korupcyjnym. Dlaczego? To
znacznie upraszcza system. Dzi osob¹

odpowiedzialn¹ za dzia³anie oddzia³u jest
ordynator. Lekarze, nawet specjalici,
niewiele mog¹ zrobiæ bez zgodny i wiedzy ordynatora. Jest to chory system,
nie pozwalaj¹cy na szybkie podejmowanie
decyzji wobec konkretnych pacjentów.
Pomys³ profesora Religii jest prosty: oddaæ
mo¿liwoæ podejmowania decyzji i brania na siebie odpowiedzialnoci przez
poszczególnych lekarzy specjalistów.

Komentarze i refleksje
Polska w Unii Europejskiej

Formalnie od 4.05.2004 r. jestemy
w Unii Europejskiej. Wczeniej przez
kilkanacie lat dostosowywalimy swoje prawa do norm obowi¹zuj¹cych w Unii.
Akcesjê do unii podpisywa³, o dziwo tak
wyszydzany przez prawicê, lewicowy
premier Leszek Miller z SLD, a znaczna
czêæ narodowej prawicy krzycza³a dla
Unii Veto. Podobnie by³o w referendum zatwierdzaj¹cym akcesjê.
Dzisiaj u w³adzy  niestety, z woli
narodu  s¹ ci, którzy mniej lub bardziej
krytykowali przyst¹pienie Polski do Unii
Europejskiej. Na szczêcie przejrzeli na
oczy, jak powiada³ Pawlak, i ju¿ dzisiaj
nie kwestionuj¹ Polski w Unii, a co wiêcej, ucz¹ siê jak najwiêcej wyci¹gn¹æ
rodków finansowych z tej Unii.
A Unia wspó³finansuje wiele inwestycji. Widaæ to w polskich miastach,
miasteczkach i wioskach, widaæ to te¿ w
naszym Olecku. Dba przy tym, by rodki finansowe by³y dobrze wykorzystane
i na w³aciwie cele.

W sumie co takiego ju¿ na wiecie dzia³a.
W naszym kraju to brzmi jak niedorzeczny eksperyment. Ale daje to te¿ mo¿liwoæ wyeliminowania wielu niekorzystnych i przykrych dla lekarzy pomówieñ
o ³apówki. Bêdzie wystarczy³ sam dostêp
do specjalistów, co uproci wiele procedur.
C.d. na s. 17.

 nie tylko polityczne

Nasi przedsiêbiorcy, inwestorzy czêsto
utyskuj¹ na g¹szcz unijnych przepisów,
trudnych do przebrniêcia, ale czêsto
prawda jest inna. To nasi rodzimi biurokraci mno¿¹ te przepisy, chc¹c  jak zwykle
 podkreliæ swoj¹ wa¿noæ, albo stosuj¹ przesadn¹ asekuracjê.
Obecnie Unia potrzebuje nowej Konstytucji. Zablokowanie Traktatu Konstytucyjnego przez niektóre pañstwa Unii,
w tym przez Francjê (by³o to chyba odreagowanie Francuzów i Holendrów na
nieakceptowane rozszerzenie Unii) powoduje, ¿e rozszerzona do 25 krajów Unia
jest coraz trudniej sterowana.
Zarz¹dzanie w Unii powinno byæ
sprawniejsze, a Unia musi podnieæ
wyzwania globalnej gospodarki wiatowej.
W ostatnich latach wyrastaj¹ potêgi wiatowe, takie jak Chiny, Indie, Niemcy,
a dziêki koniunkturze paliwowej ronie
znaczenie Rosji  potentata na wiatowym rynku surowców energetycznych.
Polska jest du¿ym krajem europejskim pod wzglêdem potencja³u ludzkiego i rednim krajem pod wzglêdem roz-

Grzegorz Kudrzycki

woju gospodarczego. mamy do nadrobienia wiele rzeczy, choæby drogi (tu s³awetne autostrady), restrukturyzacjê przemys³u ciê¿kiego, inwestycje w ochronie
rodowiska, wyrównywanie szans rozwojowych regionów ubo¿szych, w tym ciany
wschodniej Polski.
Wiele zale¿y od nas samych  czy
wykorzystamy szanse na modernizacjê
gospodarki tak jak Irlandia Pó³nocna czy
Hiszpania, czy te¿ zmarnujemy wiele rodków pomocowych jak Grecy czy W³osi.
Wszystko to wymaga, by nasi europos³owie, politycy, wreszcie premier i
prezydent prowadzili aktywn¹ politykê
europejsk¹, maj¹c na wzglêdzie dobro
kraju, ale i te¿ interes ca³ej Unii. Tylko
wtedy starania polskie mog¹ byæ skuteczne.
Mam wiele sympatii dla Platformy i
Jana Rokity, ale jego has³o: Nicea albo
mieræ czy 3x15 by³o zwyczajnie g³upie i kto wie czy nie sta³o siê przyczyn¹
wyborczej pora¿ki.
Ci¹g dalszy na s. 17.

