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Gdy powiedzieæ kobiecie, ¿e jest
t³ustym k¹skiem, ona nie wiedzieæ czemu, obra¿a siê.

Nr 33 (451)

Dobrobyt wynika z nieumiejêtnoci
rozkoszowania siê nêdz¹.

15 sierpnia 2006 r .

Cena 1,40 z³

IX Mazurskie Spotkania
z Folklorem

Grony wypadek
Na drodze krajowej Olecko - E³k w dniu 10.08.2006r. dosz³o
do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Droga by³a
zablokowana przez oko³o 1,5 h. O szczegó³ach czytaj na s. 5.

Niecodzienne wydarzenie

10 sierpnia br. w Olecku spotka³y siê dwa poci¹gi
pospieszne. O szczegó³ach tego wydarzenia czytaj na s. 4.
Dnia 15.08.2006 r. (wtorek) w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Piêkna
Góra w Go³dapi S.A. odbêdzie siê impreza plenerowa KARTACZEWO 2006.

KARTACZEWO 2006
Jest to kolejna, dziewi¹ta ju¿ edycja
wiêta go³dapskiego kartacza. wiêto to
ma swój niepowtarzalny urok i corocznie zaszczyca go swoj¹ obecnoci¹ ok.
2000 osób.
Program na s. 18.

Nr 33
(451)

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

Informacji udzieli³
m³odszy aspirant Andrzej Zajkowski

 29 lipca oko³o 22.55 zatrzymano na ul.
Kolejowej Józefa P. (mieszkañca Olecka), który kierowa³ Oplem Astra maj¹c
we krwi 1,8 promila alkoholu. Kierowcê zatrzymano, a samochód zabezpieczono na poczet grzywny.
 30 lipca oko³o 9.00 policjanci zatrzymali
na placu Wolnoci dwudziestotrzyletniego Marka P., który kierowa³ Toyot¹
maj¹c we krwi 2,5 promila alkoholu.
Kierowca mia³ wczeniej orzeczony przez
s¹d zakaz prowadzenia samochodów za
jazdê po spo¿yciu alkoholu. Kierowcê
zatrzymano, a samochód zabezpieczono na poczet grzywny.
 30 lipca oko³o 9.40 na placu Wolnoci
policjanci zatrzymali Toyotê prowadzon¹
przez dwudziestotrzyletniego Marka P.
Mia³ on we krwi 2,44 promila alkoholu.
 30 lipca oko³o 20.40 patrol policji zatrzyma³ na Targowej czterdziestotrzyletniego rowerzystê Mieczys³awa P., który
mia³ we krwi 3,2 promila alkoholu.
 31 lipca oko³o 21.10 policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli na ul. Grunwaldzkiej Poloneza. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nim trzydziestodwuletni Zdzis³aw
B. ma we krwi 3,2 promila alkoholu.
 1 sierpnia oko³o 13.55 patrol policji
zatrzyma³ jad¹cego placem Wolnoci
szesnastoletniego rowerzystê Andrzeja
M., który mia³ we krwi 0,6 promila alkoholu.
C.d. na pewno nast¹pi

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

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

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.
(V51602)

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Krystyna Ko³odziejska
 Jan Konstancki
 Leonarda Krupiñska
 Robert Naszkiewicz
 Aleksandra Olszewska
 Jaros³aw Sofiñski
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

 15-20.08.2006r. - pl. Wolnoci 25
 21-27.08.2006r.- pl. Wolnoci 7B

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V43806)

 1 lipca o 21.48 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Kowale Oleckie gasi³y w Zawadach Oleckich po¿ar samochodu.
 2 lipca o 11.30 jeden zastêp JRG PSP
Gi¿ycko usuwa³ w Judzikach gniazdo
os z domu mieszkalnego.
 3 lipca o 8.59 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Parkowej po¿ar suchej
trawy.
 3 lipca o 9.56 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar suchej
trawy.
 4 lipca o 16.22 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ w wiêtajnie gniazdo os
z altanki ogrodowej.
 4 lipca o 16.54 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ w Dunajku gniazdo os z
gara¿u.
 4 lipca o 17.35 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ w Orzechówku gniazdo
szerszeni ze stodo³y.
 5 lipca o 18.54 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z gara¿u przy ul. Wiejskiej
gniazdo os.
 5 lipca o 19.27 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z gara¿u na osiedlu Siejnik
gniazdo os.
 5 lipca o 19.43 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z altanki przy ul. Zamostowej
gniazdo os.
 5 lipca o 20.41 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z budynku mieszkalnego w
Kijewie gniazdo os.
 6 lipca o 11.30 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³y suchy konar drzewa znad
budynku mieszkalnego w Krzywym.
 6 lipca o 12.30 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ w okolicach Lakiel
po¿ar suchej trawy.
 6 lipca o 17.20 jeden zastêp OSP wiêtajno gasi³ w Gi¿ach po¿ar suchej trawy.
 6 lipca o 17.32 jeden zastêp OSP G¹ski
usuwa³ gniazdo szerszeni z domku letniskowego w Zajdach.
 6 lipca o 19.02 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar drzewa w Sedrankach.
 6 lipca o 21.44 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z drzewa przy
ul. 11 Listopada.
 7 lipca o 11.12 jeden zastêp OSP wiêtajno gasi³ w Mazurach po¿ar suchej
trawy.
 7 lipca o 14.46 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ na osiedlu Lesk gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
7 lipca o 15.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku
mieszkalnego przy ul. Zamostowej.

Pijani kierowcy

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V43906)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

(V38009)
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

XLIV Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na XLIV Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 24 sierpnia 2006
roku (czwartek) godz. 1200 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek Sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski i owiadczenia radnych.
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
8. Podjêcie uchwa³y w sprawie zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu powiatu oraz planów
finansowych samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.
9. Sprawozdanie z realizacji bud¿etu
powiatu za I pó³rocze 2006r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki D³ugoterminowej
w Jakach za I pó³rocze 2006 r. i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Olecku
w likwidacji za I pó³rocze 2006r.
10. Podsumowanie I pó³rocza 2006r. w
zakresie zbycia mienia powiatu i Skarbu Pañstwa.
11. Funkcjonowanie ochrony zdrowia w

powiecie, w tym wykonanie kontraktów za I pó³rocze 2006r.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z
realizacji planu kontroli za I pó³rocze
2006r.
13. Przygotowanie placówek owiatowych
do rozpoczêcia roku szkolnego 2006/
2007.
14. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. J. Korczaka w Olecku,
b) w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Olecku,
c) w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarz¹dowi Dróg w Olecku,
d) w sprawie zmian bud¿etu powiatu
na rok 2006,
e) w sprawie procedury opracowania
i uchwalania bud¿etu powiatu, rodzaju i szczegó³owoci materia³ów
informacyjnych towarzysz¹cych projektowi bud¿etu.
15. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
16. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
17. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
18. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Wac³aw Sapieha

Terminy posiedzeñ komisji sta³ych
Rady Powiatu
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
Firma Delphia Yachts Kot Sp. j. zatrudni:
(V20402)

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

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

!
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OLECKI TERMINARZ
14 sierpnia
17.00  Czarni Olecko  Reprezentacja
Polski (U-16)  stadion MOSiR
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
2.00  IX Mazurskie Spotkania z Folklorem, pokaz tañca ognia w wykonaniu
zespo³u Exodus  plac Wolnoci
16 sierpnia
12.00  posiedzenie powiatowej Komisji
Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa
17 sierpnia
12.00  posiedzenie powiatowej Komisji
Bud¿etu, Finansów i Gospodarki
18 sierpnia
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
17.00  Lassie, film  kino ROK
19.00  Omen, film  kino ROK
19 sierpnia
10.00  K³obuki Miko³ajki  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (juniorzy m³odsi)
10.00  turniej tenisowy  korty MOSiR
11.00  Otwarty Turniej Siatkówki Pla¿owej, korty MOSiR
12.00  Fortuna Wygryny, Wojnowo 
Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej (juniorzy)
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
17.00  Lassie, film  kino ROK
19.00  Omen, film  kino ROK
20 sierpnia
10.00 Turniej Tenisa Ziemnego - korty
MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
15.00  Cresovia Górowo I³awieckie 
Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej (seniorzy)
17.00  Lassie, film  kino ROK
19.00  Omen, film  kino ROK
21 sierpnia
up³ywa termin ukoñczenia budowy budynku remizy w Borawskich.

"
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Niecodzienne wydarzenie w Olecku

Uradowane pasa¿erki
w oknie przedzia³u.

Fot. Boles³aw S³omkowski
Wjazd poci¹gu pospiesznego na peron w Olecku.

Dwa pospieszne obok siebie. Na dworcu sta³y wtedy jeszcze dwa poci¹gi
towarowe, tak ¿e jednoczenie by³y zajête a¿ cztery perony.

Wizyta litewskiej delegacji

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w
Olecku og³asza przetarg na wydzier¿awienie kot³owni wraz
z urz¹dzeniami przy ul. 11-go Listopada 24 i 24b w Olecku.
 11-go Listopada 24  o pow. 58,9 m2 - wywo³awcza wysokoæ miesiêcznego czynszu wynosi 420,00 z³.
 11-go Listopada 24b  o pow. 17,8 m2 - wywo³awcza wysokoæ miesiêcznego czynszu wynosi 230,00 z³.
Dodatkowe op³aty, takie jak energia elektryczna i woda
wg wskazañ licznika.
Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie PEC Spó³ka z o.o w
Olecku, ul. Sk³adowa 7. Termin sk³adania ofert mija 28.08.2006r.
o godz. l000.
Otwarcie ofert nast¹pi dnia 28.08.2006 r. o godz. 1200.
Wydzier¿awiaj¹cy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od
przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

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

(V37910)

(K21001)

W ubieg³ym tygodniu przebywa³a w Olecku oficjalna delegacja z zaprzyjanionego miasta Vilkaviskis z merem Algirdasem Bagusinskasem.
Podczas pobytu podpisano dokument o wspó³pracy a litewscy gocie wziêli udzia³ w konferencji Kierunki Wspó³pracy Transgranicznej w Dziedzinie Kultury, obejrzeli koncerty Mazurskich Spotkañ z Folklorem oraz kibicowali swojej
dru¿ynie podczas meczu w tenisie sto³owym.
Szerzej o pobycie delegacji litewskiej w nastêpnym nr TO.
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!

(V46504)

W dniu 10 sierpnia ok. godz. 18. dworzec PKP w Olecku o¿y³. Po raz pierwszy dosz³o tu do niecodziennego spotkania dwóch poci¹gów pospiesznych,
pierwszego Hañcza  relacji Suwa³kiWarszawa i drugiego Jaæwing relacji
Suwa³ki-Wroc³aw.
Nie jest to, niestety, sta³y obrazek
naszego krajobrazu, a tylko awaryjna
sytuacja spowodowana remontem mostu kolejowego na trasie Suwa³ki-Bia³ystok. A szkoda. Wielu mieszkañców naszego grodu by³oby uradowanych sytuacj¹, gdyby z Olecka zaczê³y kursowaæ poci¹gi jak za dawnych dobrych
czasów.

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

#

Grony wypadek
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Policja pobra³a krew do badañ na
obecnoæ alkoholu.
W dzia³aniach tych równie¿ bra³y
udzia³ dwa zastêpy stra¿y po¿arnej (6 osób).
Ich dzia³ania polega³y na udzieleniu pomocy poszkodowanym wspólnie z lekarzami i sanitariuszami pogotowia ratunkowego, ewakuacji z terenu zagro¿enia
do karetek pogotowia i samolotu, od³¹czeniu akumulatorów w tych samochodach.
Fot. Archiwum PSP w Olecku.

Do gronie wygl¹daj¹cego wypadku drogowego dosz³o w dniu 10.08.2006r.
oko³o godziny 14:23. Na drodze krajowej Olecko - E³k dosz³o do zderzenia
dwóch samochodów osobowych.
Jad¹cy w stronê E³ku samochód Audi,
kierowany przez 19-letniego Arkadiusza

LAS I OGRÓD

Fot. Archiwum PSP w Olecku

* 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

(V78530)

(V18006)

Z., mieszkañca Radzi³owa, zjecha³ na lew¹ stronê drogi i zderzy³ siê z jad¹cym prawid³owo Mazd¹, prowadz¹ przez mieszkankê Orzysza.
W wyniku wypadku piêciu pasa¿erów, w tym jedno dziecko, odnios³o obra¿enia. Obecny przy wypadku lekarz pogotowia ratunkowego podj¹³ decyzjê, ¿e jedn¹ osobê poszkodowan¹ nale¿y natychmiast transportowaæ do specjalistycznego szpitala,
w zwi¹zku z czym na miejsce zadysponowano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Suwa³k, który wyl¹dowa³
na pobliskim polu.

(V238909)

Po zakoñczeniu czynnoci przez policjê uprz¹tniêto jezdniê z pozosta³oci
po wypadku. Droga krajowa na pocz¹tku zablokowana by³a oko³o 1,5 h, w zwi¹zku z czym kierowcy musieli korzystaæ z
objazdu. Straty wstêpnie oszacowano na
13 tysiêcy z³otych.
Informacjê przekaza³ rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP
w Olecku st. kpt. Tomasz Milewski

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

$
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Kierunki wspó³pracy transgranicznej
w dziedzinie kultury
W dniach 11-12 sierpnia br. w Olecku odby³a siê konferencja pt.: Kierunki
wspó³pracy transgranicznej w dziedzinie
kultury, która jest elementem projektu
Piêkne Ogrody Ziemi Oleckiej  realizowanego w Olecku od kilku miesiêcy.
Kilkadziesi¹t osób z terenu miasta i
gminy Olecko uczestniczy³o w szkoleniach z zakresu rêkodzie³a artystycznego (kompozycje kwiatowe, haft, wyplatanie z wikliny, s³omy, malarstwo, rysunek,fotografia). Projekt obejmowa³ rów-

Wystawê prac nadal mo¿na obejrzeæ w holu kina Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate
nie¿ szkolenia z zakresu projektowania i
realizacji ogrodów przydomowych. Melan¿ wiedzy, talentu i pracy da³ interesuj¹cy efekt  prace z poszczególnych
kursów mo¿na obejrzeæ na wystawie podsumowuj¹cej szkolenia. W holu Regionalnego Orodka Kultury i Sztuki w Olecku Mazury Garbate mo¿na podziwiaæ
imponuj¹c¹ iloæ prac utalentowanych
olecczan.
O korzyciach wynikaj¹cych ze wspó³pracy dyskutowali Polacy i Litwini  partnerzy projektu. Liczymy na to, ¿e dwudziestoosobowej delegacji z Vilkaviskis
spodobaj¹ siê efekty naszej kilkumiesiêcznej pracy.
Warto dodaæ, ¿e w Olecku trwa w³anie kolejne z dzia³añ z dziedziny kultury realizowanych z partnerami z zagranicy  IX Mazurskie spotkania z Folklorem.
12 sierpnia ruszy³a IX edycja miêdzy-

narodowego festiwalu, 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 zaplanowano 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).
15 sierpnia br. w koncercie fina³owym zobaczymy m.in. pokaz polskiego

%
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tañca narodowego  Polonez w wykonaniu zespo³ów wystêpuj¹cych podczas
Spotkañ, Teatr Tañca Wspó³czesnego WPS
z Warszawy oraz pokazy fajerwerków i tancerzy ognia koñcz¹cych Festiwal
***
Projekt Piêkne ogrody Ziemi Oleckiej
zosta³ dofinansowany ze rodków Unii Europejskiej. Jego wartoæ wynosi 76 880 euro,
z czego 54470,14 euro, czyli 70,85%, pokryje program Phare (Program Wspó³pracy Region Morza Ba³tyckiego 2002/2003
G³ównym celem projektu jest zorganizowanie trwa³ych struktur wspó³pracy kulturalnej miêdzy Oleckiem i Regionem Vilkaviskis (Litwa) poprzez dobre przyk³ady
dzia³añ liderów lokalnych. Grup¹ docelow¹ s¹ mieszkañcy gminy Olecko  lokalni
liderzy, w³aciciele gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw podmiejskich.
W ramach projektu dwadziecia gospodarstw domowych zosta³o przeszkolonych
z zakresu projektowania i urz¹dzania ogrodów, trzydzieci osób wziê³o udzia³ w szkoleniach z zakresu rêkodzie³a artystycznego. Przeprowadzono
równie¿ konkurs na Najpiêkniejszy ogród oraz zorganizowano wystawê prac ze szkolenia i fotografii z konkursu Piêkne ogrody. Miêdzynarodowa konferencja na temat kierunków wspó³pracy transgranicznej w dziedzinie kultury jest równie¿
elementem realizowanego projektu.
Podczas konferencji beneficjenci otrzymali album, który
ilustruje temat przewodni projektu, tj. piêkne ogrody Ziemi
Oleckiej. Zwieñczeniem dotychczasowych dzia³añ bêdzie utworzenie biura wspó³pracy transgranicznej.

Fot. Józef Kunicki

Burmistrz Olecka z przedstawicielem Litwy.
Wszystkie powy¿sze przedsiêwziêcia maj¹ na celu poprawê estetyki miejscowoci gminnych, z zachowaniem zasad
ekologii oraz wyposa¿enie grupy mieszkañców w wiedzê i umiejêtnoci umo¿liwiaj¹ce podjêcie dzia³alnoci gospodarczej lub
pozyskiwanie alternatywnych dochodów.
Alicja Mieszuk

Plonem podjêtych dzia³añ jest m.in. wydanie staraniem Urzêdu
Miejskeigo w Olecku piêknego albumu pod nazw¹ Piêkne
ogrody Ziemi Oleckiej, zawieraj¹cego zdjêcia ze wszystkich
warsztatów prowadzonych podczas realizacji projektu.

&
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Manifest Lipcowy PKWN  lipcowe daty

22 lipca 1944 roku prosowiecki, marionetkowy rz¹d PKWN og³asza w Che³mie
Manifest lipcowy PKWN. Datê tê
wybrano nieprzypadkowo, bowiem 22
lipca 1807 roku Napoleon Bonaparte nada³
Ksiêstwu Warszawskiemu konstytucjê,
tworz¹c przyczó³ek do odbudowy Korony Polskiej. Na plakatach sowieckich
z czasów II wojny wiatowej cieñ Hitlera mia³ kszta³t Napoleona Bonaparte.
Sowieci i prosowieccy komunici polscy
tak bardzo bali siê i liczyli siê z patriotycznym duchem i¿ starali siê zatrzeæ
starego ducha nowym.
Manifest PKWN  tzw. Manifest Lipcowy  odezwa do narodu polskiego
zosata³a og³oszona 22 lipca 1944. Jako
miejsce og³oszenia podano Che³m. W
rzeczywistoci zosta³ podpisany i zatwierdzony przez Stalina w Moskwie 21 lipca
1944, gdzie wydrukowano pierwszy nak³ad trzyszpaltowy, a nastêpnego dnia
zosta³ og³oszony w audycji radiowej
Zwi¹zku Patriotów Polskich. W Che³mie
tekst manifestu dwuszpaltowy wydrukowano dopiero 26 lipca.
Wzywa³ on do walki z okupantem
niemieckim, ustanawia³ Krajow¹ Radê
Narodow¹ jako jedyne legalne ród³o
w³adzy i delegalizowa³ rz¹d londyñski,
zapowiada³ utworzenie Milicji Obywatelskiej i ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich,
nacjonalizacjê ziemi i przemys³u, bezp³atne
nauczanie, repatriacjê Polaków pozosta³ych
na obczynie.
Manifest podpisali cz³onkowie PKWN
z przewodnicz¹cym Edwardem Osóbk¹Morawskim i wiceprzewodnicz¹cymi
Wand¹ Wasilewsk¹ i Andrzejem Witosem na czele.

22lipca1948 - plakat rocznicowy

W czasach komunistycznych obowi¹zywa³ w Polsce dogmat, na stra¿y którego sta³a cenzura. Brzmia³ on nastêpuj¹co: w okresie wojennej okupacji w Polsce
 w przeciwieñstwie do innych pañstw
okupowanych  nie by³o kolaborantów.
Przyk³adem negatywnym mia³a byæ m.in.
Norwegia, gdzie p³k Vidkun Quisling, po
zajêciu tego kraju przez Niemców (1940),
utworzy³ podporz¹dkowany im rz¹d. Polska nie wychowa³a quislingów!  og³asza³y tryumfalnie komunistyczne media
przy okazji ró¿nych wojennych rocznic.

PKWN Manifest
Wed³ug dzisiejszej wiedzy historycznej
dogmat ten by³ wierutnym k³amstwem 
tak jak ca³y obraz wojny, kreowany od
pocz¹tku przez Wydzia³ Propagandy G³ównego Zarz¹du Polityczno-Wychowawczego
ludowego wojska oraz przez cenzurê
(najpierw wojskow¹, potem przez G³ówny Urz¹d Kontroli Prasy, Publikacji i
Widowisk). Kiedy koñczy³a siê wojna,
Norwegowie skazali na mieræ i powiesili Quislinga. W tym samym czasie polscy kolaboranci wyci¹gali s³omê z butów i szykowali siê do wielkiego skoku
na stanowiska i przywileje, które gwarantowa³a im nowa okupacja. Nie kryli
swego zaprzañstwa. W swym lubelskim
organie, zatytu³owanym jak na ironiê
Rzeczpospolita, pisali w lipcu 1944 r.
m.in.: My mamy racjê, bo reprezentujemy tê Polskê, która bêdzie, nie tê, która
by³a (...). Bo my rozumiemy, ku czemu
idzie wiat.... Mieli niezawodne argumenty w rêku: sowieckie dywizje NKWD
pacyfikuj¹ce Polskê i tworzon¹ na terenie Sowietów od 1943 r. polsk¹ bez-

piekê.
Kiedy cz³onkowie PKWN-u debatowali nad dekretem o reformie rolnej, szef
resortu rolnictwa tego gremium, Andrzej Witos (nie myliæ z Wincentym
Witosem) zg³osi³ pewne zastrze¿enia do
treci dekretu. W czasie przerwy podesz³a do niego Wanda Wasilewska, która krótko za³atwi³a sprawê (wed³ug jej
relacji): W jakiej chwili przerwy, kiedy
przyniesiono kanapki, kto mówi³ co o
pogodzie, a ja zapyta³am Witosa: Ciekawe, jaka o tej porze jest pogoda w Komi
ASRR?. Wówczas Witos siedzia³ i wiêcej
g³osu nie zabra³... Wanda Wasilewska,
przed wojn¹ redaktorka P³omyczka dla
dzieci, wiedzia³a, jak rozmawiaæ z ludmi. Nale¿a³o pokazaæ im wybór: albo
wybraniec ludu ze wszystkimi przywilejami, albo wiêzieñ sowieckiego obozu
koncentracyjnego. Historycy czêsto
podkrelaj¹, ¿e sowieckie metody zniewolenia by³y znacznie skuteczniejsze ni¿
niemieckie.
Postaci¹ szczególn¹ wród cz³onków
KRN by³a niew¹tpliwie przywo³ana tu
Wanda Wasilewska. Przed wojn¹ zwi¹zana ze rodowiskiem KPP, na jesieni 1939r.
zerwa³a wiêzy z Polsk¹ reakcyjn¹ i
wybra³a wolnoæ w ojczynie proletariatu. Przyjê³a sowieckie obywatelstwo,
w którym wytrwa³a do koñca ¿ycia. Zosta³a cz³onkini¹ Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) i Zwi¹zku Pisarzy Sowieckich. Stalin wybra³
j¹ ju¿ w 1940 r. do Rady Najwy¿szej ZSSR
i wyznaczy³ jej rolê swego rodzaju ambasadora do spraw polskich, któr¹ to
rolê pe³ni³a ze szczególn¹ gorliwoci¹.
Kierowa³a polskim Teatrem Dramatycznym w okupowanym Lwowie, pisa³a jedynie s³uszne reporta¿e i opowiadania.
Na polecenie Stalina za³o¿y³a tzw. Zwi¹zek Patriotów Polskich  karykaturalne
zaprzeczenie patriotyzmu polskiego  i
asystowa³a w powo³aniu kolejnych in-

S³ynne zdjêcie z czytaj¹cym
Manifest Lipcowym czlowiekiem

'
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stytucji kolaboranckich: tzw. Krajowej Rady
Narodowej i tzw. Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego, w którym by³a
wiceprzewodnicz¹c¹. Z zachowanych w
rosyjskich archiwach, czêciowo odtajnionych dokumentów, wynika, ¿e to ona
przedk³ada³a Stalinowi do zatwierdzenia
sk³ad PKWN  reprezentacji narodu polskiego. Po wojnie do Polski ju¿ nie wróci³a. Wysz³a za m¹¿ za podrzêdnego poetê sowieckiego.
Bardzo obszerna w czasie i w dokonaniach jest historia kolaboracji polskich
patriotów okupantem sowieckim. Wbrew
temu, co siê powszechnie s¹dzi, nie zaczê³a siê ona w chwili zerwania przez Stalina
w roku 1943 stosunków dyplomatycznych z rz¹dem RP (wówczas na uchodstwie). Pytania Polaków o Katyñ by³y
tylko wygodnym pretekstem do wprowadzenia na arenê przygotowanych
wczeniej janczarów pod wodz¹ towarzyszki Wasilewskiej. Przypomnijmy najwa¿niejsze fakty z tej ponurej sekwencji
wydarzeñ:
W nocy z 31 grudnia 1943 r. na 1
stycznia 1944 r. kolaboranci utworzyli w
porozumieniu z Moskw¹ tzw. Krajow¹
Radê Narodow¹: reprezentacjê polityczn¹
narodu polskiego upowa¿nion¹ do wystêpowania w imieniu Narodu i kierowania
jego losami do czasu wyzwolenia Polski
spod okupacji. Przewodnicz¹cym zosta³
Boles³aw Bierut  przed wojn¹ przeszkolony w Zwi¹zku Sowieckim agent. Powo³anie KRN by³o aktem zdrady wobec
pañstwa polskiego. Zdrady w warunkach
wojny i okupacji, za któr¹ jest tylko jedna kara na ca³ym wiecie. Dzieñ póniej
KRN utworzy³a Armiê Ludow¹ z Micha³em Rola-¯ymierskim na czele. Wyrzucony przed wojn¹ z wojska i zdegradowany do stopnia szeregowca za zwyk³e
przestêpstwa kryminalne, jakim by³ udzia³
w aferach finansowych w wojsku. Przed

Boles³aw Bierut

Odczytanie przez radio manifestu
PKWN Rzeszów 1944.
wojn¹ podj¹³ wspó³pracê z wywiadem
radzieckim. By³o to wypowiedzenie pos³uszeñstwa wodzowi naczelnemu wojska polskiego w warunkach wojny i faktyczne podporz¹dkowanie siê si³om zbrojnym obcego pañstwa, które okupowa³o
czêæ Polski!
Dlaczego w tym w³anie czasie wykonano te przygotowane wczeniej dzia³ania?
W nocy z 3 na 4 stycznia 1944 r.
armia sowiecka przekracza w rejonie Olewska i Rokitny granicê Zwi¹zku Sowieckiego z Rzeczpospolit¹ (chodzi oczywicie o legaln¹ granicê miêdzy pañstwami, a nie o granicê rozbioru z paktu Ribbentrop - Mo³otow). Trzeba by³o, przy
pomocy kolaborantów, przygotowaæ wiat
do aneksji ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Tak siê te¿ sta³o. 23 stycznia.
KRN przyjmuje propozycjê uregulowania granicy polsko-sowieckiej, wbrew
deklaracji rz¹du RP z 5 stycznia w sprawie nienaruszalnoci granicy wschodniej pañstwa polskiego. Jeszcze jeden akt
zbrodni stanu! Sowieci odrzucaj¹ deklaracjê rz¹du RP, pos³uguj¹c siê stanowiskiem swoich kolaborantów.
7 lutego 1944 r. ukaza³a siê odezwa
Polskiej Partii Socjalistycznej WolnoæRównoæ-Niepodleg³oæ, Stronnictwa
Ludowego, Stronnictwa Narodowego i
Stronnictwa Pracy oraz 24 innych polskich partii i organizacji politycznych
przeciwko kolaboracji PPR i KRN z Sowietami. Sp³ynê³a ona po kolaborantach
jak woda po kaczce. Stalin mia³ ju¿ swój
gotowy plan i nie musia³ siê liczyæ z aliantami.
10 lutego 1944 r. Stalin dopi¹³ swego. Nast¹pi³a zdrada interesów polskich
przez aliantów. Premier W. Brytanii Win-

ston Churchill zwraca siê do rz¹du RP o
uznanie linii Curzona i przeprowadzenie rekonstrukcji rz¹du RP. 22 lutego
1944 r. Churchill popiera sowieckie roszczenia graniczne w Izbie Gmin.
16 marca delegacja KRN udaje siê
do Moskwy  z ho³dem i po zas³u¿one
pochwa³y. Sk³ad delegacji: Edward Osóbka-Morawski, Marian Spychalski, Kazimierz Sidor, Jan Haneman.
24 maja 1944 r. tzw. Zwi¹zek Patriotów Polskich wydaje owiadczenie uznaj¹ce KRN za orodek polityczny powo³any do kierowania walk¹ ca³ego narodu.
5 lipca 1944 r. do Moskwy przybywaj¹ z ho³dem kolejni kolaboranci, delegaci KRN: Micha³-Rola ¯ymierski, Jan
Czechowski i Stanis³aw Kotek-Agroszewski.
20 lipca 1944 r. komunistyczna Delegatura KRN powo³uje tzw. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Dzieñ
póniej KRN wydaje ustawê o utworzeniu PKWN i nazywa go tymczasow¹ w³adz¹ wykonawcz¹ dla kierowania
walk¹ wyzwoleñcz¹ narodu, zdobycia
niepodleg³oci i odbudowy pañstwowoci
polskiej. Przewodnicz¹cym PKWN, jak
ju¿ wczeniej wspomnia³em, zostaje
Edward Osóbka-Morawski, a jego zastêpcami Wanda Wasilewska i Andrzej Witos. Tego samego dnia wojska sowieckie wkraczaj¹ do Che³ma Lubelskiego,
maj¹c ju¿ przygotowany odpowiedni grunt
polityczny.

wierczewski, Spychalski,
Rola-¯ymierski
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Manifest Lipcowy (c.d.)

gen. Zygmunt Berling
PKWN og³asza s³awetny Manifest
do Narodu Polskiego, u³o¿ony i zatwierdzony w Moskwie. Zapowiada oddanie
Kresów Zwi¹zkowi Sowieckiemu w myl
zasady ziemie polskie  Polsce, ziemie
ukraiñskie, bia³oruskie i litewskie  radzieckiej Ukrainie, Bia³orusi i Litwie.
Stwierdza, ¿e KRN jest jedynym legalnym ród³em w³adzy w Polsce, a PKWN
legaln¹ w³adz¹ wykonawcz¹. Za podstawow¹ zasadê polityki zagranicznej uznaje
sojusz z Sowietami. O godzinie 10.45 czasu
polskiego Radio Moskwa nadaje treæ
manifestu. To wszystko dzieje siê w

czasie, gdy ca³y cywilizowany wiat uznaje
rz¹d RP na uchodstwie! Jak w tej sytuacji nazwaæ porozumienie PKWN z Sowietami z 26 lipca w sprawie granicy
wschodniej? Po prostu zdrad¹!
3 sierpnia 1944 r. gen. Miko³aj Bu³ganin przyje¿d¿a do Lublina jako ambasador sowiecki przy PKWN! W odpowiedzi 11 sierpnia Stefan Jêdrychowski zostaje ambasadorem PKWN w
Moskwie (na Jêdrychowskim ci¹¿y³ wyrok mierci s¹du specjalnego AK na
Wileñszczynie, którego nie uda³o siê
wykonaæ, a po wojnie by³ wysokim funkcjonariuszem partyjnym i pañstwowym
PRL). Polityczny teatr absurdu, jak w
czasach Katarzyny II i ambasadora Miko³aja Repnina! By³by niemo¿liwy bez
kolaborantów.
W dniach 4-11 lutego 1945 r. odby³a
siê konferencja tzw. wielkiej trójki w Ja³cie na Krymie: Franklina Delano Roosevelta, Winstona Churchilla i Stalina. Los
Polski zosta³ przypieczêtowany.
22 lipca 1945 r. komunici og³aszaj¹
22 lipca Narodowym wiêtem Odrodzenia Polski. W nocy z 2 na 3 maja 1946 r.
zakazuj¹ publicznych manifestacji z okazji
wiêta 3 Maja. Dochodzi do demonstracji, s¹ zabici i ranni  przede wszystkim
m³odzie¿ studencka. Ostatecznie wiêto
Matki Bo¿ej Królowej Korony Polskiej
zostanie zniesione, zast¹pione wiêtem

1 maja. 22 lipca 1952 roku sejm uchwala
konstytucjê PRL.
Dzi jest pomys³ by dzieñ 22 lipca
by³ wiêtem narodowym. Sejm nie podj¹³ uchwa³y o ustanowieniu tego dnia
Narodowym Dniem Pamiêci Ofiar Komunizmu. Projekt zg³osili pos³owie Prawa i
Sprawiedliwoci. W projekcie uchwa³y
napisano, ¿e dzieñ ten powinien byæ dla
w³adz pañstwowych oraz wszystkich
instytucji spo³ecznych okazj¹ do godnego upamiêtnienia wszystkich ofiar ideologii i systemu komunistycznego. Jednak jest pomys³ i to za zgod¹ i z pomoc¹ cz³onków PO, by tym wiêtem by³ dzieñ
13 grudnia.
Opracowa³: Marek Pacyñski

sta³o w przysz³ym roku, na które serdecznie zapraszamy wszystkie kole¿anki i kolegów.

Ja te¿ tam by³am, ciasteczka, lody jad³am, miód kosztowa³am i kawkê i winko pi³am...

Wanda Wasilewska

Spotkanie
po latach
W piêkne s³oneczne popo³udnie,
9 sierpnia, w Chacie Mazurskiej spotka³y siê wspania³e, radosne pracownice Narodowego Banku w Olecku lat 50-tych.
Rozmowom i opowiadaniom nie by³o
koñca. Wielu wzruszeñ kole¿ankom dostarczy³o ogl¹danie przyniesionych rodzinnych zdjêæ, pami¹tek i wrêczenie
niespodzianek. Ogl¹danie i podziwianie
uroków jeziora umila³y p³yn¹ce popularne
ogniskowe melodie i mi³a obs³uga.
Obecnoæ przyby³ych uczestników odnotowana zosta³a w pami¹tkowym Albumiku Bankowców.
Chwila wspomnieñ powiêcona zosta³a bankowcom, którzy nie mogli spotkaæ siê w tym uroczystym dniu.
Kolejne spotkanie zaplanowane zo-
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Wydzia³ Nauk Przyrodniczych Wszechnicy Mazurskiej zaprasza do podjêcia studiów na jednym z trzech atrakcyjnych
i przysz³ociowych kierunków:

 ochrona rodowiska,
 wychowanie fizyczne
 pielêgniarstwo

Wychowanie fizyczne  studia licencjackie stacjonarne
i niestacjonarne. Kierunek akredytowany przez Pañstwow¹
Komisjê Akredytacyjn¹.
Studia s¹ prowadzone na podstawie znowelizowanych planów,
w pe³ni zgodnych ze standardami i minimami programowymi.
Warto podj¹æ studia na tym kierunku, poniewa¿ ju¿ w
bliskiej przysz³oci poszukiwani bêd¹ absolwenci wychowania fizycznego z ró¿nymi specjalnociami i trenerskimi uprawnieniami, do obs³ugi rozwijaj¹cej siê turystyki, rekreacji i terapii opartej na naturalnych metodach, wykorzystuj¹cej lecznicze dzia³anie nieska¿onego rodowiska. Dziêki uzyskanemu
na studiach wykszta³ceniu z zakresu nauk przyrodniczych i spo³ecznych oraz opanowaniu umiejêtnoci nauczania ruchu i usprawniania cia³a, absolwenci tego kierunku posiadaj¹ kwalifikacje umo¿liwiaj¹ce kompetentne oddzia³ywanie rodkami
fizycznymi na organizm i rodkami spo³ecznymi na osobowoæ w celu zaspokojenia potrzeb wychowanków w zakresie
somatyczno-motorycznego rozwoju oraz przygotowania ich
do dba³oci o zdrowie i sprawnoæ w³asnego cia³a. Absolwenci tego kierunku s¹ dobrze przygotowani do pracy na
ró¿nych stanowiskach, np. w domach kultury i sportu, gminnych i powiatowych orodkach sportu i rekreacji, organizacjach spo³ecznych powo³anych do krzewienia kultury fizycznej, klubach sportowych, organizacjach turystycznych, orodkach
rehabilitacyjnych. Po spe³nieniu dodatkowych wymagañ stawianych nauczycielom WF, do których zaliczyæ nale¿y miêdzy innymi odpowiedni wymiar praktyk pedagogicznych (150
godzin), absolwenci mog¹ tak¿e podj¹æ pracê w szko³ach ró¿nych typów jako nauczyciele WF. Dodatkowe kursy kwalifikacyjne, oferowane przez Wszechnicê Mazursk¹, pozwol¹ absolwentom na szybkie dostosowanie siê do rynku pracy, np.
zdobycie kwalifikacji instruktorskich, trenerskich, przewodnickich, w zakresie rehabilitacji i innych.
Studia na tym kierunku maj¹ solidn¹ podstawê w postaci
przedmiotów ogólnych, jêzykowych i kierunkowych. W tej
ostatniej grupie przedmiotów znajduj¹ siê miêdzy innymi: teoria
wychowania fizycznego, rekreacji i turystyki, antropomotoryka, metodyka wychowania fizycznego, teoria i metodyka
ró¿nych dyscyplin sportowych, muzyka, rytm, taniec, æwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji ruchowej, teoria
sportu, medycyna sportowa, emisja g³osu i inne.
Oprócz przedmiotów obowi¹zkowych studenci maj¹ mo¿liwoæ wyboru przedmiotów fakultatywnych i monograficznych, a tak¿e seminarium i pracowni dyplomowej. Przyk³adamy du¿¹ wagê do zajêæ praktycznych, czego dowodem mog¹
byæ dwa obozy sportowe: zimowy i letni oraz praktyki w ramach przedmiotu metodyka wychowania fizycznego w ró¿nych typach szkó³. Studenci tego kierunku maj¹ szerokie
mo¿liwoci doskonalenia swoich umiejêtnoci i realizacji sportowych pasji w sekcjach sportowych.
Wszechnica Mazurska  to dobry wybór!
Zapraszamy. Nasze atuty to:
- kierunki z perspektyw¹,
- dobra jakoæ kszta³cenia powiadczona akredytacj¹,
- atrakcyjne warunki studiowania!
Nie szukaj daleko tego, co masz obok siebie!

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.
(L41409)
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Nikt na pewno nie jest bardziej przekonany ni¿ mój krewniak, ¿e wiêtych czciæ trzeba,
ale te¿ i s¹dzi, ¿e trzeba uprawiaæ ziemiê.
François-Marie Arouet (Wolter)

Za treæ wysy³anych materia³ów odpowiedzialnoæ ponosi Dariusz Zaniewski. Kontakt: tel. 523-94-90.
W po³owie lipca b.r., Komisja Europejska przygotowa³a dyrektywê, zmuszaj¹c¹
operatorów telefonii cyfrowej do obni¿enia wysokoci op³at roamingowych o co
najmniej po³owê. Kilka dni póniej, w lad za Bruksel¹, poszli urzêdnicy Arcep,
francuskiego regulatora telefonii, którzy wymusili na operatorach telefonii komórkowej dwudziestoprocentow¹ obni¿kê op³at hurtowych za wiadomoci tekstowe
(sms). Do walki o ni¿sze ceny po³¹czeñ pomiêdzy komórk¹ a telefonem stacjonarnym staje nasz Urz¹d Komunikacji Elektronicznej. Ta, godna pochwa³y, inicjatywa
urzêdów regulatorskich wywo³a³a w ko³ach liberalnych pewn¹ konsternacjê. Jak to
mo¿liwe, ¿e co, czego nie uda³o siê przez lata za³atwiæ rynkowi, uda³o siê za³atwiæ
urzêdnikom? Dlaczego obni¿enia cen nie osi¹gniêto na drodze walki konkurencyjnej? Czy¿by wolny rynek zaczyna³ zawodziæ?

Prawdziwe intencje

Dlaczego komisarze unijni uwziêli siê
na telefoniê komórkow¹? Czy dlatego, ¿eby
ul¿yæ losowi abonentów? Oczywicie, ¿e
nie. Wielka filozofka amerykañska, Ayn
Rand mawia³a, ¿e cz³owiek zdrowy ma
umyle dzia³a wy³¹cznie dla w³asnej korzyci. Tak by³o te¿ z regulatorami, których jedynym celem jest ich w³asne dobro. W tym konkretnym przypadku chodzi z jednej strony o wywo³anie wra¿enia
troski o obywatela (abonenta), co przek³ada siê na g³osy w czasie wyborów, z
drugiej za, o dodatkowe zyski; ka¿da nowa
regulacja, to przecie¿ dla regulatora dodatkowe ród³o dochodów. Gdyby regulatorom z Brukseli, Arcep czy UKE chodzi³o naprawdê o dobro abonentów, to
by zamknêli swój urz¹d i zezwolili na woln¹
konkurencjê w zakresie us³ug telefonii
komórkowej. Przecie¿ to w³anie regulacje i regulatorzy doprowadzili do tak
wysokich op³at. W Stanach Zjednoczonych, gdzie wolnoæ w telekomunikacji
jest o niebo wiêksza ni¿ w Europie, ceny
po³¹czeñ telefonicznych s¹ co najmniej
o po³owê ni¿sze ni¿ u nas. Ich spadek,
maj¹cy tam miejsce jeszcze w latach 80.,
spowodowany zosta³ reformami Ronalda
Regana, który wymusi³ na Kongresie m.in.
rezygnacjê z regulacji us³ug telekomunikacyjnych. Pok³osiem deregulacji by³ wzrost
konkurencji na rynku, a w efekcie masowa telefonizacja, rozwój Internetu oraz
niezwykle tania telefonia cyfrowa - tañsza od europejskiej niekiedy a¿ o 70 proc.
Ochroniarze
Wysokie ceny europejskich us³ug telefonicznych wywo³ane s¹ mniejsz¹ ni¿
w Stanach Zjednoczonych konkurencj¹
na rynku dostawców tych us³ug. Bo to
konkurencja, a nie regulacje, wymusza na
operatorach obni¿enie kosztów i cen,
doprowadzaj¹c je do najni¿szego mo¿li-

wego poziomu. Mar¿a niemieckiego Tmobile jest w Stanach Zjednoczonych o
ok. 30 proc. ni¿sza ni¿ w jego niemieckich czy polskich filiach. Dlaczego us³ugi
T-mobile kosztuj¹ w Stanach Zjednoczonych po³owê mniej ni¿ w Niemczech?
Dlatego, ¿e stosuj¹c wy¿sze ceny T-mobile nie sprosta³by konkurentom. Kon-

Hipokryci
Jan M. Fijor

kurencja innych operatorów wymusza optymalizacjê produkcji, a tym samym ni¿sze
ceny. W Europie mechanizm ten dzia³a
znacznie s³abiej, albo w ogóle. Tutaj przed
konkurencj¹ chroni¹ operatorów regulatorzy. Cen¹ tej ochrony s¹ horrendalnie
wysokie op³aty koncesyjne i licencje.
Legendarny prezes General Electric,
Jack Welch, przyrównuje dzia³alnoæ regulatorów do ochrony dostarczanej przedsiêbiorcom przez mafiê; wy nam zap³acicie (za koncesje), my was ochronimy (przed
konkurentami). Trzej, dopuszczeni na rynek przez dawny Urz¹d Regulacji Telekomunikacji polscy operatorzy komórkowi zap³acili urzêdowi regulacji za prawo
prowadzenia biznesu (czytaj: za ochronê
przed konkurencj¹) blisko 3 mld euro. Mniej
wiêcej tyle samo zap³aci³a we Francji, inna
trójka: Orange, SFR i Bouygues. Za te
pieni¹dze pañstwowy urz¹d strze¿e ich
przed konkurentami. Im wy¿sze op³aty
koncesyjne, tym silniejsza ta ochrona.
Dlatego np. meksykañski monopolista,
Telefonos de Mexico, nale¿y do najdro¿szych i najgorszych w wiecie, polski
operator ERA pobiera za roaming trzykrotnie wiêcej ni¿ jego belgijski czy fiñski kolega, a w Stanach Zjednoczonych

roaming jest darmowy. Z tego samego
powodu, abonenci us³ug wielkiej trójki
(ERA, Plus i Orange) nie mog¹ siê do 10
lat doczekaæ konkurenta, który by ul¿y³
ich kieszeni.

Kij i marchewka

Biznes, który na wejciu zap³aci³ 3 mld
euro, nie licz¹c kosztów budowy infrastruktury, marketingu, sprzeda¿y itp. chce
sobie jak najszybciej wydatek ten zrekompensowaæ, bo kapita³ jest drogi. W okresie rekordowo niskiej rentownoci obligacji skarbowych, 3 mld euro przynosi³y
ich w³acicielom, bez pracy, ok. 120 - 150
mln euro rocznie. Taki zysk osi¹gaj¹ operatorzy komórkowi na 2 - 3 mln abonentów. A gdzie sieæ, instalacje, kredyty,
administracja, obs³uga konsumenta, PR,
reklama, badania i rozwój, darmowe aparaty telefoniczne etc. etc.? Trudno siê wiêc
dziwiæ, ¿e siê spiesz¹ i podnosz¹ ceny,
zw³aszcza ¿e ³aska urzêdnicza na pstrym
koniu jedzi, o czym przekona³a siê niedawno francuska trójka, której zarzucono rzekom¹ zmowê cenow¹ i na³o¿ono
grzywnê w wysokoci 542 mln euro. Kosztami tych pseudo regulacji obci¹¿a siê
abonenta - u¿ytkownika, a wiêc tego, komu
regulacje mia³y s³u¿yæ. Regulator dobrze
wie, kto go utrzymuje. Przedstawiciel Arcep,
uzasadniaj¹c ingerencjê w sms-y stwierdzi³, ¿e celem wymuszonej obni¿ki cen
jest zwiêkszenie konkurencyjnoci na krajowym rynku, który by³ dot¹d zdominowany przez trzech operatorów. Podobnym argumentem pos³uguje siê krajowy
UKE i komisarze brukselscy. Dlaczego wiêc
nie dopuszcz¹ wiêkszej iloci operatorów,
czyli nie zwiêksz¹ tej konkurencji? Bo jednoczenie operatorzy borykaj¹ siê ze spowolnieniem tempa wzrostu przychodów
z europejskiego rynku, gdy¿ jest on ju¿
w znacznym stopniu nasycony du¿¹ liczb¹
telefonów komórkowych. To hipokryzja,
której przyk³adem mog¹ byæ ostatnie regulacje cen roamingów (ich udzia³ w zyskach ERA, SFR czy T-mobile nie przekracza 0,8 proc.), czy ustalenie ceny hurtowej (ciekawe, dlaczego nie detalicznej?)
na francuskie sms-y. I jak dotychczas,
kijowi nowych regulacji  pod nieobecnoæ wolnego rynku  towarzyszy kosztowna marchewka okresu ochronnego. Za
wszystkie te bezsensowne dzia³ania p³aci bogu ducha winny i bezbronny konsument.

!
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Obowi¹zkowe OC zabija ludzi
W czasie minionego weekendu zginê³o na polskich drogach ponad 70 osób.
Tylko w niedzielê liczba mierci przekroczy³a 30. Zaiste, by³a to prawdziwie krwawa
niedziela. Analiz na temat przyczyn tak
du¿ej liczby ofiar - ponad 6 tys. rocznie na polskich drogach wydano mnóstwo.
Jedne bardziej biurokratyczne od drugich.
Socjalistyczni urzêdnicy stworzyli ju¿
setki programów za setki milionów z³otych (jak nie za miliardy), które mia³y przyczyniæ siê do ograniczenia tej drogowej
makabry. A ludzie gin¹ dalej.
Pomys³ów by³o ju¿ bez liku: wiêcej
policji na drogi, wy¿sze mandaty, mandaty proporcjonalne do zarobków, skrzy¿owania w kszta³cie ronda, fotoradary, wideoradary, dykty przy drodze w kszta³cie radiowozów, nieoznaczone patrole, pomocnicze s³u¿by w postaci krokodyli (tak
kierowcy nazywaj¹ inspekcjê samochodow¹ pomalowan¹ na zielono), w³¹czone
wiat³a mijania przez ca³y rok, zaostrzone
badania techniczne pojazdów, nowe trudniejsze egzaminy na prawo jazdy, polowanie na egzaminatorów - ³apówkarzy,
punkty karne, wymiana dokumentów, p³atne
autostrady, OC z bonusami i karami, pokrywanie skutków kosztów medycznych
wypadków z OC, dro¿sze OC dla m³odych
kierowców, obni¿enie prêdkoci maksymalnej na obszarze terenu zabudowanego, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to
przys³owiowemu psu na budê - nadal gin¹
tysi¹ce. A ile pieniêdzy przekrêci³o siê
przy okazji powy¿szych reform?
Ostatnio na tapecie mamy dwa nowe
pomys³y. Oba spod jednego znaku - walki

z pijakami na drodze. Pierwszy to konfiskata samochodu, którym porusza siê
pijak, drugi to trzykrotnie wy¿sze OC
dla pijaków (piszê pijak w cudzys³owie,
bo to urzêdnicy uznali 0,2 promila za pijañstwo).
Oba pomys³y siebie warte, gdy¿ jak
to bywa w socjalizmie, bêd¹ kosztowa³y
Bogu ducha winnych ludzi olbrzymie pieni¹dze, a ich skutki w d³ugim okresie bêd¹
odwrotne do zamierzonych.
Nadal bowiem brak analizy podstawowej przyczyny, dla której dzieje siê
wiêkszoæ wypadków, nie tylko zreszt¹
drogowych (i nie tylko wypadków). Oto
przyczyna z powodu której wspó³czesny
wiat jest tak bezmylnie beztroski: brak
odpowiedzialnoci, czyli z ekonomicznego punktu widzenia, mylenia w kategoriach d³ugookresowych. Jakie s¹ g³êbsze
przyczyny wspó³czesnego ¿ycia carpe
diem - mo¿na by zapisaæ ksiêgi ca³e. Nie
czas i pora na to - zostawmy to na forum.
Teraz rozwinê nieco myl o braku
odpowiedzialnoci jako przyczynie wypadków. Otó¿ system, który stworzy³o
pañstwo, zwalnia nas z wiêkszoci konsekwencji powsta³ych w wyniku wypadków. Nasza odpowiedzialnoæ jest znikoma
w stosunku do rzeczywistych skutków,
jakie nios¹ wypadki. W rezultacie istniej¹cego systemu odpowiedzialnoæ staje
siê zbiorowa - czyli ¿adna.
Bo w normalnym pañstwie odpowiada siê za skutki i to w 100 procentach. U
nas odpowiada siê za z³amanie urzêdniczych, czêsto absurdalnych przepisów,

natomiast za skutki odpowiedzialnoæ jest
symboliczna. Podstawowym problemem
dla bezpieczeñstwa jest istnienie obowi¹zkowego OC.
Ono zwalnia nas z ponoszenia konsekwencji wypadku, który spowodujemy.
Mo¿na nawet bezkarnie zabiæ cz³owieka,
a rok póniej, jakby nigdy nic, zdobywaæ
medale. Natomiast ci, którzy s¹ odpowiedzialni i nie powoduj¹ wypadków, musz¹
za to wszystko p³aciæ kolejnymi podatkami czy sk³adkami. O wszystkim decyduje pañstwo, gdy¿ procesy cywilne o
odszkodowania w praktyce polskiej nie
istniej¹. Przypadek pana Romana Kluski
jest tutaj wrêcz sztandarowy.
A te nowe pomys³y naszego rz¹du?
Có¿, przeniesienie odpowiedzialnoci za
skutki wypadków z kierowców na w³acicieli samochodów jest niewykonalne,
wiêc wystarczy, ¿e ka¿dy bêdzie jedzi³
nie swoim samochodem i hulaj dusza, piek³a
nie ma. A wy¿sze OC dla pij¹cych... zawsze przecie¿ mo¿emy je wykupiæ na ¿onê.
Ja tu sobie gadu gadu, a tymczasem
kolejna gromada urzêdników w zaciszu
gabinetów gor¹czkowo obmyla kolejny
plan bezpiecznej drogi do domu.
Rafa³ Wójcikowski
Komentarz:
 Przeniesienie odpowiedzialnoci za
skutki wypadków z kierowców na w³acicieli samochodów jest niewykonalne...
 Oto przyczyna, z powodu której
wspó³czesny wiat jest tak bezmylnie beztroski: brak odpowiedzialnoci...
 Ci, którzy nie powoduj¹ wypadków,
musz¹ za to wszystko p³aciæ kolejnymi
podatkami lub sk³adkami.
O wszystkim decyduje pañstwo...
DZ

Ludzie Delegata we w³adzach Solidarnoci
¯ycie Warszawy
Dziêki esbeckiej operacji, w której
pierwsze skrzypce gra³ kontakt operacyjny Delegat, na zjedzie Solidarnoci w 1981 r. do Komisji Krajowej mog³o wejæ nawet 16 ludzi bezpieki.
Dziennikarze ¯ycia Warszawy dotarli do dokumentów, z których wynika,
¿e kontakt operacyjny Delegat w 1981
r. nie tylko mia³ za zadanie doprowadziæ
do wyboru Lecha Wa³êsy na przewodnicz¹cego Solidarnoci, ale tak¿e wp³yn¹æ,
w miarê swych mo¿liwoci, na ca³y sk³ad
Komisji Krajowej. Operacjê nadzorowa³
gen. W³adys³aw Ciastoñ.
W trakcie operacji Delegat wielokrotnie spotyka³ siê z kluczowymi dzia³aczami zwi¹zku, przekazuj¹c im spreparowane przez SB informacje, które mia³y zniechêciæ ich i wspó³pracuj¹cych z nimi zwi¹zkowców do g³osowania na ludzi, których

bezpieka uwa¿a³a za niebezpiecznych. Delegat rekomendowa³ jednoczenie delegatom na zjazd kandydatury tajnych wspó³pracowników. Jakie by³y efekty jego starañ? Z dokumentów, które znajduj¹ siê
w Instytucie Pamiêci Narodowej, wynika, ¿e dyrektor Departamentu III A MSW
gen. W³adys³aw Ciastoñ ocenia³ po zjedzie, ¿e dziêki operacji, w której wykorzystano Delegata, sk³ad Komisji Krajowej, a zw³aszcza jej prezydium, stwarza szansê dla kierunku umiarkowanego.
Z dokumentów opracowanych przez
Ciastonia wynika, ¿e do Komisji Krajowej z ca³¹ pewnoci¹ uda³o siê wprowadziæ piêciu tajnych wspó³pracowników
bezpieki, w tym jednego do prezydium.
Do KK wybrano te¿ kolejnych 11 delegatów, z którymi prowadzono rozmowy
operacyjne. Wkrótce mia³y siê one zakoñczyæ podpisaniem zobowi¹zañ do

wspó³pracy.
Dziêki Delegatowi uda³o siê wyeliminowaæ z walki o miejsca we w³adzach
zwi¹zku kilkunastu niewygodnych dla
bezpieki dzia³aczy. Gen. Ciastoñ wymienia wród nich m.in.: Lecha Kaczyñskiego, Bronis³awa Geremka, Kazimierza witonia, Tadeusza Syryjczyka, Ryszarda Bugaja i Stefana Kawalca.
Wed³ug ¯W, kierownictwo SB cieszy³o siê tak¿e ze zmarginalizowania roli,
jak¹ we w³adzach zwi¹zku odgrywali ludzie zwi¹zani z Ruchem M³odej Polski.
rodowisko, z którym zwi¹zana by³a m.in.
Bo¿ena Rybicka (to w otrzymanych od
niej dokumentach dziennikarze Rzeczpospolitej natrafili na lad Delegata) i jej
póniejszy m¹¿ Maciej Grzywaczewski by³o
obiektem wyj¹tkowo perfidnej gry bezpieki, prowadzonej m.in. przy u¿yciu Delegata.

"
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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
(K18405)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
* GUSIEW  codzienna linia regularna, tel. 0-504-065-770 V45005
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V51102
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V50702
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V45205
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V50803
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K18705
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V45705
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V45305
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K431
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V42007

KOMINKI

* ksiêgowe us³ugi, tel. 0-87-520-31-70
L4010
* LONDYN  dostarczê paczki, tel. 0-501-720-701
L4804
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V47004
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.

V46804

OKNA - DRZWI - SCHODY
- OGRODZENIA Z DREWNA
STOLL-REM

Bia³a Olecka 1/2

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

(V51502)

* myjnia samochodowa, Wojska Polskiego 18A, mycie od 8
z³otych,
V44206
* NOBILES farby, aleje Lipowe, tel. 0-87-520-22-84
V47104

(K18404)

(V45105)

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

k2okna@vp.pl

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

(V44006)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V34212)

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V16408

* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V37710
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K17007
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V16707)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K19004
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V39109)
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V51002
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L4904
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5302
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3812
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-23-14 V46904
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K19304
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
K20202
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V46005
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2531
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K331
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2231
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3213
* transport, tel. 0-508-192-094
V46015
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
V40008
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. 0-87-52021-13
V73437
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V50902)

(K21201)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14411
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
K19104
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16949
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3113
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V222
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V51202
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18822
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V39908
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V41707
* DEMBUS przewozy turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-504065-770
V44905
* Dewocjonalia, ulica Winiowa,
V45505
* elektroinstalacje, tel. 0-87-523-40-77, 0-608-506-985 V51302
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V47304

(V39209)

(V50103)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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 K21601
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V47204
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2334
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OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Jerzy Miliszewskip

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

Tel. 0-601-094-364

OG£OSZENIA DROBNE
INNE
* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:
L3307

Poszukujê pilnie wiadków kolizji na skrzy¿owaniu ko³o szpitala w Olecku w dniu
15 grudnia 2005 r. oko³o 1:00 w nocy 
samochód KIA Pikanto NOEL 683

(K21301)

* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4507
* zamieniê mieszkanie dwupokojowe na wiêksze, tel. 0-87-52370-48
K21401
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji
L2518
KUPIÊ
* domek, tel. 0-606-756-380
L4407
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V17023
* przyjmiemy uczniów do nauki zawodu sprzedawcy, od 1
wrzenia 2006 roku, tel. 0-87-520-15-30
K17507
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L4705
* zatrudniê sprzedawcê (z uregulowanym stosunkiem do s³u¿by
wojskowej) na sta³e!, tel. 0-87-520-22-57
L3409

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
(V39808)

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

(V48403)

(V48501)

WYWÓZ MIECI

L

SPRZEDAM
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L5105
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4006
* d³u¿yce: jesion i wi¹z, tel. 0-887-144-335
K20902
* du¿y jasny rega³ z 2 szafami, wypoczynek 2 i 3-osobowy,
tel. 0-509-781-826
* drewno opa³owe i do kominków, tel. 0-887-144-335 K20802
* dzia³kê letniskow¹, 15 arów, domek letniskowy, Kotowina
nad Rospud¹, tel. 0-602-192-452
K20302
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K20103
* lilie wodne, tel. 0-693-239-934
K16807
* rower górski, dzieciêcy, 6-9 lat, stan bardzo dobry, tel.
0-601-152-454
K15704
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3012

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V44106)

US£UGI

WYNAJEM

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V38709)

* czteropokojowe mieszkanie umeblowane do wynajêcia w
centrum, tel. 0-602-192-452
K21101
* do wynajêcia mieszkania, tel. 0-502-264-902
K19703
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3614
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5203
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3512
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Kalendarz imion

14 sierpnia
Anastazji, Aty, Gerdy, Salomei, Selmy,
Sylwii
Alfreda, Dobrowoja, Euzebiusza, Kaliksta, Machabeusza, Maksymiliana, Marcelego
15 sierpnia
Bilihildy, Eulalii, Marii, Rozanetty, Stali,
Stelli
Daniela, Napoleona, Stefana, Tarsucjusza, Tarsycjusza, Tarzycjusza, Trzebierza, Trzebimira
16 sierpnia
Domarady, Eleonory, Marii, Normy, Nory
Alfonsa, Ambro¿ego, Domarada, Eleutrrego, Joachima, Roberta, Rocha, Stefana, Tytusa, Wiktora
17 sierpnia
Anastazji, Anity, Elizy, Joanny, Julianny, Juliany, Marii Magdaleny, ¯anny
Anastazego, Jacka, Juliana, Mirona,

Zawiszy
18 sierpnia
Agapity, Arletty, Arlety, Bogus³awy,
Bronis³awy, Heleny, Ilony, Iwony, Klary
Agapita, Bogus³awa, Boles³awa, Bronis³awa, Bronisza, Ludwika
19 sierpnia
Emili, Emilii, Konstancji, Ludwiki, Ludwiny,
Rac³awy
Boles³awa, Jana, Juliana, Juliusza, Ludwika, Piotra, Rac³awa
20 sierpnia
Bernardy, Sabiny, Saby, Samueli
Bernarda, Jana, Samuela, Sieciecha, Sobies³awa, Stefana
21 sierpnia
Danieli, Filipiny, Franciszki, Joanny,
Kazimiery, Ruty, Wiktorii
Adolfa, Alfa, Baldwina, Daniela, Emiliana, Fidelisa, Filipa, Franciszka, Jana,
Miêcimierza, Piusa

Sonka

rony polskiej W³adys³awowi, a po jego
mierci (1444 r.) - Kazimierzowi, znajduj¹c poparcie redniej szlachty i dawnych
dworzan Jagie³³y.
Z jej imieniem ³¹czy siê najstarszy polski
przek³ad Biblii, zwany Bibli¹ królowej Zofii.

7 II 1422 r. król polski W³adys³aw II
Jagie³³o polubi³ na Litwie 17-letni¹ rusk¹ kniaziównê holszañsk¹ Sonkê. Odby³o siê to wbrew woli rady królewskiej,
a zw³aszcza coraz bardziej wp³ywowego
Zbigniewa Olenickiego.
Sonka (ok. 1404-61), córka kniazia Andrzeja Holszañskiego, zosta³a czwart¹ (i
ostatni¹) ¿on¹ Jagie³³y, któremu da³a wreszcie upragnionych dziedziców: W³adys³awa
III Warneñczyka i Kazimierza IV Jagielloñczyka. W chwili zawarcia ma³¿eñstwa
Jagie³³o mia³ ok. 71 lat. Bezporednio przed
zalubinami Sonka przesz³a z prawos³awia na katolicyzm. Zosta³a ponownie
ochrzczona i otrzyma³a imiê Zofia.
W 1424 roku w Krakowie odby³a siê
jej koronacja. Trzy lata póniej zosta³a
oskar¿ona o cudzo³óstwo (podobno z inspiracji ksiêcia Witolda). Po mierci mê¿a
(1434 r.), jako króIowa-wdowa, rywalizowa³a o wp³ywy z biskupem Zbigniewem
Olenickim. Zabiega³a o zapewnienie ko-

Zagêszczony dwiêk

Lata 80. to era muzyki na p³ytach CD.
Wdar³y siê przebojem w nasz¹ codziennoæ, praktycznie eliminuj¹c tradycyjne
czarne p³yty winylowe i coraz bardziej
zagra¿aj¹c wynalazkowi lat 70,. - kasecie magnetofonowej. Jednak dynamiczny rozwój Internetu w drugiej po³owie
lat 90. nie pozosta³ bez wp³ywu tak¿e na
sposób rozpowszechniania muzyki. P³yta CD mieci do 80
minut muzyki wysokiej jakoci zapisanej
w postaci cyfrowej.
Odpowiada to oko³o
650 MB informacji,
przeciêtny utwór to
oko³o 60 MB. S¹ to

Nasz przepis
Morele w przecierze z porzeczek

2 kg moreli
20 dkg cukru
1,5 kg porzeczek bia³ych i czerwonych
Porzeczki po umyciu i ods¹czeniu oczyciæ z szypu³ek i rozparowaæ pod przykryciem. Przetrzeæ przez sito i
os³odziæ. Morele umyæ, usun¹æ pestki, u³o¿yæ w wekach. Zalaæ gor¹cym przecierem z porzeczek i pasteryzowaæ 25 minut.

Przys³owia
i powiedzenia
 Gdy Zielna Matka (15 sierpnia) deszcz
przynosi, to zwykle na Narodzenie
Matki rosi.
 Na wiêty Roch (16 sierpnia) sprz¹taj¹ groch.
 Z jaka pogod¹ Jacek (17 sierpnia)
przybywa taka jesieñ bywa.
 W sierpniu mg³y w górach  pewne
wody, a mg³y w dolinach  pewne
pogody.
 Kto ciê w ma³ej rzeczy skrzywdzi,
skrzywdzi ciê i w wielkiej.
 Na Wêgrzech wino siê rodzi, w Polsce umiera.
 Najlepszym lekarstwem na w³asne k³opoty jest cudze nieszczêcie.
 Nie wszystko zdrowe co smakuje.
wielkoci praktycznie uniemo¿liwiaj¹ce
przesy³anie muzyki przez Internet.
Na pocz¹tku lat 90. naukowcy z
niemieckiego Praunhofer Institute opracowali sposób na zmniejszenie objêtoci cyfrowych plików zawieraj¹cych muzykê - format MP3. Polega on na eliminacji czêstotliwoci nies³yszalnych przez
ludzkie ucho. Nie pozostaje to bez wp³ywu
na dynamikê dwiêku, lecz dla przeciêtnego odbiorcy wykorzystuj¹cego nawet
redniej klasy sprzêt odtwarzaj¹cy utrata jakoci jest niezauwa¿alna. Natomiast
niew¹tpliw¹ korzyci¹ z zastosowania
takiej formy zapisu jest fakt 10-krotnego zmniejszenia wielkoci plików muzycznych.

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
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
Dokoñczenie ze s. 16.

ma³, obieca³ i oszuka³, wtr¹ca siê w sprawy
samorz¹dów lokalnych, a mia³ siê nie wtr¹caæ. To dopiero by³aby jazda! A tak Dorn
przekaza³ skierowaæ pytania do osoby
kompetentnej w tym wypadku: burmistrza miasta. Przecie¿ on jest gospodarzem i jest najbli¿ej problemów... Ale to
nic. Media nazwa³y to rejterad¹ ministra. Nie wiem czemu, ale odnios³em
wra¿enie, ¿e dziennikarz, którzy robi³ ten
reporta¿ i doszed³ do takich wniosków,
by³ po prostu niedouczony. Wysy³aj¹
gocia w teren, a ten nawet nie ma pojêcia jak dzia³a administracja terenowa,
jak to jest z odpowiedzialnoci¹ jej i
kompetencjami. Przykro to mi coraz czêciej powtarzaæ, ale dziennikarzami s¹
osoby coraz czêciej o poziomie wiedzy
sprz¹taczki. Przepraszam osoby wykonuj¹ce ten zawód, ale mam na myli po
prostu mentalnoæ i osobowoæ, a nie
wykonywan¹ pracê.
Inny minister... Ziobro sprawiedliwoci.
Sam daje sobie radê ca³kiem niele.
Wzbudza niepokój nawet wród tych co
do tej pory uwa¿ali siê za nietykalnych.
Okaza³o siê, ¿e nie ma kolesi i znajomoci. Zabawne tylko jest to, ¿e tak póno
Ministerstwo Sprawiedliwoci zabra³o siê
za stwierdzanie, ¿e ryba zawsze psuje
siê od g³owy. Najwiêksze szwindle i przestêpstwa odbywa³y siê i odbywaj¹ (?)
pod kuratel¹ najwy¿szych urzêdników
pañstwowych. Policja sama ³apie siê za

g³owê, ¿e przestêpców maj¹ pod samym
nosem. Skala przestêpstw pope³nianych
przez policjantów mo¿e nie jest du¿a statystycznie, ale budzi grozê. To ju¿ nie
chodzi o korupcjê, która te¿ jest przestêpstwem, ale o zwyk³e bandyctwo! Okaza³o siê, ¿e wysoko ustawieni policjanci
zajmowali siê ochron¹ przestêpców, np.
z mafii pruszkowskiej. Wielu wysoko
ustawionych policjantów ju¿ dzi przejawia zbytni¹ nerwowoæ na s³owa ministra, który stwierdzi³, ¿e pora zbadaæ ród³a
pewnych rozkazów i poleceñ s³u¿bowych.
Mo¿na wrêcz napisaæ, ¿e tu polec¹ g³owy
i to nie tylko nieudaczników w mundurach, którzy wpadli na drobnych przestêpstwach, jak udzia³ w paserstwie czy
handel i u¿ywanie kradzionych samochodów. Jeszcze parê lat temu wywo³ywa³o
moje zdziwienie, ¿e policjanci wiedzieli
gdzie najlepiej mo¿na kupiæ kradzione
samochody czy nielegalny alkohol. I szkoda
tylko, ¿e za takie ³ajzy zap³aci wiêkszoæ
uczciwych i rzetelnych gliniarzy utrat¹
kolejnych punktów procentowych zaufania w spo³eczeñstwie. I to powinno cieszyæ, ¿e znikn¹ wreszcie wiête krowy.
Ostatni tydzieñ to równie¿ wa¿na dla
nas, Polaków, sprawa. W Berlinie pani
Erica Steinbach doprowadzi³a do powstania wystawy Wymuszone drogi. Ucieczka
i wypêdzenia w XX wieku. To przykre i
zarazem bezczelne ze strony tej kobiety,
¿e z uporem maniaka chce doprowadziæ
do zrównania w wartoci zbrodni ludo-

Komentarze i refleksje
w interpretacji esbeckich kwitów.
Oczywicie, jeli ci starczy zdrowia,
nerwów i pieniêdzy na adwokatów.
Na sprawy lustracji mam pogl¹dy
dok³adnie takie, jak Andrzej Celiñski i nie
obchodzili mnie co myl¹ inni.
4. Koalicja rz¹dowa szykuje zmiany
w ordynacji wyborczej do Samorz¹dów.
Pomys³ z blokowaniem list wyborczych
jest icie szatañski. Premiuje najsilniejsze partie w bloku, PiS  Samoobrona 
LPR, czyli PiS marginalizuje Platforme
Obywatelsk¹, chyba, ¿e ta wejdzie w blok
z postkomunistami z SLD. Na razie Rokita i Tusk od¿egnuj¹ siê od sojuszu z
postkomunistami, jak diabe³ od wiêconej wody, ale byæ mo¿e, to jedyne racjonalne rozwi¹zanie i jedyna alternatywa
dla rz¹dów PiS-u.
Chytry zamys³ prezesa Kaczyñskiego móg³by obróciæ siê przeciw niemu o
ile w Platformie i SLD wemie górê historyczne mylenie propañstwowe, a nie
historyczne resentymenty.

bójstwa i wypêdzenia jej rodaków z ziem
przez nich zamieszkiwanych. Pani Steinbach urodzona w Gdyni, w domu, sk¹d
najprawdopodobniej w czasie II wojny
wiatowej j¹ rodacy brutalnie wypêdzili, sama siebie nazywa wypêdzon¹. Wypêdzanie mieszkañców Gdyni jest tu
eufemizmem, bo du¿a czêæ z tych ludzi
zginê³a w masowych egzekucjach lub
zosta³a wywieziona do obozu koncentracyjnego w Stuthoffie. Pani Merkel zdaje
siê kpiæ z historii wypêdzeñ, gdy jej rodakom pozwalano zabieraæ spor¹ czêæ
ich dobytku i docieraæ do Niemiec, gdzie
otrzymali du¿e odszkodowania, a udaje
brak wiedzy na temat tego, ¿e wysiedlani Polacy czy Czesi koñczyli w masowych egzekucjach, obozach koncentracyjnych lub byli wyrzucani z bydlêcych
wagonów prosto na pola. Dzi pani Steinbach boleje nad tym, ¿e jej rodacy musieli opuciæ swoje ziemie. Ale nie dokona³y tego ani ówczesne rz¹dy Polski,
Czechos³owacji, Wêgier czy Rumunii 
tak jak siê to stara obecnie przedstawiæ.
Dokona³y tego 3 pañstwa: ZSRS, USA
i Wielka Brytania. I nie by³o to te¿ ich
widzimisiê, a nastêpstwo zbrodni, jakiej
dopuci³ siê naród Niemiecki wywo³uj¹c wojnê. Bo nie dokonali tego faszyci. Nie uczyniliby tego bez wiedzy i zgody
w³asnych obywateli.
No có¿, zobaczymy co bêdzie dalej.
PAC

 nie tylko polityczne

W koñcu istnienie doæ du¿ego (ok.
30%) elektoratu o pogl¹dach lewicowych
i liberalnych to fakt i nie mo¿na tego ignorowaæ.
5. Bodaj po raz pierwszy w historii mamy
polskiego kierowcê w presti¿owych wycigach Formu³y 1. Robert Kubica przebojem
wszed³ do wiatowej czo³ówki kierowców
pêdz¹cych z szybkoci¹ ok. 280 km/godz.,
cudownych samochodów  bolidów.
Specjalici od show biznesu zastanawiaj¹ siê, czy czeka nas nowa kubicomania, tak jak niegdy by³a ma³yszomania.
- M³odzi olecczanie te¿ trenuj¹ Formu³ê wokó³ Placu Wolnoci, ale tu da siê
wycisn¹æ najwy¿ej po³owê szybkoci
Kubicy, i to jak nie widzi Policja.
6. Zakoñczy³ siê Przystanek Olecko 
jest ju¿ ciszej i spokojniej. ucich³y kot³y i
bêbny amatorskich muzyków oraz zbiorowe pienia ró¿nych grup piewaj¹co-wyj¹cych. Jedynie w dniu szantowym da³o siê
co pos³uchaæ z piosenek ¿eglarskich, piewanych jako spokojniej, mimo, ¿e czasem
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s³owa tekstu mówi³y o burzach, szalej¹cych wichrach i wciek³ych sztormach.
Mia³em w planie wybraæ siê na koncert Dody  nie po to, ¿eby s³uchaæ, ale
aby ogl¹daæ jej cycki.
Ostatecznie ogl¹da³em Dodê (tylko
przez chwilê) zza p³ota przez wojskow¹
lornetkê, chyba z I wojny wiatowej, i
muszê powiedzieæ  nic ciekawego! Niektóre olecczanki maj¹ te rzeczy ³adniejsze i prawdziwsze.
Niebawem (12-15.08.) szykuje siê w
Olecku nowa  stara impreza: IX Mazurskie Spotkania z Folklorem. Wyst¹pi¹
zespo³y z kraju oraz z zagranicy  Litwy,
£otwy, Estonii i S³owacji. Mo¿na bêdzie
pos³uchaæ o poogl¹daæ liczne dziewczyny
 witezianki i Rusa³ki... (bez podtekstów).
S¹dzê, ¿e na widowni bêdzie du¿o mê¿czyzn, tak jak na policyjnym koncercie
orkiestry dêtej by³a przewaga kobiet,
podziwiaj¹cych graj¹cych  w liczbie kilkudziesiêciu  cholernie przystojnych
mundurowych.
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AFORYZMY

Ludzie, którzy nic nie robi¹, wartoæ swego czasu odczuwaj¹ jakby bardziej.
Po co pracowaæ a¿ do skutku, skoro nieróbstwo wywo³uje
skutki natychmiastowe.
Têcza to s³oneczny promieñ postawiony do k¹ta widzenia.
Wahad³o zegara - potakiwanie tikowi.
¯y³ ekologicznie. Bez wyrzutów sumienia.
Graficznie rzecz bior¹c jajko jest zerem.
lepi te¿ maj¹ swój punkt widzenia.
Prawdziwy wegetarianin nie prze³knie nawet w³asnej liny.
Dobrobyt wynika z nieumiejêtnoci rozkoszowania siê nêdz¹.
Gwiazdy s¹ piegami nieba.
Odgrzewane dowcipy trac¹ na pikanterii.

Dnia 15.08.2006 r. (wtorek) w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Piêkna Góra w Go³dapi S.A. odbêdzie siê impreza
plenerowa KARTACZEWO 2006.

KARTACZEWO 2006

Jest to kolejna, dziewi¹ta ju¿ edycja wiêta go³dapskiego
kartacza. wiêto to ma swój niepowtarzalny urok i corocznie
zaszczyca go swoj¹ obecnoci¹ ok. 2000 osób.

Program

13.30
 Wystêp kapeli podwórkowej Barty z Bartoszyc
14.00-14.30
 Otwarcie imprezy:
- wyst¹pienie Burmistrza, Prezesa CSR i goci z francuskiego Stowarzyszenia La belle du Lié
- odczytanie Wielkiej Tajemnicy Tworzenia Kartaczy
14.30-15.00
 Og³oszenie konkursu na najlepsz¹ Rymowankê o Kartaczu
 Og³oszenie wielkiego poszukiwania Kartaczy z Niespodziank¹
 Og³oszenie konkursu wêdkarskiego dla dzieci i m³odzie¿y
do lat 16
 Konkursy:
-obieranie ziemniaków na czas (0,5kg)
-tarkowanie ziemniaków na czas (0,5kg)
15.00-15.30
 Konkursy Sportowe OSiR
-wyciskanie ciê¿arka
-utrzymanie butli gazowej
-wêdkowanie nagród dla dzieci
15.00-18.00
 Zawody wêdkarskie na Ma³ym Stawie
15.30-16.00
 Wystêp kapeli podwórkowej Barty z Bartoszyc
16.00-16.15
 Pokaz akcji ratowniczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Go³dapi
16.15-16.45
 Konkursy w jedzeniu kartaczy na czas:
-dzieci do lat 13
-panie
-panowie
16.45-17.15
 Konkursy Sportowe OsiR
-si³owanie na rêkê panie
-si³owanie na rêkê panowie
17.15-17.45
 Konkursy w jedzeniu katraczy:
-w parach na czas
-bez u¿ycia r¹k
17.45-18.30
 Pokazy sprzêtu oraz tresura psów s³u¿bowych Stra¿y Granicznej w Go³dap
18.30
 Og³oszenie wyników konkursu na najlepsz¹ Rymowankê o
Kartaczu
18.30-19.00
 Og³oszenie wyników w konkursie wêdkarskim dla dzieci i
m³odzie¿y do lat 16
 Wystêp Zespo³u tañcz¹cego breakdance Fabu³a Squad
19.00-24.00
 Og³oszenie zwyciêzców konkursu Kartacz z Niespodziank¹
 Zabawa Podmiejska z Zespo³em SELECT

'
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TERMINARZ ROZGRYWEK NA JESIEN 2006-2007
Seniorzy

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 Mi³ki
D  17.00
Lenik Nowe Ramuki
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

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

Pojezierze
Prostki
W  14.00
Znicz Bia³a Piska
D  12.00

Mazur Pisz
W  13.30

P³omieñ E³k
D  14.00

Nida Ruciane Nida
D  10.00

Mazur E³k
W  12.00

Orze³ Stare Juchy
W  14.00

Pogoñ Banie Mazur.
W  12.00

Orzysz
D  12.00

Mazur Wydminy
D  10.00

Start Kruklanki
W  12.00

Olimpia Mi³ki
W  12.00

MKS Korsze
D  15.00
Vêgoria Wêgorzewo
W  15.00

Trampkarze

Dnia 08.08.2006 (wtorek) odby³a siê
kolejna edycja Turnieju Pi¹tek Pi³karskich
dla Dzieci. W zawodach bra³o udzia³ 5
dru¿yn. Mecze rozgrywane by³y systemem ka¿dy z ka¿dym. I miejsce przypad³o dru¿ynie Bad Boys, która pokona³a FC Ma³¹ R¹czkê 20:15. III miejsce
przypad³o Bad Boys II, którzy wygrali z
MP3. Na V miejscy uplasowa³a siê dru¿yna FC Komary. Zawody sêdziowali Kamil
Szarnecki i Szymon Kara.

Tenis ziemny

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

Dokoñczenie Turnieju Tenisowego o
Puchar Przyjaciela Olecka p. Jerzego
Borczyka odby³o siê dnia 7.08.2006r.
(poniedzia³ek) w godzinach 20.00 - 23.00
przy sztucznym owietleniu. W turnieju
we wszystkich kategoriach wziê³o udzia³
w sumie 45 tenisistów i tenisistek. G³ównym sêdzi¹ zawodów by³ Andrzej Bomber.
W kategorii Open fina³ rozegra³ siê
miêdzy dwoma olecczanami  Andrzej
Karniej pokona³ Kamila Bombera 6:4, 6:3.
Trzecie miejsce zaj¹³ Andrzej Semczuk z
Lublina.
Kategoriê OldBoy wygra³ Leszek
Niemiec z Jaworzna, który w finale pokona³ W³odzimierza Koziarza 9:4. Trzecie miejsce wywalczy³ Stefan Dawidowicz (Olecko).
W kategorii kobiet dogrywano mecz
o III miejsce, które zdoby³a Monika
Maksimowicz.

5. ZJAZD ABSOLWENTÓW
Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych
w Olecku (dawnego Rolniaka)
w 60. rocznicê powstania szko³y
odbêdzie siê w dniu 23 wrzenia 2006r. (sobota)

- Przewidywany koszt 130 z³ (ma³¿eñstwa absolwenckie - 200
z³ od pary; w tym bal absolwentów w sali gimnastycznej)
- Mo¿liwa jest rezerwacja noclegów w internacie (25 z³)
- Prosimy jednoczenie o dobrowolne wp³aty absolwentów na
nowy sztandar na poni¿sze konto z dopiskiem: wp³ata na sztandar
- Wp³at bêd¹cych równoznacznie zg³oszeniem nale¿y dokonaæ do dnia 31 sierpnia 2006 r. na konto nr 50 1020 4724
0000 3402 0005 8057 z dopiskiem Zjazd Absolwentów oraz
podaniem danych osobowych (nazwiska panieñskiego), roku
zdania matury lub ukoñczenia szko³y, typu szko³y i klasy

(L5401)

Data

Pi³ka no¿na

- Informacje szczegó³owe w kancelarii szko³y tel. 087 5202251
i na stronie internetowej www.powiat.olecko.pl/zsliz/
Przewidywany program:
8:00-9:45 rejestracja uczestników, odbiór pami¹tek zjazdowych
10:00-11:30 Msza w. w Kociele NMP Królowej Polski w
Olecku z powiêceniem nowego sztandaru
11:30-12:00 przemarsz absolwentów do szko³y
12:00-14:00 uroczystoci oficjalne 5. Zjazdu Absolwentów
14:00-18:00 spotkania absolwentów, zwiedzanie szko³y
18:00-3:00 bal absolwentów w sali gimnastycznej

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 217
Jak wiadomo zawsze tu jest napisane, ¿e minê³o siedem dni. Tym razem nic
nie bêdziemy pisaæ o mijaj¹cym czasie,
bo nie ma o czym. Po prostu tydzieñ
przelecia³ i ju¿. Po drugie w nieub³aganym tempie zbli¿a siê pocz¹tek roku szkolnego i wiele osób nie chcia³oby odliczaæ czasu. I nie piszê tu wy³¹cznie o
uczniach. Mogê wspomnieæ przecie¿
nauczycieli, dla których równie¿ zbli¿a
siê czas walki i, jak mawia³ Churchill:
obiecujê wam tylko krew, pot i ³zy. Tak
wiêc pozostawmy odliczanie czasu na
inn¹ i bardziej radosn¹ chwilê. Bo nawet minister Giertych (tak, ten od has³a
wypisywanego na murach przez m³odzie¿:
Giertych do wora, wór do jeziora...
nie³adne, ale doskonale obrazuj¹ce podejcie naszej m³odzie¿y do nauki i tego,
¿e szko³a by³aby najpiêkniejszym wspomnieniem, gdyby nie te lekcje), który
og³osi³, ¿e rok szkolny w tym roku rozpoczyna siê 4 wrzenia. Niby nic, a mamy
dodatkowe trzy dni wakacji. I jak tu Go
nie lubiæ?
A co tam w polityce. Jak zwykle, same
ciekawe rzeczy. Obaj bracia Kaczyñscy
s¹ na urlopie. Wiadomo, ¿e w sezonie
ogórkowym niewiele mo¿na zdzia³aæ wiêc

mo¿na spokojnie braæ urlop. Przecie¿ wiat
siê nie zawali. I nie zawala. Minister Dorn
doskonale radzi sobie z powodzi¹, choæ
media najbardziej chcia³yby, by sobie
nie radzi³ i problem powodzi po prostu
go przerós³. Co prawa media narzekaj¹,
¿e minister Dorn nie ma w sobie nic z
dobrego gospodarza PRL i nie rozmawia z ka¿dym poszkodowanym przez
wodê. Tak na przyk³ad by³o z kobiet¹,

Komentarze i refleksje

Sezon ogórkowy! Politycy na urlopach, Sejm i Senat na wakacjach (parlamentarnych), pan Prezydent i pan Premier wypoczywaj¹ w Juracie, obmylaj¹c nowe strategie budowy IV Rzeczypospolitej.
Nie ma o czym pisaæ, bo nic siê nie
dzieje. W telewizorni same powtórki, wakacyjne romansid³a  babskie wyciskacze ³ez. Nie ma spotkañ i debat politycznych, nie ma nawet sympatycznej redaktor Olejnik i jej ciekawego programu Prosto w oczy.
Zamiast wiêc tradycyjnych komentarzy politycznych i niepolitycznych, przedstawiê kilka zdarzeñ z pogranicza polityki, satyry i wisielczego humoru  ot, jak
w sezonie ogórczanym.
1. Parlamentarzyci PiS-u modlili siê
w kaplicy sejmowej w intencji deszczu.
O dziwo, Stwórca wys³ucha³ ob³udników
i zes³a³ deszcze takie, ¿e w Warszawie
pozalewa³o piwnice, a na Dolnym l¹sku
wyst¹pi³o zagro¿enie powodziowe.
Bardziej dyplomatycznie zachowa³ siê
wicepremier i minister rolnictwa, przewodnicz¹cy Samoobrony Andrzej Lepper,

która przed dziennikarzami telewizyjnymi ¿ali³a siê, ¿e jako poszkodowana w
powodzi zamiast domu, który uleg³ zniszczeniu, otrzyma³a tymczasowo jeden pokój, w którym mieszka z trójk¹ dzieci i
mê¿em. No có¿, w tym wypadku móg³
pomóc minister? Mo¿e mia³ przej¹æ inicjatywê, co obiecaæ itd.? To wtedy media
mia³yby u¿ywanie: obieca³ a nie dotrzyC.d. na s. 17.

 nie tylko polityczne

spotykaj¹c siê w podobnej intencji najpierw z ni¿sz¹ instancja  prymasem Glempem.
- Masz racjê Andrzej! zawracanie g³owy
Panu Bogu byle sprawami jest nie na
miejscu.
- Ale nie czepiajmy siê te¿ PiS-u 
znowu okazali siê skuteczni, a ¿e trochê
przeholowali, nic to!
2. Suszê mamy wiêc ju¿ z g³owy,
gorzej wygl¹da sprawa przysz³orocznego bud¿etu. Minister finansów przeszacowa³ przysz³e dochody i nie uwzglêdni³
wszystkich wydatków bud¿etu, których
do³o¿yli niesforni politycy, chc¹cy przypodobaæ siê elektoratowi przed wyborami do samorz¹dów. A wed³ug zapewnieñ
premiera, kotwica bud¿etowa, czyli 30 mld
z³ deficytu, ma byæ bezwzglêdnie utrzymana.
Jak wiêc zwiêkszyæ wydatki bud¿etu
i jednoczenie dotrzymaæ obietnic zmniejszenia podatków?
Przypomnê, ¿e ta sztuka nie uda³a siê
nawet niejakiemu Salamonowi i nie nala³
z pró¿nego. Tu nawet mod³y PiS-u mog¹
nie pomóc, bo Pan Bóg nie lubi nieudacz-

Grzegorz Kudrzycki

ników.
3. M³ody zespó³ ekspertów z PiS-u
wysma¿y³ now¹ ustawê lustracyjn¹, dziêki
której nie ostanie siê w Polsce ju¿ ¿aden
autorytet. Wyjdzie na to, ¿e Solidarnoæ
i demokracja to dzie³o esbeków, a Polacy
zostan¹ podzieleni na 2 grupy:
- osobowe ród³o informacji (OZI), czyli
dzisiejszy TW  (tajny wspó³pracownik),
czyli osoby, na które znaleziono materia³y esbeckie;
- osoby niedok³adnie zlustrowane, tj.
takie, na które jeszcze nie odnaleziono
dowodów wspó³pracy w przepastnych archiwach IPN.
Certyfikaty moralnoci bêd¹ wydawaæ
nie s¹dy lustracyjne (te w myl ustawy
maj¹ byæ zlikwidowane) na podstawie badañ
akt esbeckich, a urzêdnicy IPN na podstawie zebranych kwitów i ich subiektywnej
oceny.
- A potem Kowalski, jak ci siê nie
podoba, mo¿esz w zwyk³ym s¹dzie, sam,
udowodniæ, ¿e nie by³e wielb³¹dem i za
jakie 3-5 lat dowieæ, ¿e IPN pomyli³ siê
Ci¹g dalszy na s. 17.

