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CENTRUM HANDLOWE
Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92

10%
MAJSTER

(V37705)

To w³anie Olecko...

letnia obni¿ka
cen rowerów
MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

PROMOCJE TYGODNIA
 Kosiarka spalinowa z napêdem AL.-KO
 pompa zanurzeniowa do brudnej wody SMP 410/1
 cement II A-V 25 kg
 hammerite po³ysk, m³otkowy 0,7 l  wybrane kolory
 spray super kolor DB 0,4 l, pe³na gama kolorystyczna
Tel. (87) 520 44 46

(V40903)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Olecko to niezwykle fotogeniczne miasto.
Urz¹d Miejski kupi³ kilkadzi¹si¹t zdjêæ miasta zrobionych z
lotu ptaka.
Ka¿dy z Pañstwa mo¿e obejrzeæ kilkanacie z nich  zosta³y zamieszczone na stronie www.olecko.pl

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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Pijani

 28 czerwca o 9.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ nad³amany i zagra¿aj¹cy
samochodom konar drzewa znad parkingu przy ul. Go³dapskiej.
 28 czerwca o 15.50 dwa zastêpy JRG
PSP oraz dwa OSP iêtajno usuwa³y
w okolicach Gordejek skutki kolizji drogowej.
 28 czerwca o 19.53 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ plamê oleju z jezdni placu
Wolnoci.
 29 czerwca o 10.49 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego w Sulejkach..
 29 czerwca o 12.19 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni w Sedrankach tarasuj¹ce j¹ konar drzewo.
 29 czerwca o 16.29 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ rój pszczó³ z przewodu kominowego domu mieszkalnego przy ul.
Czerwonego Krzy¿a.
 30 czerwca o 18.58 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar dzikiego wysypiska
mieci w Mo¿nych.
Informacji udzieli³
m³. ogniomistrz Andrzej Zajkowski

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V36106)

 2 lipca o 10.40 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Sedrankach skutki kolizji drogowej.
 2 lipca o 14.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego w Dobkach.
 4 lipca o 9.07 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP wiêtajno usuwa³ w
Rogajnach pochylone nad budynkiem
dwa drzewa.
 5 lipca o 6.25 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ z jezdni w okolicach Szczecinek powalone na ni¹ drzewo.
 5 lipca o 12.54 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ rój pszczó³ z budynku
mieszkalnego.
 6 lipca o 15.45 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ na stacji tankowania gazu
uszkodzony dystrybutor.
 7 lipca o 8.28 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ powalone na jezdniê ul. E³ckiej drzewo.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

kierowcy

 7 lipca o 1.25 na ul. Letniej zatrzymano Audi 80 prowadzone przez dwudziestodziewiêcioletniego Wojciecha
M. Kierowca mia³ we krwi 1,1 promila
alkoholu.
 7 lipca o 2.40 patrol policji zatrzyma³
na ul. M³ynowej BMW. Kieruj¹cy nim
dwudziestotrzyletni Janusz K., mia³ we
krwi 1,7 promila alkoholu.
 7 lipca o 13.50 zatrzymano VW Golfa
prowadzonego przez Krzysztofa A. Ch.
Mia³ on we krwi 2,8 promila alkoholu.
 8 lipca o 16.05 policjanci zatrzymali w
Sokó³kach VW, którego prowadzi³
dwudziestodwuletni Rados³aw W. Mia³
on we krwi 0,4 promila alkoholu.
 8 lipca o 16.45 zatrzymano na ul. Kociuszki jad¹cego rowerem piêædziesiêcioletniego Czes³awa N. Mia³ on
we krwi 2,2 promila alkoholu.
 10 lipca o 15.10 na ul. Cisowej zatrzymano rowerzystê, czterdziestosiedmioletniego Antoniego K. Mia³ on we krwi

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

1,1 promila alkoholu.
 10 lipca 20.20 w Lenartach zatrzymano
czterdziestodziewiêcioletniego Andrzeja
Z. Odmówi³ on badania alkomtem. Pobrano od niego krew do badania na
obecnoæ alkoholu.
 11 lipca o 14.55 w Norkach zatrzymano
jad¹cego rowerem czterdziestoletniego
Miros³awa S. Mia³ on we krwi 2 promile alkoholu.

Redakcja

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna : poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
STACJA PALIW  Rarytas

ul. E³cka 4

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar
(V44101)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
****************

PROMOCJA
Informujemy
P.T. Klientów,
¿e przy zakupie
towaru o wartoci od 300 z³ do
nabycia artyku³y
ju¿ od 5 z³otych,
np. lampy nocne, biurowe itp.

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

(V37505)

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 Betko
 Jan Rokicki
 Roman Przemyk
 Jan P. So³owiej
 Daniel Zajkowski
 Daniel ¯ymguda

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15

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

Wypadki

***
14 lipca o 19.20 na trasie Olecko 
Wieliczki dosz³o do tragicznego wypadku
drogowego. Jad¹cy Fiatem CC trzydziestodwuletni Arkadiusz D. Na prostym
odcinku drogi zjecha³ na prawe pobocze i czo³owo uderzy³ w drzewo. Pomimo reanimacji kierowa zmar³. Policja
wyjania okolicznoci zdarzenia.
***
15 lipca ok. 15,55 na trasie Olecko 
E³k dosz³o do gronego wypadku drogowego. W okolicach Kukowa kieruj¹cy Chyslerem dwudziestopiêcioletni
£ukasz S (mieszkaniec Raczek) nie dostosowa³ prêdkoci do warunków drogowych, straci³ panowanie nad pojazdem i wjecha³ do przydro¿nego rowu.
W wyniku wypadku nieprzytomnego
kieruj¹cego z obra¿eniami g³owy i krêgos³upa przewieziono do szpitala w E³ku.
Pasa¿erowie dwudziestojednoletni Piotr
S. i dwudziestosiedmioletni Wojciech W.
Z ogólnymi obra¿eniami zostali umieszczeni na obserwacji w oleckim szpitalu.
(V30210)

daj¹ w szkole, do której uczeñ bêdzie
uczêszcza³ w roku szkolnym 2007/2008.
Pomoc materialna przys³uguje uczniom
pochodz¹cym z rodzin, w których dochód netto na osobê w rodzinie nie
przekracza 351 z³.
Szczegó³owe informacje na temat
dofinansowania udzielane s¹ w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu Miejskiego w Olecku, tel. 0-87 520
16 03 (pokój nr 4a).
Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski

W³amanie
do Biedronki

11 lipca mia³o miejsce w³amanie do
supermarketu przy Go³dapskiej. Sprawca najpierw próbowa³ wybiæ kolejne
antyw³amaniowe szyby. Uda³o mu siê ten
wyczyn na ostatniej i ... skrad³ ze sklepu
24 piwa
Policjanci tego samego dnia ustalili
sprawcê w³amania. Okaza³ siê nim szesnastoletni Rafa³ Ch.

Nadkomisarz
Bernard Fuszcza...

zosta³ zastêpc¹ komendanta policji
w Olecku.

Olecka policja...

na drugim miejscu w województwie w
rankingu Komendy Wojewódzkiej. Szerzej
o policji w nastêpnym numerze Tygodnika Oleckiego.

Rowerowe
patrole policyjne

Od 17 lipca niedostêpne dla samochodów miejsca bêd¹ patrolowaæ policjanci na rowerach.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 17-22.07.2007r.,
pl. Wolnoci 7B
 23-29.07.2007r.,
ul. Zielona 37

Wystawy sta³e
8.00-15.00  wystawa malarstwa Alicji Sojki
 Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, plac Wolnoci 22
* Wystawa malarstwa W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk, fotografia T. Kosiorowski, rzeba K. Puchalskiej, galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)

20 lipca (pi¹tek)
* up³ywa termin zg³aszania hase³ w konkursie ekologicznym (szczegó³y TO 26/
495, s. 6)
18.00  Przystanek Kino
21 lipca (sobota)
18.00  otwarcie wystawy w galerii
W. B. Bo³tryka, ul. Armii Krajowej
19.00  Shiwer Blues Band  wystêp
zespo³u muzycznego, plac Wolnoci
18.00  Przystanek Kino
22 lipca (niedziela)
10.00  VII turniej o Wielki Sêkacz Olecki (tenis ziemny)  korty MOSiR
11.00  otwarty turniej siatkówki pla¿owej, boisko przy kortach
18.00  Przystanek Kino
23 lipca (poniedzia³ek)
18.00  Fiesta Borealis, kamienna pól³rotunda
24 lipca (wtorek)
18.00  Fiesta Borealis, kamienna pó³rotunda
25 lipca (roda)
20.00  Przystanek Folk, kamienna pó³rotunda
26 lipca (czwartek)
20.00  Kraina jaskrawoci  koncert, ma³y
stadion
27 lipca (pi¹tek)
16.00  otwarty turniej pla¿owej pi³ki
no¿nej  boisko przy kortach
21.00  Big Cyc  koncert, ma³y stadion
28 lipca (sobota)
12.00  XV Olecki Maraton P³ywacki 
pla¿a miejska
17.00  Turniej Mistrzów Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA od 7 30 do 18 00
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom

(V36706)

Do dnia 25 lipca b.r. mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podrêczników dla dzieci
rozpoczynaj¹cych roczne przygotowanie
przedszkolne lub naukê w klasach IIII szko³y podstawowej oraz wnioski
o przyznanie dofinansowania zakupu
jednolitego stroju dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Wniosek o dofinansowanie wraz z
udokumentowanym dochodem rodziny
rodzice lub prawni opiekunowie sk³a-

OLECKI TERMINARZ

wydajemy karty rabatowe!

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

Nowy sklep
z odzie¿¹
zachodni¹
zaprasza
Co wtorek nowy towar!
ul. Armii Krajowej 24

ELF

(L10106)

Informacja dla rodziców uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów

!
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Odeszli
na wieczn¹ wartê

Festiwal Kultur w Jöhvi

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

s³oneczne,

BRAND

(V44201)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

W sobotê 14 lipca o 21.00 rozpoczê³y siê koncerty na
Wietrznych Spotkaniach z Poezj¹ w Gr¹dzkich. S³ynny ju¿
Wiatrak Kasi i Zygi Waraksów goci³ tym razem Jerzego
Dêbinê, Marka Majewskiego oraz Czerwonego Tulipana.
Koncerty tradycyjnie rozpoczêli gospodarze. Ca³a rodzina
Waraksów (Kasia, Karolina, Zyga i Antek) zaprezentowa³a
siê na scenie. Now¹ przepiêkn¹ balladê, list do mamy, zapiewa³a Karolina.
Koncert i poezja najwy¿szych lotów.

Zapraszamy do sklepu

NEW PRODUCTS

 Mustang  Wrangler  Adidas
 Nike
 Mexx
 Lee i inne

(V35607)

Nowa odzie¿ markowa w super niskich cenach!

Plac Wolnoci 7C (I piêtro), tel. 0-608-253-598






du¿y wybór owietlenia
panele pod³ogowe i cienne
wyk³adziny, rolety
akcesoria wystroju wnêtrz

(V38404)

Kolektory

przydomowe oczyszczalnie cieków

Wietrzne Spotkania
Fot.: http://www.wiatrakart.fr.pl/

W przyspieszonym tempie zmniejszaj¹ siê szeregi by³ych
¿o³nierzy Armii Krajowe j. W dniu 20 maja bie¿¹cego roku
po¿egnalimy podporucznika Jana Kurpiejewskiego a trochê wczeniej, na przestrzeni zaledwie 3 lat, na wieczn¹ wartê odeszli: podporucznik Edward Æwirko Godycki oraz podporucznik Józef Puszkiewicz i sier¿ant Franciszek Kor¹kiewicz.
Oczywicie, mieræ jest naturalnym zjawiskiem, jednak mimo
wszystko ka¿dorazowo wywo³uje ona ból i smutek najbli¿szych oraz sk³ania do zadumy i refleksji.
Wszyscy, o których jest mowa, odeszli z tego wiata,
pozostawiaj¹c po sobie w wiêkszym lub mniejszym stopniu
lad swojej s³u¿by dla umi³owanej Ojczyzny.
W tym czasie, gdy upada³a Ona pod ciosami barbarzyñskich najedców - nie szczêdzili swej krwi... Zrywali siê do
heroicznego czynu by walczyæ o Jej wolnoæ i suwerennoæ.
Nie oczekiwali nagrody za swój czyn. Chodzi³o im tylko o to
aby Polska by³a Polsk¹.
Taki punkt widzenia nie odpowiada³ politycznym zamiarom okupantów i dlatego stawali siê ofiarami straszliwego
terroru.
W³anie dzi ¿egnamy ich. Oczywicie, jest to smutny moment
dla nas wszystkich, ale prawo biologiczne jest nieub³agane.
Dlatego obowi¹zkiem naszym jest, aby nazwiska ich nie zatar³y siê w ludzkiej pamiêci, bowiem stanowi¹ one cz¹stkê H
historii naszego Narodu.
Prezes Zarz¹du Ko³a
wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej
ppor. in¿. Józef To³kanowicz
Olecko, 8 lipca 2007 r.

Delegacja samorz¹dowa z Olecka wraz z muzykami i zespo³ami Marka Ga³¹zki i Tymona Tymañskiego pojecha³a na
Festiwal Kultur do Jöhvi (Estonia).
Muzycy wyst¹pi¹ z koncertami na Festiwalu promuj¹c w
ten sposób Polskê i Olecko, natomiast w³adze samorz¹dowe
bêd¹ kontynuowaæ rozmowy o kierunkach rozwoju miêdzynarodowej wspó³pracy .
Spodziewamy siê rewizyty delegacji naszego partnera z
Estonii podczas trwania 14. Przystanku Olecko.
Umowa o wspó³pracy z Jöhvi zosta³a zawarta 25 maja 2006
roku. Strony umowy zobowi¹za³y siê do rozwijania przyjaznych stosunków i sta³ych wymian, które przyczyni¹ siê do
zacienienia wiêzów przyjani pomiêdzy Polsk¹ i Estoni¹.
Wspó³praca ma na celu popieranie i promowanie wymian
kulturalnych, sportowych, naukowych, technicznych i zawodowych oraz wymianê dowiadczeñ i wspó³dzia³anie w obszarze energii odnawialnej, rozwoju i badañ, jak równie¿ transferu
technologii i Know How

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

#
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Mazurski Korowód w Krainie Spotkañ  Idziemy na Plon

L11802

Impreza Mazurski Korowód w Krainie Spotkañ  Idziemy na plon, która bêdzie mia³a miejsce w Olecku na placu
Wolnoci w dniach 11-12 sierpnia jest elementem dzia³añ
projektu projektu pt.: Lider w EGO  aktywizacja spo³ecznoci lokalnej na obszarach wiejskich EGO.
Lokalna Grupa Dzia³ania LIDER w EGO jest stowarzyszeniem osób fizycznych dzia³aj¹cych na terenie powiatów e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego. Stowarzyszenie liczy
42 cz³onków, najbardziej aktywnych i zaanga¿owanych osób
- liderów lokalnych z Subregionu EGO.
Lokalna Grupa Dzia³ania Lider w EGO dzia³a zgodnie
z przyjêtym statutem oraz dokumentem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Subregionu EGO, która
powsta³a przy wspó³pracy wszystkich cz³onków Stowarzyszenia.
Jej misj¹ jest powstanie multi-klastra w oparciu o kombinacjê przewag konkurencyjnych w dziedzinach: rolnictwo,
turystyka i zdrowie, których wspólnym elementem s¹ najlepsze zasoby Subregionu: czyste i zdrowe rodowisko naturalne, kultura oraz produkty i us³ugi w nim wytwarzane.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Lider w EGO
otrzyma³o dofinansowanie w wysokoci 746 900 z³ ze rodków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004  2006 dzia³ania Pilota¿owy Program LEADER+, Schemat II na realizacjê projektu pt.: Lider w EGO  aktywizacja spo³ecznoci
lokalnej na obszarach wiejskich EGO.
Projekt ten zak³ada rozwój klastra w trzech obszarach: turystyki, rolnictwa i zdrowia.
Znalaz³y siê tu m.in. dzia³ania na rzecz promocji regionu,
w tym realizacja trzech wydarzeñ kulturalnych, takich jak: Biesiada
Jaæwieska w Krainie £owców Przygód (Go³dap), Mazurski
Korowód w Krainie Spotkañ (Olecko) oraz Festyn Jad³a Mazurskiego w Krainie Ogrodów Wyobrani.(E³k).
Wszystkie te wydarzenia zmierzaj¹ tak do promocji najpiêkniejszych zak¹tków naszego kraju, jak równie¿ do integracji osób z terenów wiejskich z obszaru EGO (E³ku, Go³dapi
i Olecka). www.liderwego.pl

Zespó³ Szkó³ STO w Olecku
og³asza nabór
na rok szkolny 2007/2008
do nastêpuj¹cych typów szkó³:

• Spo³eczna szko³a Podstawowa STO
• Spo³eczne Gimnazjum STO
• Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO

Klasy poszczególnych oddzia³ów
licz¹ maksymalnie 16 osób.

W przypadku klas pierwszych Szko³y Podstawowej oraz Gimnazjum o przyjêciu decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
CZESNE: Uczniowie, przyjêci w roku szkolnym
2007/2008 do Spo³ecznej Szko³y Podstawowej oraz

Mazurski Korowód
w Krainie Spotkañ
- Idziemy na Plon

PROGRAM

11 sierpnia (sobota)
scena na placu Wolnoci
10.00  otwarcie Korowodu w Krainie Spotkañ
10.30-14.00  warsztaty obrzêdowe z tañcami, zabawami i piosenkami regionu Warmii i Mazur pod has³em PLON i
warsztaty wikliniarskie
11.00  prezentacja stoisk z rêkodzie³em oraz degustacja produktów
12.00  og³oszenie regulaminu konkursu na:
* najsmaczniejsze produkty kulinarne i przetwory owocowo-warzywne,
* naj³adniejsze kompozycje rolinne (k³osy zbó¿, zio³a
i bukiety kwiatowe)
12.15-16.00  prezentacje wystawców
15.30  warsztaty korowodowe (c.d.) i wikliniarskie
18.00  program dla najm³odszych: tañce, zabawy, konkursy
19.00-22.00  koncerty zespo³ów z obszaru EGO oraz Goci
12 sierpnia (niedziela) scena na placu Wolnoci
10.00-14.00  przygotowanie Korowodu Mazurskiego
11.00-19.00  prezentacja stoisk promuj¹cych region EGO
12.00  przygotowanie do fina³u konkursu na produkty kulinarne, przetwory, kompozycje rolinne i bukiety kwiatów
16.00  zabawy dla najm³odszych
17.00  rozstrzygniêcie konkursu
18.00  pokaz warsztatowy Korowodu Mazurskiego Idziemy
na Plon
19.00-22.00  koncert Od tradycji do wspó³czesnoci

Spo³ecznego Gimnazjum STO posiadaj¹cy redni¹ ocen co najmniej 4,5 nie op³acaj¹ czesnego
przez ca³y rok szkolny. W przypadku utrzymania
wysokiej redniej w kolejnych latach nauki  70%
czesnego.
Przyjêcie kandydatów do klasy pierwszej Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku
nastêpuje na podstawie postêpowania kwalifikacyjnego, którego sk³adnikiem jest konkurs wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szko³y
(w Sekretariacie dostêpne s¹ druki podañ), ul.
M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. 0 87 520 24 18.

$
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Program rodowiskowy I Festiwalu Nauki i Sztuki
w Olecku o puchar rektora Wszechnicy Mazurskiej

Z ekotorb¹ taniej!

Chocia¿ trwaj¹ wakacje, organizatorzy I Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku intensywnie
pracuj¹ nad programem tegorocznej imprezy,
która odbêdzie siê w dniach 8-9 wrzenia 2007
r. Z festiwalem chcemy powi¹zaæ jeden szczególny konkurs kierowany do handlowców reprezentuj¹cych zarówno du¿e markety, jak i mniejsze sklepy i
sklepiki, których m¹dre kierownictwo docenia potrzebê prorodowiskowego dzia³ania i zmiany rozrzutnych przyzwyczajeñ konsumentów. Nie ¿¹damy, aby zakazaæ u¿ywania jednorazowych opakowañ foliowych, tak jak to ju¿ zrobiono w San
Francisko, ale prosimy, aby ograniczyæ ich iloæ, która mo¿e
i powinna przera¿aæ.
Z ekotorb¹ taniej  to konkurs na torbê do wielokrotnych zakupów, wykonan¹ z w³ókien naturalnych: bawe³na,
len itp. Czêsto ze zwyk³ego lenistwa ludzie id¹c na zakupy nie
zabieraj¹ ze sob¹ toreb i siatek i w du¿ych ilociach przynosz¹ do domów tzw. reklamówki, które niczego poza naszym
lenistwem i rozrzutnoci¹ nie reklamuj¹. Po rozpakowaniu jednorazówki trafiaj¹ wprost do kosza powiêkszaj¹c górê odpadów. Foliowe opakowania, jako tzw. wieczne mieci roznoszone s¹ przez wiatr po polach i lasach, szpec¹ rodowisko,
stanowi¹c dodatkowo powa¿ne zagro¿enie dla dzikich zwierz¹t. Konkurs ma uwiadomiæ ten fakt i sk³oniæ do opracowania wzoru oraz wykonania estetycznej i mocnej ekotorby, z
nadrukiem zachêcaj¹cym do ochrony przyrody w codziennym
¿yciu. Przewiduje siê zorganizowanie wystawy prac konkursowych w czasie trwania festiwalu. Ma³e sklepy i du¿e markety namawiamy do w³¹czenia siê w realizacjê festiwalowego
programu, pt. Z ekotorb¹ taniej. Program polega na udostêpnieniu klientom po promocyjnych cenach wielorazowych
toreb wykonanych z w³ókien naturalnych, z logo firmy i ha-

s³em zachêcaj¹cym do ochrony rodowiska. Klienci pakuj¹cy zakupione towary do firmowych toreb mogliby otrzymywaæ okrelone przez dyrektora lub kierownika sklepu niewielkie rabaty. Czy¿ nie warto przyst¹piæ do tego konkursu
wiedz¹c, ¿e chodzi o czystoæ, estetykê i bezpieczeñstwo naszego
przyrodniczego otoczenia? Jest szansa, aby udowodniæ, ¿e
handlowcy troszcz¹ siê tak¿e o stan rodowiska. Wystarczy
tylko wprowadziæ ekotorby na rynek i niewielkimi cenowymi upustami sk³oniæ konsumentów do korzystania z nich.
Sklepy i firmy przystêpuj¹ce do konkursu powinny dostarczyæ do organizatora festiwalu oprócz 10 egz. toreb nastêpuj¹ce informacje: nazwa firmy, adres z telefonem, liczba
wyprodukowanych dotychczas toreb, ocenê zachowania klientów, sumê udzielonych rabatów.
Godne uhonorowanie firm, które zg³osz¹ swój udzia³ w
tym programie nast¹pi w czasie oficjalnej czêci I Festiwalu
Nauki i Sztuki w Olecku. Organizatorzy licz¹ na du¿e zainteresowanie, bowiem gra idzie o czyste rodowisko przyrodnicze,
a na tym powinno ka¿demu zale¿eæ. Specjalne wyró¿nienia
przygotujemy dla osób, które zdo³aj¹ przekonaæ firmy do
wdro¿enia tego programu i zg³osz¹ ten fakt do organizatorów
festiwalu.
Do zobaczenia na I Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku.
Ryszard Kowalski  organizator festiwalu
Adres do korespondencji: Wszechnica Mazurska w Olecku, Plac Zamkowy 5, 19-400 Olecko
e-mail: rkow@ap.siedlce.pl , tel. 087 5203133, kom. 0602688622
(V44801)

PODZIÊKOWANIE

MLKS Czarni Olecko sk³ada serdeczne podziêkowania Panu Zdzis³awaowi Bereniewiczowi za pomoc
finansow¹ dla naszego klubu w wysokoci 10 tys. z³.

OLECKO - GUSIEW  13,30
GUSIEW - OLECKO  17,10
REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
Tel.

(L10206)

(V44701)

0-504-063-770

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

(V13505)

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

(V41003)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

%
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Wies³aw B. Bo³tryk
zaprasza...

w sobotê o 18.00 na now¹ wystawê do
swojej galerii przy ul. Armii Krajowej.
W ubieg³y pi¹tek mini-cykl obrazów wystawi³ Zbigniew Terepko.
Obecnie galeria prezentuje prace malarskie Wojciecha £ukasika i Zbigniewa Terepki, grafiki i rysunki Wies³awa

B. Bo³tryka, fotografie Tomasza Kosiorowskiego, rzebê Katarzyny Puchalskiej.
Wszystkie wystawiane prace mo¿na kupiæ!
Fot. Katarzyna Werstak

Babskie pogaduchy
JAK SIÊ RODZI
ZNIECZULICA

Zewsz¹d s³yszy siê narzekania na panuj¹c¹ znieczulicê. Jak powstaje, przekona³am siê
na w³asnej skórze. Pewnego sobotniego ranka ca³¹ rodzin¹ wybieralimy siê do innego miasta, wiêc ruch
w domu by³ od samego rana. Zaobserwowalimy, ¿e gara¿
naszego s¹siada jest otwarty i nikogo tam nie ma. Po pó³
godzinie uznalimy, ¿e ukradli mu samochód, a po godzinie
próbowalimy alarmowaæ ich o zaistnia³ym zdarzeniu. Niestety, nikogo nie by³o w domu, wiêc zdecydowalimy siê zamkn¹æ gara¿, bo wziêlimy to za efekt skrajnego roztargnienia. Kiedy podeszlimy do gara¿u okaza³o siê, ¿e k³ódka z
kluczem le¿y tu¿ za drzwiami, wiêc zamkniêcie okaza³o siê proste. Uratowalimy dwa górskie rowery i dwa komplety opon.
Na drzwiach zostawilimy kartkê z informacj¹, gdzie jest klucz
i z poczuciem dobrze spe³nionego obowi¹zku, odjechalimy.
W nocy zjawi³ siê s¹siad, a my prze¿ylimy szok. Nie doæ,
¿e nie by³o ¿adnej wdziêcznoci, to us³yszelimy s³owa pewnej pretensji i pytanie, gdzie jest druga k³ódka i klucze od
mieszkania. Poczulimy siê niejako wspó³winni tej niefrasobliwoci naszego s¹siada. Po tym fakcie przyrzeklimy solidarnie, ¿e w przysz³oci w podobnej sytuacji, zachowamy siê
zupe³nie obojêtnie. Nie chcielimy nawet wyobra¿aæ, co mog³oby byæ, gdyby np. zgin¹³ jeden z rowerów, albo po³owa
opon i co wówczas s¹dzi³by o nas nasz s¹siad.
To zdarzenie jest tylko pewnym elementem mechanizmu
znieczulicy. Postêpuj¹ca bieda powoduje, ¿e wokó³ nas coraz
wiêcej prosz¹cych o pomoc. Czêæ z nich autentycznie jej
potrzebuje, a czêæ to zwykli wy³udzacze. Jak ich rozpoznaæ i
jak do koñca nie zamkn¹æ siê w swojej skorupie? Wszêdzie
mo¿emy dojechaæ i to coraz szybciej, po³¹czyæ siê z ka¿dym
zak¹tkiem wiata przez internet. wiat dzisiejszy jest na wyci¹gniêcie rêki, tylko czy chcemy j¹ wyci¹gn¹æ?

P.S. I tak jestem pe³na podziwu, ¿e od czwartej rano  bo
o tej godzinie wyje¿d¿ali s¹siedzi  do ósmej nikt niczego
nie poci¹gn¹³.
ZOCHA

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
PODATNICY DOKONUJ¥CY DOSTAW
WEWN¥TRZWSPÓLNOTOWYCH
Przez wewn¹trzwspólnotow¹ dostawê towarów
(WDT) rozumie siê wywóz towarów z terytorium kraju w
wykonaniu czynnoci okrelonych w art.7 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr
54, poz. 535 z pón. zm.) na terytorium pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju pod warunkiem, ¿e
nabywca towarów jest:
1) podatnikiem podatku od wartoci dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewn¹trzwspólnotowych na terytorium pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium kraju;
2) osob¹ prawn¹ niebêd¹c¹ podatnikiem podatku od
wartoci dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewn¹trzwspólnotowych na terytorium pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium kraju;
3) podatnikiem podatku od wartoci dodanej lub osob¹ prawn¹ niebêd¹c¹ podatnikiem podatku od wartoci dodanej, dzia³aj¹cymi w takim charakterze na
terytorium pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, je¿eli przedmiotem dostawy s¹ wyroby akcyzowe zharmonizowane, które zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, s¹ objête procedur¹ zawieszenia poboru akcyzy lub procedur¹ przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zap³acon¹ akcyz¹;
4) podmiotem innym ni¿ wymienione w pkt 1 i 2 dzia³a-1-
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Gazeta Olecka 12 kwietnia 1991 roku zamieci³a taki oto futurystyczny artyku³ podpisany pseudonimem Turysta.
Szanownym Czytelnikom do oceny pozostawiamy to, na ile zrealizowa³y siê marzenia zawarte w tym artykule. Oto on:

Olecko  miasteczko 20 tysiêczne, po³o¿one 2 km od autostrady A-6 Warszawa  Ryga (zjazd nr 17), po³o¿one nad
malowniczym jeziorem Olecko Wielkie.
Po wjechaniu do miasta rzuca siê w oczy gospodarnoæ
mieszkañców. Ulice i liczne skwery utrzymane s¹ w idealnym
porz¹dku. Odrestaurowana ulica Kolejowa daje przyk³ad architektury miasta z pierwszej po³owy XX wieku. Ulica t¹ doje¿d¿amy do rynku, mijaj¹c po lewej stronie piêkny stylizowany ratusz z zegarem. Ciekawostk¹ s¹ dwie postacie wychodz¹ce ka¿dego po³udnia wraz z biciem dzwonów. S¹ to
margrabia Albrecht Hohenzollern i król polski Zygmunt August, którzy wg legendy byli za³o¿ycielami miasta.
Rynek, przy którym znajduje siê ratusz, jest podobno najwiêkszym placem w Europie. O jego europejskoci wiadczy,
poza tym, piêkny park ze wspania³¹ fontann¹, daj¹c¹ latem
och³odê licznie odpoczywaj¹cym turystom. Ciekawostk¹ jest
to, ¿e liczne przy rynku restauracyjki serwuj¹ ró¿ne dania,
typowe dla kuchni ró¿nych regionów Europy: knedle, pizza,
kartacze, pierogi, limaki, spagehetti. Mo¿na tam te¿ spróbowaæ ró¿nych gatunków piwa, od miejscowego Jaæwierz typu
pils po ciemne angielskie. Ale szczególnie polecamy odwiedzenie kawiarni w centrum, pod nazw¹ Cafe Marly. (Nazwa

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
j¹cym (zamieszkuj¹cym) w innym ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwie cz³onkowskim, je¿eli przedmiotem dostawy s¹ nowe rodki transportu.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy w przypadku
dostawy towarów wysy³anych lub transportowanych
przez dokonuj¹cego ich dostawy, ich nabywcê lub przez
osobê trzeci¹ miejscem wiadczenia jest miejsce, w którym towary znajduj¹ siê w momencie rozpoczêcia wysy³ki lub transportu do nabywcy. Przepis ten odnosi siê
równie¿ do WDT.
Polski podatnik mo¿e dokonywaæ sprzeda¿y ze swojego magazynu, który znajduje siê na terytorium innego
pañstwa cz³onkowskiego. Przemieszczenie towarów przez
podatnika do swojego magazynu zlokalizowanego na
terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego stanowi
WDT, o ile zostan¹ zachowane cile okrelone warunki. Zgodnie bowiem z treci¹ art. 13 ust. 3, za WDT
uznaje siê bowiem równie¿ przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15 lub na jego rzecz towarów
nale¿¹cych do jego przedsiêbiorstwa z terytorium kraju
na terytorium pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju, które zosta³y przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiêbiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym równie¿ w ramach wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), albo sprowadzone na terytorium kraju w
ramach importu towarów, je¿eli maj¹ s³u¿yæ czynnociom
wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium tego innego pañstwa cz³onkowskiego.
-2-

wziêta od zaprzyjanionego miasta we Francji), gdzie mo¿na
degustowaæ wina i desery typowe dla kuchni francuskiej.
Opuszczaj¹c rynek w kierunku jeziora mijamy koció³,
wybudowany przy du¿ej pomocy mieszkañców miasta i okolicznych wiosek. Id¹c dalej ulic¹ jeziorn¹ skrêcamy w lewo i
przechodzimy przez wspania³y pasa¿ ródmiejski. Interesuj¹ca architektura, dba³oæ o detale sprawia, ¿e jest to najciekawszy zak¹tek Olecka. S¹ tutaj pracownie malarzy, rzemielników, sklepy z pami¹tkami. Szczególnie malowniczo jest tutaj
wieczorem, kiedy pasa¿ owietlaj¹ liczne latarnie. Trzeba wtedy wejæ koniecznie do podziemi dawnych magazynów, gdzie
w piwnicach wy³o¿onych korkiem, mo¿na skosztowaæ win z
ca³ego wiata. Z ty³u znajduje siê odrestaurowany budynek
dawnych stajni wojskowych, w którym obecnie znajduje siê
czêsto odwiedzane przez turystów: krêgielnia i sto³y bilardowe.
Odrêbna atrakcj¹ miasteczka jest jezioro, na którym rozgrywaj¹ siê co roku zawody wiolarskie. W roku 2004 planowane jest przeprowadzenie zawodów wiolarskich w ramach
Olimpiady Warszawa 2004. Id¹c alejk¹ wzd³u¿ jeziora dochodzimy do pla¿y miejskiej. St¹d mo¿na pop³yn¹æ ma³ym stateczkiem Margrabowa. Nad pla¿¹ rozci¹ga siê piêkny kompleks sportowo-rekreacyjny. Przygotowywanych jest tu wiele obiektów pocz¹wszy od kortów tenisowych, poprzez strzelnice,
tor hippiczny, a na piêknym krytym basenie koñcz¹c. Wielu
turystów przyje¿d¿a na weekend do Olecka, zatrzymuj¹c siê
w hotelu nad jeziorem. W aktywny sposób odpoczywaj¹ bez
wzglêdu na pogodê. Na obiektach sportowych pracuj¹ m³odzi ludzie w ramach praktyk, gdy¿ Olecko jest te¿ orodkiem
akademickim, poniewa¿ posiada odrêbne miasteczko akademickie po przeciwnej stronie jeziora (mo¿na tam te¿ dop³yn¹æ
wy¿ej wymienionym stateczkiem). Do szko³y tej, z uwagi na
wysoki poziom nauki, ci¹gaj¹ studenci z wielu regionów Europy.
Bêd¹c raz w Olecku chce siê tê wizytê powtórzyæ jak najszybciej.
Cytat z przewodnika Europa  2000
przeczyta³ Turysta
To ju¿ koniec artyku³u zamieszczonego na 5 i 6 stronie
Gazet Oleckiej. I co Pañstwo na to?

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

Kartka
z przewodnika

'
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14. Przystanek
Olecko
Program

20-22 lipca, godz. 18.00  Przystanek Kino  Jerzy Gruza  filmy, seriale, spektakle (sala widowiskowa)
20.07. (pi¹tek), godz. 18.00
- uroczyste otwarcie
Projekcje filmów:
- Dziêcio³
- Wojna Domowa  odcinki, m.in. M³ode talenty
21.07. (sobota), godz. 18.00
- Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka
- Czterdziestolatek  odcinek p.t. W³osy Flory
- spektakl Mieszczanin szlachcicem
22.07. (niedziela), godz. 18.00
- serial Tygrysy Europy  odcinek p.t. Polowanie na lisa
- film fabularny Gulczas, a jak mylisz
Wstêp: bezp³atny, pierwszeñstwo dla widzów z zaproszeniami (iloæ miejsc na widowni: 218). Zapisów na listê mo¿na
dokonywaæ w sekretariacie ROK MG, tel. (087) 520 20 59.
23-24 lipca, godz. 18.00  Fiesta Borealis  wiêto M³odej
Muzyki na Pó³nocy (kamienna pó³rotunda w Parku Sportu
i Rekreacji)
 23 lipca: zespo³y konkursowe; gwiazda: O.S.T.R.
 24 lipca: zespo³y konkursowe; gwiazda: VAVAMUFFIN
Konkurs Fiesty Borealis oceniaæ bêdzie Jury pod przewodnictwem Lecha Gnoiñskiego
25 lipca, godz. 20.00  Przystanek Folk (kamienna pó³rotunda w Parku Sportu i Rekreacji)
- DAUTENIS (muzyka Suwalszczyzny)
- RIMEAD (muzyka irlandzka)
- Spektakl warsztatowy
26 lipca, godz. 20.00  Kraina Jaskrawoci - koncert (kamienna pó³rotunda w Parku Sportu i Rekreacji)
- Robert Kasprzycki z zespo³em,
- Przemys³aw Mazurek & OBI£O SIÊ O USZY, NIC WIELKIEGO i inni.

ZAPROSZENIA NA PRZYSTANEK KINO

Prosimy o zgloszenia imienne na adres Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate chêci udzia³u w Przystanku Kino z udzia³em Jerzego Gruzy. Zaproszenia bêd¹ do
odebrania w sekretariacie ROK MG wy³¹cznie wg listy zg³oszonych. Zaproszenie wa¿ne jest dla dwóch osób.
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ tak¿e telefonicznie: (087) 520
20 59 oraz e-mailem: rok@przystanek.pl
Uwaga! Iloæ miejsc miejsc BARDZO ograniczona - tylko 218.

27 lipca, godz. 21.00  Big Cyc Show. Wyst¹pi¹: BIG
CYC, PRINCES oraz REVIVAL BAND (Czechy), (ma³y stadion
MOSiR)
28 lipca, godz. 20.00  25 lat LADY PANK - koncert z
okazji 25-lecia istnienia zespo³u; w programie Jubilaci i
ich Gocie: Wniebowciêci, Tymon Tymañski & Transistors
(ma³y stadion MOSiR)
* II Olecki Zlot fanów Lady Pank
Ca³oæ Przystanku poprowadzi kabaret KUZYNI z Piwnicy pod Baranami w Krakowie.
WSZYSTKIE TEGOROCZNE KONCERTY S¥ BEZP£ATNE!!!
Ponadto codziennie od 23 do 28 lipca
 gry i zabawy dla dzieci (pl. Wolnoci)
 imprezy rekreacyjno-sportowe (obiekty MOSiR)
Propozycja imprez sportowo-rekreacyjnych
podczasPrzystanku Olecko 2007
Mecz pi³ki no¿nej Lady Pank  Fani (termin w trakcie uzgodnieñ)
27.07.2007 r., godz. 16.00  otwarty turniej pla¿owej pi³ki no¿nej  boisko przy kortach,
28.07.2007 r., godz. 12.00  XV Olecki Otwarty Maraton P³ywacki  pla¿a miejska,
28.07.2007 r., godz. 17.00 - Turniej Mistrzów Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza Olecka
28.07.2007 r., godz. 19.00  nocny otwarty turniej tenisa ziemnego o puchar Przystanku Olecko (gra podwójna)  korty,
29.07.2007 r., godz. 10.00  otwarty turniej tenisa ziemnego o
puchar Przystanku Olecko (gra pojedyncza)  korty,
29.07.2007 r., godz. 11.00  otwarty turniej siatkówki pla¿owej
 boisko przy kortach.
29.07.2007, godz. 17.00  25. Turniej Strzelectwa Myliwskiego (strzelnica w Doliwach)
Dodatkowo istnieje mo¿liwoæ korzystania z:
- kortów tenisa ziemnego,
- si³owni i sauny,
- boiska do siatkówki pla¿owej (przy kortach i na Pla¿y Miejskiej),
- wypo¿yczalni sprzêtu p³ywaj¹cego na Pla¿y Miejskiej.
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II Powiatowe wiêto Mleka
W Gi¿ach w gminie wiêtajno w ubieg³¹ sobotê Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina zorganizowa³o ju¿
po raz drugi piknik II Powiatowe wiêto Mleka.

Imprezê zakoñczy³a biesiada, na której gocie bawili siê
do bia³ego rana.

Program imprezy by³ niezwykle bogaty. Odby³ siê turniej
pi³karski, rozstrzygniêto konkurs plastyczny pt. Mleko, konkurs
na najlepszy produkt mleczny powiatu oleckiego.

Patronat nad imprez¹ obj¹³ Starosta Olecki dr Stanis³aw
Ramotowski, który równie¿ zaszczyci³ imprezê swoj¹ obecnoci¹.

Niezwyk³e emocje towarzyszy³y konkursowi w piciu mleka
na czas. Konkurs ten wygra³ olecczanin.

Nie oby³o siê bez dzia³añ kulturalnych. Z programem teatralnym wyst¹pi³y dzieci ze wietlicy Socjoterapeutycznej z
Gi¿. Swoje umiejêtnoci pokazali stra¿acy. By³ pokaz nak³adania dojek i dojenia krowy. Widzowie zobaczyli równie¿ jak
ubija siê mas³o.

W uroczystoci udzia³ wziêli: Wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz, Wójt Gminy wiêtajna Janina Trus, Wójt Kowali
Oleckich Helena ¯ukowska, dyrektor oleckiego oddzia³u Orodka
Doradztwa Rolniczego Zdzis³aw Kamiñski oraz Prezes Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej Anna £uczko-Staszków.

Wspó³organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe,
Warmiñsko-Mazurski Orodek Doradztwa Rolniczego Oddzia³
Olecko, Warmiñsko-Mazurska Izba Rolnicza Biuro Powiato-
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we w Olecku, Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Olecku,
Urz¹d Miejski w Olecku, Urz¹d Gminy w Wieliczkach, Urz¹d
Gminy w Kowalach Oleckich, Urz¹d Gminy w wiêtajnie, Ko³o
Gi¿owskich Bab, wietlica Socjoterapeutyczna w Gi¿ach oraz
Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierz¹t w Olecku.

Stoiska zorganizowa³y nastêpuj¹ce firmy: Agrocentrum 
wytwórnia pasz z Kêtrzyna, Stacja Hodowli i Unasienniania
Zwierz¹t Sp. z o.o. z Bydgoszczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego z Olecka, PROVIMI  Rolimpex S.A. (Central

Soya), DSV Polska  hodowca i producent materia³ów siewnych, Agro Centrum  Wytwórnia Pasz Ka³êczyn, Druid z
Czarnkowa Bik oraz firma Agro-Trade z Poznania specjalizuj¹ca siê w zwalczaniu gryzoni.
Fot. Katarzyna Werstak,
Józef Kunicki
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (4)
Dominikana i Haiti

Andrzej Malinowski

Kurczak pod strzechy
Co jaki czas, w dzieñ i w nocy, na kilkanacie minut wy³¹czany jest w miecie pr¹d, wiêc w nocy raz by³o duszno i
parno, a innym razem nawet ch³odno  w³¹cza³a siê i wy³¹cza³a klimatyzacja. Po dziwnie przespanej nocy z ³ó¿ka podnielimy siê o godz. 8.30. Postanowilimy, ¿e jeszcze jedn¹ noc
bêdziemy spaæ w Samana.

Las Galeras. Dominikañskie dzieci na drzewie.

Las Galeras. Trochê romantyzmu.
Poszlimy do portu w nadziei, ¿e z³apiemy na stopa jaki rodek lokomocji do miejscowoci Las Galeras  24 km od
Samana. Nie mielimy szczêcia. Przeszlimy jeszcze oko³o pó³
kilometra i zatrzyma³ siê gua-gua (samochód osobowy z otwartym
ty³em) wype³niony pasa¿erami wioz¹cymi deski, worki z ry¿em, na których siedzielimy z Micha³em, jakie drzwi, futryny, narzêdzia i dwa kanistry z benzyn¹. By³o ciasno i niewygodnie. Co jaki czas kto wysiada³, a kto inny wsiada³. W

W Las Galeras.

jedn¹ stronê jechalimy prawie godzinê.
W wioskach na drodze s¹ tzw. pagórki, wiêc samochód
musi zwalniaæ, ale i tak podskakuje  razem z tym co wiezie.
Uczucie kosmiczne! Ale widoki piêkne  lasy palmowe, ska³y,
trudnodostêpne wybrze¿e, ró¿ne odcienie wody w oceanie.
W Las Galeras s¹ dwie pla¿e i hotele dla raczej bogatych,
albo normalnych turystów.
Nawet nie zd¹¿ylimy siê rozejrzeæ, a ju¿ podszed³ do nas
jaki starszy jegomoæ, który proponowa³ nam seks z dziewczyn¹ za 50 dolarów (od nas dwóch). To chyba by³ jej ojciec
 tak wywnioskowalimy z rozmowy. Micha³ mia³ tupet, bo
wypytywa³ o szczegó³y. Nie skorzystalimy z propozycji  to
chyba oczywiste.
Postanowilimy pójæ wzd³u¿ wybrze¿a od strony pó³nocno-wschodniej, ale siê nie uda³o. By³o zbyt stromo, dziko, w
dodatku zacz¹³ padaæ deszcz, wia³ silny wiatr, skoñczy³ siê
teren ogólnodostêpny, a zacz¹³ prywatny, wiêc ryzyko podwójne  tutaj te¿, tak jak na ca³ym wiecie  prywatnoæ to
wiêta rzecz! Zawrócilimy.
Nie jedlimy niadania, wiêc musielimy skorzystaæ z oferty
polowej kuchni dominikañskiej. Przy prawie bezludnej pla¿y,
pod strzech¹, siedzielimy przy drewnianych brudnych sto³ach czekaj¹c na zamówionego kurczaka z ry¿em i
fasolk¹ (140 peso, czyli 14 z³). Czekalimy godzinê!!! Jedzenie przygotowywa³a nam Murzynka, która jecha³a z nami gua-gua do Las Galeras. Mia³a na
imiê Oliwia.
Warunki, w jakich to wszystko przygotowywano, by³y skandaliczne. A najgorsze, ¿e nie by³o tam
bie¿¹cej wody. Wola³em na to nie patrzeæ. Grozi³o
nam zatrucie. Zamówilimy te¿ po butelce wody Aqua.
Pani Oliwia je przynios³a, a jak¿e, tylko ¿e te butelki
by³y ju¿ u¿ywane  nakrêtka siê obraca³a. Tak wiêc
wypilimy najzwyklejsz¹ wodê produkcji Las Galeras. Micha³ jej nie dopi³, a ja jak szaleniec  do dna!
S³oñca prawie dzi nie by³o, ale temperatura wysoka. Podziwialimy przyrodê i siedzielimy na pla¿y. Do Samana wrócilimy o godz. 17.00. Przygl¹da³em siê mijanym wioskom, w których panowa³a najzwyklejsza bieda. W takim wilgotnym klimacie nie
chce siê chyba ludziom pracowaæ. O porz¹dek wokó³ te¿ nie dbaj¹.
Na kolacjê znów jedlimy pizzê.
C.d.n.

!
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Grzegorz Leoñczuk Listy
ze Shrewsbury
31 maja 2007
Pracujê nocami w du¿ym sklepie TESCO, najwiêkszym w
miecie Shrewsbury, sk¹d posy³am Pañstwu nowiny i przemylenia. Praca dobra, spokojna, doæ ciê¿ka fizycznie, co
lubiê i szanujê. Pochodz¹c ze wsi, cz³owiek posiada dla pracy
takiej uznanie i wie, dlaczego jest dobra. Ot, mê¿czynie przystoi wykorzystanie miêsni, to daje pewne poczucie si³y. Naturalne, zgodne z przyrod¹. Jak powiedzia³ pewien pan z grupy
Hare Kriszna z Polski, którego ostatnio czyta³em, chc¹c poznaæ odpowiedni wzór stosunków m¹¿-¿ona  mê¿czyni stworzeni
s¹ do ciê¿kiej pracy, kobiety do domowych wygód. W pe³ni
siê pod tym podpisujê. Doda³bym, ¿e kobiety do tego równie¿, by stworzyæ ten dom-rajski, pe³en ich ciep³ych s³ów i
oddania dla spracowanych mê¿ów, powracaj¹cych po godzinach pracy dla chleba. I to jest dobre.
Pracujemy od 10 do 7 rano, z trzema niep³atnymi przerwami, w³aciwie wed³ug uznania, kiedy siê je zrobi. Nadgodziny
dostêpne s¹ do woli, zw³aszcza, jeli siê wyrobi opiniê pracowitego. Kierownictwo jest delikatne, nikt tu nie pokazuje mi,
jak jest istotny :). To wa¿ne, zw³aszcza dla Polaka. Dla mnie,
co zmieni³em szereg prac, miêdzy innymi dlatego, ¿e mi nie
odpowiadali ludzie. Nadmieñmy - trzeba tu du¿o ostro¿noci,
by nie popaæ w tu³aczkê niedostosowania. I d³ugi. Jestem
wdziêczny Sai, ¿e poprowadzi³ mnie przez ciê¿kie czasy. Obecna
praca jest dobra.
Dobra. I dobre. D o b r z e nam, trza zacz¹æ w Polsce

myleæ, dochodzê do wniosku. To pomaga, podnosi duchowo, dodaje optymizmu. Koniecznie nale¿y nam zmieniæ przyzwyczajenia mowy. Oni w Anglii maj¹ pod niektórymi wzglêdami dobrze, poniewa¿ mówi¹ dobrze, proszê zwróæcie Pañstwo na to uwagê. Zamiast dzieñ dobry, powtarzaj¹, widz¹c
siê, you are all right, w skrócie «all right». Oznacza to dos³ownie, jeste w porz¹dku. U Ciebie jest w porz¹dku. Czêsto
mówi¹ to sobie na dzieñ dobry nawet bez znaku zapytania,
bez pytaj¹cego podniesienia g³osu. Proszê zauwa¿yæ, psychologicznie, oni siê w ten sposób zapewniaj¹ nawzajem  u Ciebie jest dobrze, jest wszystko w porz¹dku. I zaczynasz siê
czuæ w porz¹dku, lepiej. Oni siê na skalê narodow¹ pozytywnie lecz¹ zapewnianiem, ¿e s¹ dobrzy. Odwrotnoæ poczucia
winy. Podnosz¹ siê nawzajem.
W Polsce, róbmy to. Co s³ychaæ?  Dobrze, dziekujê. A
nie  po staremu. Bo po staremu? Co to znaczy? Zaduch,
stêch³oæ, ot co.
Dobre mówienie to przygotowywanie w³asnymi d³oñmi
dobrego jutra i otwierania oczu na to, ¿e jest dobrze.
Jest taka opowieæ Oto Bóg pyta pewnego cz³owieka 
Synu, co s³ychaæ u Ciebie? Ten, choæ schylony pod brzemieniem chwilowych trosk (ich pokonywanie kszta³tuje charakter), odpowiada rano  wszystko dobrze, Ojcze i Panie. 
Dobrze?... spyta³ z umiechem Ojciec. - Ja Ci dopiero poka¿ê, co to znaczy dobrze!
Potem pyta drugiego, jegomocia zapatrzonego w dochody, kariery, pieni¹dze.  Hej, Synu, jak Ci siê wiedzie? Ten
odpowiada opryskliwie.  Licho, Panie, co tu du¿o mówiæ Licho  pyta Ojciec. Ja Ci tu poka¿ê, co to znaczy licho.
Ciekawym zjawiskiem w Anglii, gdzie praca jest dziêki Bogu
dostêpna, jest
bezdomnoæ. Siedz¹ sobie w parku, k³óc¹
siê czy co, czasem, pij¹. Dlaczego, jakie s¹ powody tego? Zapewne
osobiste. Osobicie mylê sobie, gdy widzê takiego, siedz¹cego z oczekiwaniem na rzucone pieni¹dze Anglika w sile wieku  dlaczego oni siê nie bior¹ do pracy? Wstyd!
Daj¹ im, a bezdomni czêsto siedz¹ z w³asnym psem. Ludzie
powinni pracowaæ, jeli siê tylko daje.
Grzegorz Leoñczuk

UWAGA

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

(V32108)

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 16
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

Poszukujemy chêtnych wolontariuszy do
tworzenia Biuletynu Przystankowego.
Prosimy o zg³aszanie siê do Regionalnego
Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate oraz do redakcji TO.

"
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US£UGI

Meble stylowe, antyki,
d¹b, orzech, sKÓRA i inne

(V36506)
(V30410)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V37905)

Marcin Kruszniewski
Naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych,
elektrycznych. Tel. (087) 520-13-48; 0-601-693-546

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V31009
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V31309
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V43002
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11603
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V30310
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V39504
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V43202
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L12302

LECH
ZAK£AD PRODUKCYJNO-HANDLOWY




ul. Rzenicka 6,

Olecko

tel. (087) 520 20 08 



PRODUCENT OKIEN i
DRZWI PCV i ALUMINIUM

okna wykonane w systemie DECCO
szyba termoizolacyjna k=1,0W/m 2*K
okucia ROTO
mikrowentylacja w standardzie
profil 4-komorowy
doradztwo i monta¿
moskitiery i rolety wewnêtrzne
parapety zewnêtrzne i wewnêtrzne

Pomiary i dowóz gratis!
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V44301
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V35007
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

FUH ELEKTROCOOL

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
K12208
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L12002
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30909
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11503
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V44601
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K12309
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79929
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K37605

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

k2okna@vp.pl

* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V36516

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

(V31209)

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

V43502

* fryzjerskie: strzy¿enie, farbowanie, czesanie, tel. 0-506-396376
K13107

(V43402)

(V39004)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38504

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

(V36406)

* ASTRA - restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-25-68 V35407
* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V43112
* COLOSSEUM - Hotel, Restauracja, tel. 0-87-520-26-43 V33408
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V36206
* ELIPSA- PU Merda, noclegi, wesela, przyjêcia, tel. 0-87520-29-77
V31609
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-063-770 V36216
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V39104
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V43122
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V39304
* PENSJON, noclegi, tel. 0-502-264-902
K13704
* przeja¿d¿ki motorówk¹, narty wodne, kó³ko, tel. 0-502-264902
K13804
* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V18117
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V35307
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L11005
* SKARPA - noclegi, restauracja, przyjêcia okolicznociowe,
tel. 0-87-520-18-50
V31709
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L9707
* STAN MARINO  pizzeria, plac Wolnoci 16, przyjêcia,
zamówienia domowe, tel. 0-87-520-49-60
V39204
* WESELA, przyjêcia, imprezy studenckie, UWAGA: du¿a
atrakcyjna przestrzeñ do tañca, Dom Weselny Eden, Gdañska
1, tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V43102
* zespó³ muzyczny POWRÓT LEGENDY, tel. 0-87-523-91-57K13904
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660-432-109 V35507

* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V38604

(V42902)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
(L11105)
Tel. 0-603-440-115
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V35107

#

US£UGI C.D.
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OG£OSZENIA DROBNE

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 mowych
(V36906)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

DOBREJ MARKI

sprzeda¿, naprawa

Armii Krajowej 6, tel. (087) 520-29-75

* ryby, tel. 0-87-520-12-06

(V31509)
V32508

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V41103)

ROWERY

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2723)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V30010
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V44401
V43302

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne,
wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00

(V31409)

* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094V42802
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8316
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4621
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K14104
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L9009
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V35208

(V37106)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

(V15501)

(V31109)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Sprzedam mieszkania trzypokojowe, w budowie, 63m2;
oddanie w miesi¹cu grudniu br.
Tel. 0-604-456-732

2 pokoje z widn¹ kuchni¹; 120 tys. z³
Tel. 0-502-541-410

WYNAJEM
* gara¿, magazyn, 50 m.kw., Mazurska, tel. 0-509-706-400 K14004
* mieszkanie 160 m. kw., do wynajêcia, tel. 0-604-184-868K15402
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L12601
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L12102
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L12701

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V36606
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V36306)

GRÜNLAND

* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L10306
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L12401
* Audi A6, 2,5TDI, 1996, 21.500 z³otych, zarejestrowany, tel.
0-509-292-234
K14803
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L9308
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L11204
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L10905
* Fiat 126p, zielony, 1994, tel. 0-87-520-76-06
K15202
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K14304
* gara¿ murowany tanio sprzedam, tel. 0-885-189-992 K15601
* gara¿, ul. Go³dapska, przy w¹skotorówce, tel. 0-508-266-703K14902
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L12501
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589 L12202
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L10805
* stó³ bilardowy, tanio, tel. 0-502-264-901
K13604
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57 L11404

S przedam mieszkanie w Olecku; 36m2 ;

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

INNE
* oddam w dobre rêce szczeniaki od ma³ej, bia³ej, ³adnej suczki,
tel. 0-501-720-701
L11902
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L8809
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K14204
PRACA
* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L11703
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L8909
* zatrudnimy mechanika, tel. 0-87-520-02-12
V30320
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K15102
SPRZEDAM

(K44901)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

(K15701)

US£UGI

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

26 93390006 0000 0006 6992 0001

$
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Kalendarz imion

17 lipca
Anety, Jadwigi, Jagody, Julietty, Julity,
Konstancji, Kornelii, Marceliny, Martyny
Aleksandra, Aleksego, Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Czes³awa, Dzier¿ykija,
Jacka, Kornela, Leona, Marcelego, Marcelina, Marcina
18 lipca
Dragomiry, Erwiny, Frydy, Kamili, Kamy,
Karoliny
Arnolda, Dragomira, Emila, Emiliana, Erwina, Fryderyka, Kamila, Roberta, Szymona, Unis³awa, Wespazjana
19 lipca
Alfredy, Fredy, Normy, Nory, Radomi³y
Alfreda, Ambro¿ego, Arseniusza, Makryny, Marcina, Rufina, Wincentego, W³odzimierza, W³odzis³awa, Wodzis³awa
20 lipca
Arety, Czes³awy, Hieronimy, Ludwiki,

Ma³gorzaty, Sewery, Seweryny
Aureliusza, Czes³awa, Eliasza, Fryderyka, Hieronima, Kolumby, Leona, Paw³a,
Seweryna
21 lipca
Angeliny, Anieli, Dalidy, Danieli, Diany, Ody, Pauliny, Praksedy
Andrzeja, Benedykta, Daniela, Eliasza,
Onufrego, Prokopa, Stojs³awa, Wawrzyñca,
Wiktora, Wojs³awa
22 lipca
Boles³awy, Magdaleny, Magdy, Marii,
Mileny, Stois³awy
Albina, Boles³awa, Laurencjusza, Laurentego, Pankracego, Stois³awa, Teofila,
Wawrzyñca
23 lipca
Anny, Apolinarii, Bogny, Brygidy, Grypiny, Joanny, S³awy, ¯aliny, ¯elis³awy
Apolinarego, Boles³awa, Jana, Lubos³awa, Ludwika, S³awosza, Zdzis³awa, ¯elis³awa

Dwadziecia szeæ lat temu
mo¿na by³o przeczytaæ:
Wymiana handlowa ze Zwi¹zkiem
radzieckim
Podstawowe znaczenie dla naszej
wspó³pracy gospodarczej z zagranic¹ maj¹
obroty handlowe z ZSRR. Ze Zwi¹zku
Radzieckiego importujemy bowiem oko³o 30 procent ogó³u towarów sprowadzanych z zagranicy, a eksportujemy tam
ok. 34 procent naszych towarów. Decyduj¹c¹ pozycjê naszego eksportu stanowi¹
wyroby przemys³u elektromaszynowego,
a w ostatnich latach tak¿e przemys³u
lekkiego. ZSRR jest najwiêkszym odbiorc¹
odzie¿y wytwarzanej z polskich tkanin,
oko³o 56 procent ca³ego eksportu bran¿y odzie¿owej. W imporcie decyduj¹ce
miejsce zajmuj¹ dynamicznie wzrastaj¹ce dostawy radzieckich paliw i energii.
Wa¿nym elementem wspó³pracy handlowej
s¹ dostawy z ZSRR z tytu³u uczestnictwa Polski w rozbudowie radzieckiej bazy
surowcowej. Dostawy do wspólnych
przedsiêwziêæ intensyfikuj¹ te¿ eksport
Polski do ZSRR. Pocz¹wszy od 1979 r.
w ci¹gu 12 lat Polska otrzymywaæ bêdzie dostawy dodatkowych iloci surowców z tytu³u uczestnictwa w tych przedsiêwziêciach.

Obrêbek u spódniczki...

W dniach 23.06.2007 - 31.08.2007 r. Biblioteka Pedagogiczna w Olecku bêdzie
czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
9.00 -15.00. W soboty nieczynna.
Zapraszamy serdecznie mieszkañców
Olecka , powiatu oraz goci do odwiedzania naszej placówki tak¿e podczas wakacji.



BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
w czasie wakacji ZAPRASZA

któr¹ chcemy przed³u¿yæ, nale¿y odpruæ
i oczyciæ z kurzu. Spódnicê k³adziemy
p³asko na stole czy desce do prasowania. Kawa³kiem starego suchego myd³a
przeci¹gamy jak o³ówkiem po ladzie
starego obr¹bka. Nastêpnie prasujemy
gor¹cym ¿elazkiem koniecznie przez bibu³ê.
lad starego obr¹bka mo¿na usun¹æ
te¿ w inny sposób. Miejsce ladu przefastrygowujemy doæ gêst¹ zwyk³¹ fastryg¹ i odprasowujemy przez zaparzaczkê.
Kiedy tkanina ca³kowicie wyschnie, fastrygê wyci¹ga siê i ewentualnie jeszcze raz prasuje.

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia
 Na w. Wincentego bêdziem jedli chleb
z nowego.
 W lipcu siê k³osek korzy, ¿e niesie dar
Bo¿y, a najpierwsza Ma³gorzata (20 lipca) sierp w zbo¿e za³o¿y.
 Na Mariê Magdalenê (22 lipca) pogoda  pszczó³ek wygoda, a jak s³ota 
to lichota.
 W lipcu upa³y, wrzesieñ doskona³y.
 W lipcu upa³y, styczeñ mrony ca³y.

Lew

23 lipca
 22 sierpnia
Znakiem tym
rz¹dzi S³oñce. Lwy
mocno je przypominaj¹. Wydaje im
siê, ¿e s¹ zawsze
najwa¿niejsze i oczekuj¹, ¿e ich partnerzy bêd¹ sk³adali im ho³dy, ¿e bêd¹ ich
podziwiaæ i ubóstwiaæ. Dotyczy to zwi¹zków uczuciowych ale te¿ i codziennych
spraw. Wyrzuciæ mieci albo wymyæ
wannê? W ¿yciu! Zamiast pomóc Lew
siada wygodnie, oczekuj¹c na pok³ony
i karesy.
Z drugiej strony Lwy potrafi¹ byæ
nawet hojne, i gdy otrzymaj¹ to, co im
siê w ich mniemaniu, nale¿y, odp³acaj¹
szczodrze. Dotyczy to pieszczot, poca³unków i seksu.
Natura Lwy obdarzy³a na ogó³ naturalnym piêknem i wdziêkiem. Najlepsze
znaki w uczuciach to Baran, Bliniêta,
Waga. Najgorsze, to Byk, Panna i Skorpion.

KUPON NA NAJTAÑSZE
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 ?

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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Moje Pierwsze Zawody Wêdkarskie (2)

Godz.7:30
Czas siê udaæ na ³owisko, ale jeszcze mam czas. Co ja bêdê tam robi³?
Czas rozrobiæ zanêtê zakupion¹ w sklepie. Wybieram wiaderko, idê po wodê.
Wsypujê ró¿ne gotowe mieszanki na ryby
karpiowate, czarna glinka wi¹¿¹ca oraz
pra¿one konopie. Pinka zostanie wsypana
tu¿ przed robieniem kul zanêtowych.
Wszystko wymieszane, ciemny kolor, ³atwo
ugniata siê w d³oni. Mylê sobie  a co
szkodzi zapytaæ dowiadczonych kolegów, czy zanêta jest OK?
Jeden z nich powiedzia³, ¿e tym glutem, to mogê rzucaæ w ³abêdzie w celu
ich przep³oszenia, a nie zwabiaæ ryby na
³owisko.
Podszed³ do mnie Piotr Kowalewski
 wielokrotny uczestnik Mistrzostw Polski
i zawodów Grand Prix, sp³awikowy Mistrz
Okrêgu, itd., itp.
- Przemoczona  us³ysza³em  ale
mo¿e jeszcze da siê uratowaæ. Widzisz
to du¿e kretowisko?
- No tak, widzê.
- To bierz wiaderko i id po ziemiê.
Wracam z ziemi¹. Piotr z jakim trapezowym wiaderkiem i sitem stoi ko³o
mojej zanêty.
-A teraz syp, mieszaj z torfem i przecieraj.
No to sru. Jadê równo, szybko, a¿
skóra na d³oni siê zagotowa³a. Przyda³yby siê rêkawice. Skoñczy³em. Przygl¹dam siê i nie wierzê w³asnym oczom.
Zanêta potroi³a swoj¹ objêtoæ. Ki czort,
mylê sobie...
- Widzisz, poprzez przecieranie napowietrzy³e zanêtê, zrobi³a siê puszysta.
Biorê do rêki. Kurcze, jaka taka sucha, jak z tego zrobiæ kulê? Dziele siê
uwag¹ z Piotrem.
Bierze w d³onie zanêtê, robi kule i

sru, delikatnie o glebê. Podskoczy³a jak
pi³eczka albo pomarañcza i nawet siê nie
rozsypa³a.
- Nie martw siê, w wodzie bêdzie ³adnie
pracowaæ.
No có¿, pierwsza refleksja  zanêta a
zanêta. Niby nic, a taka ró¿nica. Jak mi
siê udawa³o wczeniej zwabiaæ ryby na
³owisko? Hm...
Godz.8:10
Wybieram resztê sprzêtu. Konsternacja. Gdzie jest siatka na ryby? Oczywicie, zosta³a na balkonie po wczorajszej wyprawie na ryby. Piêknie. Ale obciach.
Ale có¿, nie ja jeden czego nie zabra³em. Jeden z kolegów zostawi³ robaki
w lodówce. Ja mam kilka paczek, dzielê
siê, a on mi daje zapasow¹ siatkê. Troszkê
ma³a. Bêdzie k³opot z wygodnym l¹dowaniem ryb. Ale lepsze to ni¿ nic.
Idê na stanowisko. Po drodze mijam zawodników. Rozstawiaj¹ platformy, stanowiska.
A po jakie licho taszczyæ tyle sprzêtu? Potem okaza³o siê, ¿e to wygodne
siedziska, z bardzo dobr¹ organizacj¹ roz-

mieszczonego sprzêtu. Nie bêdê siê rozwodzi³, ale koledzy wiedz¹, o co chodzi.
Wêdy nie wêdy, kilkunastometrowe,
jakie rolki-srolki, siaty kilkumetrowe. Wow.
Dochodzê do stanowiska. Rozstawiam
fotelik, podpórki, siatka do wody. Rozk³adam bacik z przypiêtym przy samochodzie gotowym zestawem. Gruntujê
dno. Dosyæ g³êboko, Ponad 4 metry. Bli¿ej
brzegu dno nieco siê wyp³yca. Trzeba
uwa¿aæ z kulami, ¿eby nie stoczy³y siê
za daleko, bo moim kijaszkiem mogê nie
dorzuciæ do zanêconego miejsca. Do zanêty
dodajê pinkê, ugniatam kule i czekam na
has³o.
Godz.8:55
Mo¿na nêciæ. Piêæ du¿ych kul trafia
do wody. Rzucam trochê w bok, uci¹g
jest co prawda nieznaczny, ale jest. Czekam. Nastêpne 5 minut, które ci¹gn¹ siê
strasznie d³ugo.
£owimy!!
Bia³y robaczek na maluki haczyk i
do wody. Branie natychmiastowe, zdecydowane. Na haczyku dynda ³adna p³otka. Potem kr¹pik i tak w kó³ko. Leciutko,
delikatnie donêcam. Brania nie ustêpuj¹. Ca³y czas drobnica. Przyp³ywa ukleja. Jest na ca³ej g³êbokoci ³owiska. Szaleñstwo. Jedna za drug¹ l¹duje w po¿yczonej siatce. Jest niele  mylê sobie.
Co raz zerkam na boki. U innych podobnie. Trwa wycig z czasem i odhaczaniem rybek. Rêce siê klej¹. Dobrze, ¿e
zabra³em rêcznik. Ryba przestaje braæ,
na ca³ym kanale. Zanêta do wody.
Zaczynam siê nudziæ, trzeba co
wymyliæ. Mo¿e czerwonego za³o¿ê i
zarzucê bli¿ej brzegu? Jak pomyla³em
tak, zrobi³em. Rzut. Jest co ciut wiêkszego. To tylko wiêkszy kr¹pik. Powtarzam operacjê, to samo. Trzeci rzut, co
dziwnie siê sp³awik zachowuje, jakby siê
lekko wyk³ada³...
Krzysztof
C.d.n.

&
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K¹cik szachowy (43)
Gra z izolowanym pionkiem (cz.2)
W poprzednim K¹ciku omówilimy
jedn¹ zasadê gry z izolowanym pionkiem,
zwi¹zan¹ z prze³omem d4-d5 lub d5-d4.
W tej edycji K¹cika szachowego rozpatrzymy pozosta³e zasady rozgrywania tej
pozycji. Najczêciej spotykanym planem
gry jest atak na króla. Umo¿liwiaj¹ to
zalety izolowanego pionka takie jak: przewaga w przestrzeni, pó³otwarte linie c
i e oraz silnie wzmocniona figurowo
forpoczta na polu e5, któr¹ najczêciej
zajmuje skoczek. Zobaczmy przyk³ad partii
granej pomiêdzy Polugajewski - Lutikow Swierd³owsk 1957r. 1.d4 Sf6 2.c4
e6 3.Sf3 c5 4.e3 Ge7 5.Sc3 0-0 6.Gd3
d5 7.0-0 d:c4 8.G:c4 Sbd7 9.He2 a6 10.a4
c:d4 11.e:d4 Sb6 12.Gb3 Gd7 13.Se5
Ge8 14.Wd1 Sbd5

15.Wd3! Bia³e ustawi³y optymalnie
figury i przystêpuj¹ do ataku na króla.
Przerzucenie wie¿y po trzeciej linii na
skrzyd³o królewskie sprawia czarnym
ogromne trudnoci w znalezieniu w³aciwego planu obronnego. Jak niebezpieczny
jest to manewr wynika z dalszego przebiegu partii Wc8 16.Wg3 (16.Sb4 Wg3
17.H:d4 Gh6+-) Kh8 17.Gg5 Sb4 18.Wd1
Wc7 19.Wh3 g6 20.Hf3 Wg8 21.Se4
Sh5 (21... S:e4 22.Wh7+-) 22.Hf7 Gc6
23.He6 Wg7 24.d5 Gd7 25.Ge7 We7
26.Hd6 He8 27.Sf6 Sf6 28.Hf6 Wg7
29.d6 1-0
W kolejnym przyk³adzie przedstawimy atak na króla z wykorzystaniem linii
c na podstawie partii Smys³ow  Ribli Londyn 1983r. 1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4
d5 4.Sc3 c5 5.c:d5 S:d5 6.e3 Sc6 7.Gd3
Ge7 8.0-0 0-0 9.a3 c:d4 10.e:d4 Gf6
11.Ge4 Sce7 12.Se5 g6 13.Gh6 Gg7
14.G:g7 K:g7 15.Wc1 b6

7.c:d5 e:d5 8.d4 Sc6 9.0-0 Gg4 10.d:c5
G:c5 11.Sc3 a6 12.Se1 We8 13.h3 Gf5
14.Sd3 Ga7 15.Wc1
15... d4! Doskona³y ruch! Posuniêcie to krêpuje si³y przeciwnika jednoczenie
umo¿liwiaj¹c atak na pionka, który znajdujê siê na s¹siedniej linii. Tym pionkiem jest pionek e2. Dodatkowym atutem
tego posuniêcia jest zdobycie przestrzeni
w centrum dla realizacji swojego planu
gry. Partia dalej potoczy³a siê: 16.Sa4
Ge4 17.Sac5 G:g2 18.K:g2 Hd5 18.Kh2
Se4 19.S:e4 W:e4 20.Wc2 Wae8 21.Gc1
f6 22.f3 W4e7 i czarne wygra³y po 57
posuniêciu. Dalszy przebieg partii oraz
wynik nie jest istotny dla wyczerpania i
zrozumienia tego tematu. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e to czarne dziêki temu
manewrowi osi¹gnê³y du¿¹ przewagê
zmuszaj¹c bia³e do obrony s³abego pionka
na e2.

16.S:d5 S:d5 17.G:d5 H:d5 18.Wc7
Po serii wymian i znacznego uproszczenia siê pozycji bia³e wprowadzi³y wie¿ê
do obozu przeciwnika, która gwarantuje
bia³ym du¿¹ przewagê. Przewagê tê zapewnia równie¿ skoczek na e5, który w
tej pozycji jest wyranie lepszy od goñca. Gb7 19.Hg4 Wad8 20.Wd1 a5 21.h4
Wc8 22.Wd7 He4 23.Hg5 Gc6 24.f3!
Hf5 25.Wa7 Ga4 26.We1 Wc2 27.b4
Gb3 28.b:a5 b:a5 29.We4 h6 30.He3 Wb2
31.Wg4 g5 32.hg5 h5 33.Wg3 h4
34.Wg4 h3! 35.g6 h2 36.Kh2 Wh8
37.Kg3 Wg2 38.Kg2 Wc2 39.Hf2! Wh2
TURNIEJ O PUCHAR
40.Kh2 Hf2 41.Kh3 Hf1 42.Wg2 1-0
PRZYSTANKU OLECKO
Przedstawione powy¿ej plany gry s¹
W dniu 28 lipca (sobota) serdecznajczêciej stosowane. Zdarza siê jednak, i¿ przeprowadzenie ich jest niemo¿- nie zapraszamy Pañstwa na turniej O
liwe, a strona maj¹ca izolowanego pion- PUCHAR PRZYSTANKU PLECKO,
ka musi w sensowny sposób prowadziæ który rozpocznie siê o godzinie 9.00.
Rozegrany zostanie systemem szwajcardalsz¹ walkê.
Ostatnim z planów gry z izolowanym skim na dystansie 7 rund tempem P15
pionkiem, który pragniemy Pañstwu za- (piêtnacie minut dla ka¿dego zawodniprezentowaæ jest zwi¹zany z przesuniê- ka na rozegranie ca³ej partii). Turniej
ciem izolowanego pionka i atakiem pionka odbêdzie siê w Gimnazjum nr 2 w Olecna przeciwnika na s¹siedniej linii. Jest ku przy ul. S³owiañskiej 1
Marta & Czes³aw Spisak
to doæ trudny plan i stosowanie go
wymaga znajomoci
wielu innych zasad
strategicznych, któOLECKIE CENTRUM
re nie s¹ objête tym
SZKOLENIA
KIEROWCÓW
wyk³adem. Aby go
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy
Miliszewski
zrozumieæ przytoczymy Pañstwu nastêRozpoczêcie kursu
puj¹cy przyk³ad partii
granej pomiêdzy Orodek
Flohr - Spalski gra- czynny
sierpnia
nej w Soczi w codziennie
1965r. 1.Sf3 Sf6 2.c4 w godz. 800-1800
e6 3.b3 d5 4.Gb2 Ge7
tel. 520-23-36
5.g3 0-0 6.Gg2 c5 www.olecko.prawojazdy.com.pl
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sze zdobycze to: Mistrzostwo Polski Dominiki Olszewskiej (ze wzglêdu na zbyt
niski stopieñ - pas w Taekwondo nie
mog³a wyjechaæ na Mistrzostwa Europy Kadetów), br¹zowe medale Mistrzostw
Polski: Daniela Olszewskiego, Martyny Kotowskiej, Izabeli Gorlo oraz wiele
medali na zawodach ogólnopolskich.
Dzia³alnoæ klubu opiera siê g³ównie na dotacji Urzêdu Miasta Olecko.
Dziêki temu wszyscy zawodnicy nie p³ac¹
za treningi. Du¿y wk³ad daj¹ sponsorzy,
Cz³onkowie Klubu, Zarz¹d, w tym Karol
Smokowski, który u¿ycza³ dachówek na
pokazy oraz dzia³acze i osoby o dobrym
sercu: Celina Górska, El¿bieta Rêkawek. Wszystkim Sk³adamy Serdeczne podziêkowania
Nastêpnie wrêczono nagrody zawodnikom. Medalici Mistrzostw Polski otrzymali dyplomy oraz talony do sklepów
Impuls ufundowane przez Wiceburmistrza Henryka Trznadla oraz Pana Miros³awa Popko.
Pozostali zdobywcy medali otrzymali
pami¹tkowe dyplomy i drobne upominki
ufundowane przez Klub. Nagrody wrêczali Celina Górska i Henryk Trznadel.
Zawodnicy z Wieliczek otrzymali
nagrody rzeczowe ufundowane przez
Wójta Gminy Wieliczek.

Kolejnym punktem by³o wrêczenie
wyró¿nieñ sponsorom oraz dzia³aczom.
Pami¹tkowe statuetki wrêcza³a wiceprezes Klubu El¿bieta Koncewicz. Wyró¿nienia otrzymali: Wac³aw Olszewski, El¿bieta Rêkawek, Katarzyna Mróz (Olmedica), Kazimierz Chlebicz (Kruszbet),
Celina Górska, Dyrektor Zespo³u Szkó³
w Olecku Stanis³aw Kopycki, Jan Jakimowicz (Wójt Wieliczek), Miros³aw Popko (Impuls).
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê
dyrekcji Zespo³u Szkó³ Pani Ma³gorzacie Micha³owskiej i Panu Stanis³awowi
Kopyckiemu za udostêpnianie hali sportowej oraz sprzêtu sportowego, dyrektorowi MOSiR Andrzejowi Kamiñskiemu za udostêpnianie obiektów, Mleczarni
Olecko, Piekarni Staniszewski paniom
z obs³ugi szko³y i wielu innym.
Na koniec wszyscy spotkali siê na
drobnym poczêstunku przygotowanym
przez zawodniczki z naszego Klubu: Izê
Gorlo, Martynê Kotowsk¹, Dominikê
Olszewsk¹.
Mamy nadziejê, ¿e kolejny rok bêdzie
obfitowa³ w jeszcze wiêksze sukcesy i
corocznie bêdziemy spotykaæ siê na naszej Gali Sportu.
Ze sportowym pozdrowieniem Zarz¹d
LUKS Hidori Olecko

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku informuje, ¿e w dniach 1415 lipca 2007 roku na naszych obiektach odby³o siê wiele imprez sportowych z
udzia³em du¿ej liczbie startuj¹cych. I tak:

Ostateczna kolejnoæ: 1. Rodzina, 2. Romki,
3. Baya Bongo, 4. Soko³y

TAEKWONDO
LUKS HIDORI Olecko
TAEKWONDO OLIMPIJSKIE
Podsumowanie
roku sportowego 2006/07

Wrêczenie nagród i
wyró¿nieñ

W Zespole Szkó³ na Siejniku dnia
20.06.2007 odby³a siê uroczystoæ podsumowania osi¹gniêæ sportowych w roku
szkolnym 2006/2007, zorganizowana przez
Zarz¹d i Cz³onków Uczniowskiego Klubu Sportowego Hidori. Na podsumowaniu zaproszeni byli przedstawicie Urzêdu
Gminy Olecko: Burmistrz Olecka Wac³aw
Olszewski, Wiceburmistrz Henryk Trznadel, Pani El¿bieta Rêkawek oraz g³ówni
sponsorzy: PPMD Kruszbet Suwa³ki,
Impuls Miros³aw Popko, Olmedica Olecko, Wójt Gminy Wieliczki Jan Jakimowicz i gocie: Dyrekcja Zespo³u Szkó³ w
Olecku, Celina Górska, m³odzie¿ i nauczyciele z Zespo³u Szkó³ na Siejniku.
Uroczystoæ rozpocz¹³ krótki pokaz
umiejêtnoci Taekwondo w wykonaniu
zawodników Hidori. Nastêpnie prezes
Dorota Miszczak przedstawi³a osi¹gniêcia
z minionego roku. G³ówne i najwa¿niej-

1. Turnieje tenisowe:
a) 15.07.07  Turniej o Puchar Starosty Oleckiego
- kategoria powy¿ej 50 roku ¿ycia
1. Miejsce  Rososiñski Janusz
2. Miejsce  Warcho³ Zbigniew
3. Miejsce  Tomczyk Marian
- kategoria open
1. Miejsce - Yahor Yatsyk ( Bia³oru)
2. Miejsce  Kaparicha Konstantin (Bia³oru)
3. Miejsce  G³owicki Kondrad
b) 15.07.07  o puchar Jerzego Borczyka  Kategoria Dzieci
1. Miejsce - Supronowicz Patrycja
2. Miejsce  Domañski Mateusz
3. Miejsce  Maksimowicz Dominika
2) Turniej pla¿owej pi³ki siatkowej  15.07.07
W turnieju uczestniczy³o 7 zespo³ów
zwyciê¿y³ zespó³ ,,Rodzina w sk³adzie

Jerzy Wrzyszcz i Szymon Wrzyszcz.
Pó³fina³y :
Baya Bonga  Romki
02
Rodzina  Soko³y
20
Mecz o III miejsce:
Bayo Bonga  Soko³y
20
Mecz o I miejsce:
Rodzina  Romki
20

Jednoczenie informujemy, ¿e w dniu
28 lipca (pocz¹tek o godzinie 12.00) na
Pla¿y Miejskiej odbêdzie siê XV Olecki Maraton P³ywacki. W maratonie mo¿e
braæ udzia³ ka¿dy kto posiada ,,¿ó³ty
czepek i badania lekarskie (w przypadku nieletnich niezbêdna jest zgoda rodziców lub opiekuna prawnego).

Imprezy sportowe na obiektach MOSI-R
w dniach 17-31.07.2007 r.
17.07  godz. 10.00 - strzelnica  turniej pi¹tek pi³karskich dla dzieci
22.07  godz. 10.00 - korty - turniej tenisowy o ,,Wielki Sêkacz Olecki
22.07  godz. 11.00 - boisko przy kortach - otwarty turniej siatkówki pla¿owej
27.07  godz. 16.00 - boisko przy kortach - otwarty turniej pi³ki no¿nej pla¿owej
28.07  godz. 19.00 - korty  nocny turniej tenisowy o Puchar ,,Przystanku
Olecko - ( gra podwójna)
29.07  godz.19.00 - korty  nocny turniej tenisowy o Puchar ,,Przystanku Olecko - ( gra pojedyncza)
29.07  godz. 11.00 - boisko przy kortach - otwarty turniej siatkówki pla¿owej
31.07  godz. 10.00 - strzelnica  turniej pi¹tek pi³karskich dla dzieci
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 263

Na wakacjach czas p³ynie bardzo
szybko. Te siedem dni minê³o jak tydzieñ.
Szybko... Prawda? Ale co to by³ za tydzieñ! Same atrakcje. Cz³owiek myla³,
¿e to tzw. sezon ogórkowy, a tu takie
jaja. JAJA!
Mo¿ecie Pañstwo, ze mnie siê miaæ.
Ale teraz ju¿ wiem dok³adnie dlaczego
tak lubiê PiS. P(o cichu) i S(kutecznie)!
G³osowa³em na tê formacjê i powierzy³em jej swoje nadzieje... i mnie nie zawodz¹.
W ubieg³ym tygodniu zwinê³o siê
miasteczko namiotowe z pielêgniarkami.
Trochê do miechu mi by³o jak jedna z
pañ z takim ¿alem w g³osie stwierdza³a,
¿e to rz¹d je ola³. Dziwne? Chyba ¿yjemy w innych krajach i czytamy inne gazety czy mamy do czynienia z innymi
mediami. Pani Pielêgniarka po prostu
SK£AMA£A ludziom w oczy robi¹c z
siebie uczciw¹ stronê konfliktu. Piszê
g³upoty? A sk¹d! Przecie¿ pielêgniarki
uzgodni³y wiele z rz¹dem i obie strony
posz³y na kompromis pasuj¹cy obu stronom. Przecie¿ to by³o nawet w TVN i
Polsacie... Ba! Nawet Gazeta Wyborcza
to opisywa³a. Jak siê przegl¹da prasê z
ostatnich tygodni to przedstawia siê jeden obraz: mêtlik jaki wprowadzi³a w g³owach strona lekarsko-pielêgniarska. Przecie¿ to ich przedstawiciele co parê chwil
wypowiadali siê przed kamerami: dochodzi
do prze³amania, impas prze³amany, porozumienie mo¿liwe, niekonsekwencje,
dobrze, le, bez porozumienia... Co wyszed³ lub wysz³a przed kamerê przedstawiciel lub przedstawicielka protestuj¹cych
to inne zdanie! Pielêgniarki i lekarze wiedz¹
sk¹d wzi¹æ pieni¹dze! Bo pieni¹dze s¹...
dostaj¹ je inni przedstawiciele korzystaj¹cy z bud¿etu! Tak sobie siêgn¹³em do
starych róde³ przygl¹daj¹c siê dzia³aniom prof. Religi i pana Sosnierza (ówczesne PO)... oni te¿ wiedzieli sk¹d braæ
pieni¹dze dla lekarzy i pielêgniarek. Zostali ministrami i wysokimi urzêdnikami
w resorcie lecznictwa  i sta³ siê cud!
Okaza³o siê, ¿e nie jest to takie proste
zarz¹dzaæ w przeciwieñstwie do wiedzy,
¿e pieni¹dze s¹ i ju¿.
Jeden z wielkich kontestatorów i
posiadaj¹cych wiedzê w innym resorcie,
tj. Andrzej Lepper, te¿ wiedzia³ gdzie s¹
pieni¹dze w resorcie rolnictwa. Zosta³
ministrem rolnictwa i okaza³o siê, ¿e niby
s¹, ale praktyka wydawania pieniêdzy
okaza³a siê inna od teorii. Teraz dwa razy
pomyli...
I tak, bardzo sprytnie nawi¹za³em do

pana Andrzeja Leppra. Ju¿ nie ministra
czy wicepremiera, ale pana pos³a. Przypomnê Pañstwu to co pisa³em kilkanacie miesiêcy temu o wejciu Leppera
do rz¹du. Pisa³em, ¿e Jarek ogra Leppera i doprowadzi do marginalizacji tego
cz³owieka w polityce. Wielu puka³o siê
czo³o gdy o tym pisa³em i mówi³em. Teraz mogê umiechn¹æ siê mi³o i napisaæ:
A NIE MÓWI£EM! Mo¿e i jestem amator czy zbyt wielki zwolennik jednej opcji,
ale mogê spokojnie napisaæ to co Boles³aw Lemian powiedzia³ spytany czemu nie pisze o wa¿nych problemach spo³ecznych, o polityce tylko o kwiatkach,
mi³oci i motykach. Ten mi³y poeta stwierdzi³: od polityki to ja mam Pi³sudskiego.
A ja od polityki mam Kaczyñskich! To
s¹ mocni gracze polityczni. Lekcewa¿enie i obni¿anie ich umiejêtnoci, wiedzy
i mo¿liwoci jest objawiem g³upoty. S³owem g³upiec mogê spokojnie nazwaæ
ka¿dego pisz¹cego czy mówi¹cego o nich
z lekcewa¿eniem. Wracaj¹c do sprawy
Andrzeja L., bo zapewne ju¿ nied³ugo,
mimo zbiowej histerii uwielbienia dla tego
pana w tej chwili opozycji i robienia z
niego ofiary kaczyzmu, jak ze miechem
stwierdzi³ mówi¹c o tym premier Kaczyñski,
opisuj¹c to co teraz siê wyrabia, mówi i
pisze, ten pan nied³ugo spotka siê z jakim prokuratorem. Oskar¿anie CBA o
to, ¿e wrabia i robi co ministrom i premierom, oraz nazywanie policj¹ polityczn¹
jest mieszne. Chcia³bym przypomnieæ,
¿e CBA zosta³a po to stworzone by
PRZEDE WSZYSTKIM PATRZEÆ NA
RÊCE SAMYM RZ¥DZ¥CYM! Nie
dokonywanoby nawet prowokacji, jeli

nie istnia³yby takie przes³anki, ¿e co zwi¹zanego z korupcj¹ dzieje siê w ministerstwie. Szef CBA Mariusz Kamiñski nie
jest g³upcem i na pewno nie zrobi³by tego
wbrew w³asnym zasadom. Dzi korupcja jest bardzo dziwnie usprawiedliwiana przez media i wielu polityków. Z aresztowanych ³apówkarzy robi siê bohaterów i mêczenników, a sam¹ korupcjê
okrela siê mianem choroby, na któr¹
trzeba znaleæ szczepionkê, a nie lekarstwo w postaci CBA! Szczyt hipokryzji
i ob³udy! O kim takim mo¿na napisaæ:
kanalia! Jak taka osoba, uznaj¹ca siê za
autorytet, tyle lat maj¹ca wp³yw na rz¹dy i w³adzê mówi takie brednie. PRZEZ
KILKANACIE LAT SZANOWNY PAN
CZY PANI NIC NIE ROBILI, A TERAZ
CO TAM PRZEB¥KUJ¥ O SZEPIONAKCH. Tfu z takimi geniuszami! Z drugiej strony mam pytanie do obecnych
wyznawców w. Leppera. Czy gdyby
CBA maj¹c pog³oski o mo¿liwej korupcji w Ministerstwie Rolnictwa, nie reagowa³¹byi nie podjê³a akcji, a wysz³o by
to na jaw staj¹c siê spraw¹ medialn¹.
TO DOPIERO BY£OBY UJADANIE! ¯e
ten sprawiedliwy rz¹d ukrywa sprawy
korupcji i przestêpstw w swoim gronie!
Na dzi, mimo upa³ów, proponujê
przyjrzeæ siê ludziom (w telewizji), którzy co i jak mówi¹. I proszê sobie przypomnieæ co mówili kila czy kilkanacie
miesiêcy temu. Czy mo¿na ufaæ ludziom,
którzy zmieniaj¹ zdanie w zale¿noci od
chwili i czasu? To zwykli oszuci, a nie
inteligencja czy autorytety.
PAC

