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Drogi
Czytelniku!

Wa³anie trzymasz w reku piêæsetny
numer Tygodnika Oleckiego. Mo¿e nie
jest to olbrzymi sukces, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e jeszcze nigdy w historii Olecka nikt nie wyda³ tylu edycji pisma.
Maj¹c nadziejê na dalsze 500 numerów TO pozdrawiamy wszystkich naszych Czytelników, Reklamodwaców
i Osoby Wspieraj¹ce.
Redakcja

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

HANDLOWE



Aleje

PROMOCJE

Lipowe

1B

(V40905)

MAJSTER

Tego jeszcze nie by³o!
Sam koncert: normalnie, wróci³y wspomnienia, tort na dwudziestopiêciolecie.
Feta! Przed koncertem Lady Pank wyst¹pili Wniebowciêci i Tymon Tymañski
z zespo³em. Musieli siê niele nagimnastykowaæ i znieæ nawo³ywania czekaj¹cych na wystêp gwiazdy fanów. Prawdziwi fani czekali na tê czêæ wieczoru w
spokoju. Có¿, takie jest prawo saportu.
Mylê, ¿e lepiej uda³o siê to Radkowi
Skrodzkiemu. Tym bardziej, ¿e publicznoæ by³a raczej nap³ywowa.
Gorzej z ochron¹! Zdarzy³a siê rzecz
nie do pomylenia. Rzecz karalna! Jeden
z ochroniarzy pod scen¹ u¿y³ podczas
koncertu gazu ³zawi¹cego. Podobnie¿
ch³opak chcia³ zrobiæ zdjêcie zespo³owi.
U¿ycie przez ochronê gazu ³zawi¹cego na masowej imprezie tego typu mo¿e
spowodowaæ panikê, a wtedy co najmniej
poturbowanie wielu osób. Dlatego nie
stosuje siê tego typu rodków przymusu. U¿ycie takiego gazu nie chroni, a wrêcz
nara¿a widzów nawet na mieræ.
Bardzo dobrze zareagowa³ na scenie
Borysewicz. Kilka uwag pos³a³ w kierunku ochroniarza. Jednak dla kilku osób
koncert zakoñczy³ siê w ambulatorium
pogotowia.
Jak zawsze podczas Przystanku
bogat¹ listê propozycji zawodów sportowych przedstawi³ MOSiR. Reprezentowane by³y wszystkie dyscypliny sportów letnich.
Dokñczenie na s. 3.

 WIELKA WYPRZEDA¯ SPRZÊTU OGRODOWEGO
NA CA£Y ASORTYMENT 15% RABATU
 EMULSJA JEDYNKA BIA£A 1L, 3L, 5L, 10L
 EMALIA FTALOWA ALKIDOWA JEDYNKA BIA£A 0,9L

SUPER CENY!
Tel. (87) 520 44 46

Monografia

Olecka

Burmistrz Wac³aw Olszewski podj¹³
wstêpne rozmowy z Orodkiem Badañ
Naukowych Uniwersytetu WarmiñskoMazurskiego w sprawie napisania monografii Olecka.
Monografia bêdzie obejmowaæ czasy od powstania miasta do nam wspó³czesnych. Propozycja zosta³a przez Instytut przyjêta.
Rozmowy zostan¹ podjête po wakacjach, najprawdopodobniej we wrzeniu.
Ich owocem ma byæ podpisanie umowy
dotycz¹cej finansowych aspektów przedsiêwziêcia. Instytut powo³a wtedy radê
redakcyjn¹ monografii. Prace nad tym
zbiorowym dzie³em maj¹ byæ ukoñczone na pocz¹tku 2010 roku. Jest to rok
obchodów 450-lecia Olecka.
Burmistrz podj¹³ tez wstêpne rozmowy z zwi¹zkiem treuburczyków. Reprezentuj¹cy zwi¹zek dr Mateé zapewni³, ¿e
ze strony niemieckiej zostan¹ na rzecz
stworzenia monografii zostan¹ udostêpnione wszelkie posiadane przez ziomkostwo dokumenty i zdjêcia.

Muzeum
Ziemi Oleckiej

Burmistrz Wac³aw Olszewski podj¹³
decyzjê, ¿e Muzeum Ziemi Oleckiej powstanie nawet wtedy, gdy projekt nie
dostanie ¿adnego grantu. O jak najszybsze
powstanie Muzeum apelowa³ podczas
ostatniego pobytu w Olecku dr Mateé
 przewodnicz¹cy Zwi¹zku TreuburczyC.d. na s. 2.
ków.

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

10%

letnia obni¿ka
cen rowerów

(K16002)

Z wielu powodów
tegoroczny Przystanek
Olecko by³ inny od poprzednich. Przede wszystkim by³ zorganizowany za du¿o mniejsze pieni¹dze, wiêc
i rozmach przedsiêwziêcia by³ nie tak widowiskowy. Chocia¿, zdawa³oby siê, kameralna prezentacja teatralna na pomniku w parku przyci¹gnê³a potê¿ny t³um.
Kameralne za koncerty na p³ycie
ma³ego stadionu, choæ ogl¹dane przez
setki osób, wygl¹da³y tak jakby widzów
by³o kilkunastu. Lepiej by³o na koncercie Big Cyc, a ju¿ zupe³nie przyzwoicie na Lady Pank.
Przyzwoicie znaczy obejrza³o go
ponad dziesiêæ tysiêcy osób!
Kompletnie zapchane samochodami
miasto patrzy³o ze zdumieniem na ci¹gn¹cy w kierunku parku MOSiR t³um.

CENTRUM

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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Narkotyki

Dokoñczenie ze s. 1.

Wielu z tych, którzy maj¹ pokane
zbiory dotycz¹ce historii Ziemi Oleckiej
jest w podesz³ym wieku. Chêtnie przekazaliby je profesjonalnej placówce. Dalsze
czekanie grozi rozdrobnieniem zbiorów,
a nawet ich zaginiêciem. Wiêkszoæ z nich
bowiem to nieopisane pami¹tki rodzinne, które wraz ze mierci¹ w³acicieli mog¹
zostaæ po prostu zniszczone.
Pokane zbiory historyczne posiadaj¹
te¿ wspó³czeni olecczanie. S¹ to zbiory
dokumentów, monet, obrazów, dzie³ sztuki,
zdjêæ, pocztówek oraz wyrobów rêkodzie³a.
Wszystkie te przedmioty mog³yby wype³niæ kilkanacie sal wystawowych.
Podjêcie decyzji w sprawie remontu
i dostosowania budynku starego ratusza (ostatnio przedszkola) w parku jest
wa¿nym etapem w odtworzeniu historii
naszej Ma³ej Ojczyzny.
MB

TANKUJESZ U NAS,

W nocy podczas koncertu Lady Pank
policjanci zatrzymali dwie dwudziestodwuletnie mieszkanki powiatu oleckiego Alinê P. i Emiliê R., które pali³y marihuanê. Obie zosta³y zatrzymane w areszcie
policyjnym za posiadanie narkotyków.
Grozi im kara do dwóch lat wiêzienia.

W yp a de k

25 lipca w Kukowie dosz³o do wypadku drogowego. Spowodowa³a go
osiemnastoletnia Sandra Z., która prowadzi³a auto Suzuki bez uprawnieñ. Na
prostym odcinku drogi straci³a panowanie
nad kierownic¹ i wjecha³a do przydro¿nego rowu.
W wyniku wypadku kieruj¹ca pojazdem oraz dwudziestojednoletnia pasa¿erka
i osiemnastoletni pasa¿er zostali z ogólnymi obra¿eniami umieszczeni w e³ckim
szpitalu.
Policja prowadzi czynnoci wyjaniaj¹ce.

ZBIERASZ

MARKET
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STACJA PALIW  Rarytas

KRAM

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
ul. E³cka 4

Autem w ganek

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar

Wojska Polskiego 18

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

Tel. (087) 520 01 20

(V37507)

Redakcja

****************

UWAGA

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

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V36708)

AUTOMYJNIA od 730 do 1800
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V36108)

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

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

26 lipca o 19.50 w Urbankach kieruj¹cy BMW dwudziestotrzyletni Pawe³ K.
na ³uku drogi starci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w betonowy ganek.
Pasa¿er Piotr K. straci³ przytomnoæ
i zosta³ umieszczony w szpitalu w Suwa³kach. Kierowca by³ trzewy.

Policja

dzia³a!

* 23 lipca policjanci zatrzymali na jeziorze Oleckie Ma³e czterech mê¿czyzn,
którzy skradli ³ód wios³ow¹ i kajak. Szymonowi K. (20 lat), Dariuszowi K.(22 lata),
Paw³owi K.(20 lat) i Leszkowi K.(21 lat)
za kradzie¿ mienia grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolnoci.
* 27 lipca zatrzymano z³odzieja studzienek ciekowych. Dwudziestojednoletni Adam £. krad³ je m.in. w Bia³ej Oleckiej. Dochodzenie prowadzi policja.

SKUP
JAB£EK
ul. E³cka 2

(V44103)

Muzeum
Ziemi Oleckiej

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

(K47202)

Tygodnik Olecki nr 30 (499)

(stara Melioracja,
przy skupie skupie z³omu),

tel. 0-501-611-961

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Julia Aleksandrowska
 Krystyna Ko³odziejska
 Rajmund Manimak
 Maria Sujeta
 Maria W¹sowska
 Marcin Ziomkowicz

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)

Przystanek
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A by³y jeszcze takie, jak szachy czy
tenis sto³owy. Ten ostatni w wykonaniu mistrzów tej dyscypliny.
Gdybymy zrobili ten koncert w
amfiteatrze, widzowie tam by siê nie zmiecili  stwierdzi³ Marek Ga³¹zka.
Narzekaj¹ jednak w³aciciele restauracji i sklepów, ¿e umiejscowienie imprez
w parku MOSiR pozbawi³o ich znacznej
czêci wp³ywów z Przystanku. Pieni¹dze zarobi³y za firmy kateringowe i browary, które wykupi³y miejsca na ma³ym
stadionie. Z jednej strony ¿al jest uzasadniony, bo pieni¹dze wyjecha³y z miasta,
z drugiej jednak nasuwa siê pytanie: czy
oleckie firmy by³oby staæ na zap³acenie
choæby czêci op³at zwi¹zanych z tantiemami za wystêpy? Tym bardziej, ¿e o
tym kto bêdzie sprzedawa³ piwo w ogródkach, decydowa³y tylko wy³o¿one na
sponsorowanie pieni¹dze.
W kulturze przystankowej natomiast
dzia³o siê mniej lub dla niektórych zupe³nie nic. Zatraci³a siê podczas tegorocznych spotkañ zupe³nie idea Przystanku. Nie by³o warsztatów i, co za tym idzie,
pokazów warsztatowych.
By³ co prawda Przystanek Kino i
projekcja filmów Jerzego Gruzy wraz ze
spotkaniem z re¿yserem. By³a to jednak
jedyna impreza kulturalna towarzysz¹ca
Przystankowi. Zorganizowany zosta³ jeszcze pokaz warsztatowy na Pomniku. Olecczanie pokazali swoj¹ interpretacjê Missa
pagana Edwarda Stachury. Dla propagatora idei integracji by³y to jednak dzia³ania ¿adne.
Poza przystankiem nale¿y odnotowaæ
jeszcze wieczór autorski Gra¿yny Dobreñko w galerii Wies³awa Bo³tryka. Poetka
prezentowa³a tam wiersze z nowego
dwujêzycznego tomiku Sztuka ¿ycia
(t³umaczenia na ukraiñski).
I to by³a ca³a kultura  jeli odejmiemy od tego koncerty.
Nie jest to wina organizatora, a raczej brak trzewej oceny Przystanku przez
Radê Miejsk¹. Zainwestowanie nawet
trzykrotnie wiêkszych pieniêdzy zwróci
siê jako najtañsza reklama miasta. To tutaj
przyjad¹ ci, którym impreza siê spodoba. Organizuj¹c tylko koncerty przyci¹-

C.d. ze s. 1.

gamy jednodniowych widzów. Tak jak
w tym roku. Kupi¹ oni piwo i kilka kanapek... i wróc¹ do domów w innych miastach. Organizuj¹c warsztaty i d³ugotrwa³e formy prezentacji tworzymy wokó³
Olecka aurê, która przyci¹gnie. Która w
d³u¿szym okresie pozwoli na to, ¿e w³o¿one pieni¹dze zwracaj¹ siê jako dochody mieszkañców z turystyki. Dla Rady
zwróc¹ siê w formie wiêkszej subwencji
z Urzêdu Skarbowego, bo przecie¿ oleczcanie zap³acili wiêksze podatki.
Kilka lat wczeniej w³adze samorz¹dowe nie umia³y poradziæ sobie z obecnoci¹ Wszechnicy Mazurskiej. Teraz nikt
ju¿ nie neguje znaczenia tej edukacyjnej
i naukowej placówki dla rozwoju miasta
i pojemnoci portfeli olecczan. Wtedy
trzeba by³o tylko tê zale¿noæ zrozumieæ.
Teraz nadszed³ ju¿ czas, by zrozumieæ
nastêpn¹ zale¿noæ.
Tak wiêc na kanwie tego Przystanku
czas pomyleæ nad kompleksowym rozwi¹zaniem. Mo¿na powo³aæ fundacjê i
ustaliæ wysokoæ subsydiów dla niej.
Zorganizowanie takiego przedsiêwziêcia
by³oby najlepsz¹ form¹ reklamy miasta.
A przy okazji imprezy organizowanej przez
ca³y rok i my widzowie moglibymy siê
troszeczkê wiêcej pobawiæ.
Marek Ga³¹zka obiecywa³, ¿e koncerty
ju¿ w nastêpnym roku powróc¹ do amfiteatru i na Scenê Pod Dêbami. To chyba
najw³aciwsze w Olecku miejsca na du¿e
imprezy. Sprawdzi³a siê jednak idea wolnego wstêpu. Teraz czas pomyleæ nad
systemem organizacji nastêpnego koncertu gwiazdy. Za rok nie bêdzie ju¿ miejsca na jego zorganizowanie. P³ytê ma³ego stadionu pokryje sztuczna murawa. Amfiteatr bêdzie za ma³y...
Bogus³aw M. Borawski

!
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E
 8.00  15.00  wystawa malarstwa Alicji Sojki Galeria sztuki prawdziwej im.
A. Legusa, plac Wolnoci (do czwartku  od pi¹tku) wystawa
 galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)  Wystawa malarstwa
W. £ukasik i P. Koniczek, grafika
W. B. Bo³tryk, fotografia T. Kosiorowski.
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Ca³odobowe
dy¿ury aptek

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

ELF

(L13401)

 31.07.-05.08.2007r.,
ul. Kolejowa 15
 6-12.08.2007r.,
pl. Wolnoci 25

(V45302)

***
31 lipca (wtorek)
10.00  Turniej pi¹tek pi³karskich dzieci,
strzelnica MOSiR
2 sierpnia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
3 sierpnia (pi¹tek)
17.00  Fantastyczna czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera  film, kino
19.00  Mr Brooks  film, kino
4 sierpnia (sobota)
17.00  Fantastyczna czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera  film, kino
19.00  Mr Brooks  film, kino
19.00  Jaber Walker  wystêp zespo³u
muzycznego, plac Wolnoci
5 sierpnia (niedziela)
6.00  V Spinningowe Mistrzostwa Olecka
organizowane przez Klub Wêdlarki
Ukleja, zbiórka z w³asnymi ³odziami
przy przystani LOK
10.00  IX turniej o puchar Przyjaciela
Olecka Jerzego Borczyka z Krakowa
(tenis ziemny)  korty MOSiR
17.00  Fantastyczna czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera  film, kino
19.00  Mr Brooks  film, kino
10 sierpnia (pi¹tek)
17.00  Franklin i skarb jeziora  film,
kino
19.00  Wzgórza maj¹ oczy 2  film, kino

"
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Pr e m i e r Ja r o s ³a w Ka c zyñ s k i
i s ta r o s to w i e w N i dzi c y
Na zaproszenie Anny Szyszki - Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego, w ubieg³y czwartek 26 lipca przybyli na spotkanie w Nidzicy Premier Jaros³aw Kaczyñski oraz starostowie naszego województwa - informuje Maria Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki.
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- M.B.: Co w tej sytuacji zaproponowa³ Premier?
- M.Dz.: Bardzo mocno podkreli³, ¿e
rz¹d bêdzie broni³ obecnych polskich
w³acicieli. Przygotowywane s¹ dwie propozycje uregulowañ prawnych
tych spraw: sejmowa i senacka. Z
wypowiedzi Premiera wynika, ¿e stanowisko komisji
senackiej jest bli¿(V44702)
sze jego wizji rozwi¹zania tego problemu.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

OLECKO - GUSIEW  13,30
GUSIEW - OLECKO  17,10

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS

s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

BRAND

0-504-063-770

(V44203)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

Tel.

Zapraszamy do sklepu

NEW PRODUCTS

 Mustang  Wrangler  Adidas
 Nike
 Mexx
 Lee i inne

(V35609)

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

(V38406)

Kolektory

- M.B.: Jak rz¹d wspiera powiaty w
tej sytuacji?
- M.Dz.: Na wniosek Wojewody Anny
Szyszki  Premier przekaza³ 90 tys. z³ na
dodatkowe prace geodetów powiatowych
w celu przejrzenia wpisów w Ksiêgach
Wieczystych. Powo³ano tak¿e przy Wojewodzie Warmiñsko-Mazurskim zespó³
monitoruj¹cy te prace.
- M.B.: Czy by³ czas na mniej oficjalne dyskusje?
- M.Dz.: Tak. Po ponad godzinnych
rozmowach przyszed³ moment na bezporedniejszy kontakt z samorz¹dowcami.
Wrêczono Premierowi upominki. Rozmawia³am z Premierem na temat zaistnia³e-

(L10208)

Marek Borawski: Jakiemu zagadnieniu powiêcone by³o to spotkanie?
Maria Dzienisiewicz: Przekazane zosta³y Premierowi informacje dotycz¹ce
wniosków obywateli niemieckich o zwrot
mienia pozostawionego po roku 1957.
- M.B.: W czym tkwi g³ówny problem?
- M.Dz.: Problem prawny i spo³eczny tkwi w zapisach w ksiêgach wieczystych dotycz¹cych tego mienia. Mimo
dziesi¹tek lat u¿ytkowania tych nieruchomoci i gruntów, inwestowania w nie
nikt nie regulowa³ prawa w³asnoci. Jak
podano miêdzy innymi w olsztyñskim programie Obiektyw, nie wp³ynê³o do s¹dów zbyt wiele wniosków o zwrot pozostawionego mienia.

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

#
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Olszewski i Pan Zdzis³aw Bereniewicz,
w³o¿yli wiele starañ, aby te przedsiêwziêcia  uporz¹dkowanie cmentarza oraz
renowacja pomnika przy stadionie  zakoñczy³y siê sukcesem.
- M.B.: Czy uwa¿a Pani, ¿e nale¿y
ograniczyæ kontakty z Ziomkostwem
Prus Wschodnich?
- M.Dz.: Zdecydowanie nie. Jestem
przeciwna wrzucania ca³ego dotychczasowego dorobku do jednego worka. Niefrasobliwe podejcie do w³asnoci
w minionym ustroju przynios³o konsekwencje w postaci wniosków o zwrot
mienia pozostawionego po 1957 roku.
Niestety, pozostaje nam cierpliwie czekaæ na akty prawne porz¹dkuj¹ce tê
sytuacjê.
- M.B.: Bardzo dziêkujê za rozmowê.
Z Mari¹ Dzienisiewicz
 Wicestarost¹ Oleckim
rozmawia³ Marek B. Borawski
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Wiocestarosta Olecka i Premier.

L11804

go roz³amu we Wspólnocie Ziomkostwa Prus Wschodnich.
- M.B.: Jaka jest opinia Premiera?
- M.Dz.: Uwa¿a, ¿e to powa¿ny, wewnêtrzny problem tej
organizacji, a uwzglêdniaj¹c obecne roszczenia obywateli niemieckich mo¿na powstrzymaæ siê od poparcia przygotowywanych w Niemczech konferencji.
- M.B.: Niedawno Heinrich Matte  bardzo aktywny dzia³acz
na rzecz rozwoju dobrych kontaktów polsko-niemieckich 
z³o¿y³ miêdzy innymi wizytê w Starostwie. W jakim celu?
- M.Dz.: Pan Matte oficjalnie zaprosi³ Starostê do udzia³u
w konferencji w Gelsenkirchen, przygotowywanej na padziernik
tego roku. Mam nadziejê, ¿e zaistnia³a sytuacja nie wp³ynie
na pogorszenie naszych kontaktów, poniewa¿ wk³ad pracy i
pieniêdzy tej organizacji przyczyni³y siê do trwa³ej i korzystnej zmiany wizerunku naszego miasta. Burmistrz  Wac³aw

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

Charytatywny mecz pi³ki no¿nej

W dniu 5 sierpnia 2007 r. (niedziela) o godzinie 15.00 na
Stadionie Miejskim w Olecku zostanie rozegrany charytatywny mecz pi³ki no¿nej ,,samorz¹dowcy kontra ,,mundurowi.
Pragniemy w ten sposób dopomóc rodzicom ciê¿ko chorej
siedmioletniej Magdaleny Jackiewicz z Olecka w zakupie pulsoksymetru oraz koncentratora tlenu. Sprzêt ten jest niezbêdny do dalszej egzystencji dziewczynki, która cierpi na wrodzon¹ wadê przewodu pokarmowego oraz wymaga sta³ego
nadzoru pielêgnacyjno-lekarskiego.
Zawracamy siê do Pañstwa z prob¹ o wsparcie przedsiêwziêcia poprzez ufundowanie kilku gad¿etów, drobnych upominków, okolicznociowych pami¹tek, które zostan¹ zlicytowane w czasie meczu lub wp³atê na konto:
CARITAS E£K PKO BP S.A. ODDZIA£ E£K
29 1020 4724 0000 3302 0027 2369 lub
PKO BP w OLECKU  88 1020 4724 0000 3702 0011 5717
z dopiskiem ,,dla Magdy Jackiewicz. Burmistrz Olecka

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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Wizyta estoñskich goci

W dniach od 25 do 29 lipca przebywa w Olecku oficjalna
delegacja z zaprzyjanionego estoñskiego miasta Jöhvi. Delegacji przewodniczy Przewodnicz¹cy tamtejszej rady, a w jej
sk³adzie s¹ kierownicy poszczególnych wydzia³ów urzêdu.
Estoñscy gocie uczestniczyli jako obserwatorzy we wszystkich imprezach Przystanku.

Podczas wizyty trwaj¹ równie¿ rozmowy dotycz¹ce rozwoju wspó³pracy. Najprawdopodobniej w roku 2008 odbêdzie siê u nas tydzieñ kultury estoñskiej. W tym roku na
festiwalu kulturalnym w Jöhvi goci³a delegacja z Olecka. Wyst¹pi³
tam Marek Ga³¹zka z zespo³em oraz Tymon Tymañski&Transistors. Wystêpy artystów bardzo ciep³o przyjê³a estoñska
publicznoæ, a w³adze miejskie chc¹ siê Olecku za koncerty
zrewan¿owaæ i przedstawiæ swoje w³asne zespo³y.

Estoñskim gociom bardzo podoba siê Olecko. Wszyscy
oprócz przewodnicz¹cego s¹ u nas pierwszy raz. Codziennie
spacerowali po miecie, byli na Wiewórczej cie¿ce. Zwiedzili Urz¹d Miejski, jedno z gospodarstw agroturystycznych oraz
byli w Gi¿ycku i Gier³o¿y.

Podczas tej wizyty w Urzêdzie Burmistrz Wac³aw Olszewski poinformowa³ goci o systemie funkcjonowania samorz¹du w Polsce. W Estonii burmistrza wybiera siê w wyborach
porednich. Tak by³o u nas do czasu reformy i istnieje jeszcze ten system w wyborach Starosty. Pokrótce wyborcy wybieraj¹ radnych, a ci dopiero wybieraj¹ burmistrza. Rz¹dzi miastem
zarz¹d piêcioosobowy. U nas w tej chwili nie ma zarz¹du, a
wszystkie decyzje podejmuje osobicie burmistrz.

Fot. Anna Belka
Urz¹d Miejski w
Johvi nie ma w³asnego ratusza, a tylko
dzier¿awi pomieszczenia od prywatnego supermarketu. Wszystkie
pokoje urzêdników s¹
zorganizowane
w
kszta³cie przeszkolonych boksów i z korytarza widaæ co siê w
pomieszczeniach dzieje. Samorz¹d miejski nie
ma praktycznie ¿adnych
dochodów, a pieni¹dze
jakimi dysponuje pochodz¹ z pañstwowych
subwencji.

%
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Wieczór
Gra¿yny

autorski
Dobreñko

W galerii Wies³awa Bo³tryka w czwartek 26 lipca odby³ siê wieczór autorski
Gra¿yny Dobreñko. Olecczanka z pochodzenia zamieszka³a na sta³e w Krakowie
przeczyta³a kilka swoich wierszy. Tomik
poetycki Sztuka ¿ycia prezentowany
na spotkaniu zosta³ wydany w dwóch
jêzykach: polskim i ukraiñskim. W jego
sk³ad wesz³y utwory z ca³ego dorobku
poetki.
pukam do drzwi które byæ mo¿e
nigdy siê nie otworz¹
Patosu szukam a patos nie w s³owie
ale w twarzy nieruchomej
i w oczach wyblak³ych
Gra¿yna Dobreñko tak koñczy swój
wiersz pod tytu³em Zwyk³a rzecz.

0
0
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Poszukujemy kandydatów na rodziny zastêpcze!
Obecnie w powiecie oleckim funkcjonuj¹ 64 rodziny zastêpcze,
które otaczaj¹ opiek¹ i wychowaniem ³¹cznie 96 dzieci. Pomimo
tego nasz Dom Dziecka jest przepe³niony. Przebywa w nim 42
wychowanków, tj. o 12 dzieci ponad okrelony przepisami standard.
Z pewnoci¹ czêæ dzieci zamiast w instytucji mog³aby wzrastaæ
w rodowisku rodziny zastêpczej. Ze wzglêdu jednak na niewystarczaj¹c¹ iloæ kandydatów do tej funkcji S¹d zmuszony
jest do wydawania postanowieñ dotycz¹cych umieszczania dzieci
pozbawionych w³aciwej opieki rodzicielskiej w placówce opie-

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski
Rozpoczêcie kursu

6

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 8 00-1800

sierpnia

www.olecko.prawojazdy.com.pl

tel. 520-23-36

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

26 93390006 0000 0006 6992 0001

kuñczo-wychowawczej.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê z apelem do zainteresowanych ma³¿eñstw i osób o kontakt z nasz¹ instytucj¹.
Udzielimy szczegó³owych informacji o warunkach i zasadach
tworzenia oraz funkcjonowania rodzin zastêpczych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Go³dapska 23 ( budynek po by³ym Internacie Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych) Tel. 087 520 34 30.
Sporz¹dzi³a: E. Skowroñska

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

Mo¿liwoæ stosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokoci 0% zarówno w przypadku tzw. dostawy magazynowej, jak i w przypadku dostawy na rzecz
zagranicznego kontrahenta, istnieje wówczas, gdy podatnik dysponuje stosownymi dokumentami wymienionymi w art. 42 ust. 3, 4 i 11 ustawy, które ³¹cznie potwierdzaj¹ wywóz towaru i dostarczenie ich do nabywcy na
terytorium innego ni¿ Polska pañstwa cz³onkowskiego.
Na podatniku dokonuj¹cym WDT ci¹¿y tak¿e obowi¹zek
sk³adania kwartalnych informacji podsumowuj¹cych.
PODATNICY WIADCZ¥CY I NABYWAJ¥CY
US£UGI TRANSPORTOWE
1. Wewn¹trzwspólnotowy transport towarów
Do tej kategorii nale¿¹ us³ugi transportu towarów, którego rozpoczêcie i zakoñczenie ma miejsce odpowiednio
na terytorium dwóch ró¿nych pañstw cz³onkowskich. W
myl art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pón. zm.)
o podatku od towarów i us³ug miejscem wiadczenia tej
us³ugi jest miejsce, gdzie transport siê rozpoczyna. Przepis ten znajduje zasadniczo zastosowanie wówczas, gdy
us³ugobiorc¹ jest podmiot niebêd¹cy podatnikiem lub
podatnik niepos³uguj¹cy siê numerem identyfikacyjnym,
gdy¿ w obrocie miêdzy podatnikami znajduje zastosowanie najczêciej zasada szczególna.
Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku od
towarów i us³ug w przypadku, gdy nabywca us³ugi trans-5-
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Listy do redakcji
Z pewnym opónieniem (sezon urlopów i wyjazdów) przeczyta³em Tygodnik Olecki nr 27 z dnia 3 lipca 2007r. , a w
szczególnoci artyku³ p.t. Zas³u¿ony dla Olecka powiêcony .P. Antoniemu Maksimowiczowi.
Nie chcê powtarzaæ i ponownie wyliczaæ wszystkich zas³ug Pana Antoniego, bo jest ich tak du¿o, ¿e w zupe³noci
wystarczy³oby na kilka tytu³ów Zas³u¿ony dla Olecka.
Zaskoczy³o mnie jednak podanie przez Pana Zdzis³awa
Bereniewicza pewnych faktów, niestety, niezgodnych z prawd¹,
z okresu powstawania Solidarnoci.
Pan Bereniewicz pisze:
...Jednym z postulatów strajkuj¹cych do ówczesnych w³adz
by³o wydanie zgody na budowê kocio³a (tego, który obecnie
stoi na pl. Wolnoci). Delegacja Solidarnoci uda³a siê do
biskupa do Olsztyna prosiæ, by wspomóg³ starania mieszkañców Olecka o pozwolenie na budowê drugiego kocio³a...
Otó¿ nieprawd¹ jest, ¿e jednym z postulatów strajkuj¹cych w Fabryce domów do ówczesnych w³adz by³o wydanie zgody na budowê kocio³a. Wrêcz odwrotnie. Osobicie
kilka godzin przekonywa³em komitet strajkowy, ¿e nale¿a³oby
taki postulat do³o¿yæ do ju¿ ustalonych i pokazaæ wszystkim,
¿e strajk w Fabryce domów jest równie¿ strajkiem prowadzonym w interesie wszystkich mieszkañców Olecka. Gdy ju¿
komitet strajkowy da³ siê przekonaæ, pozwolono mi zapoznaæ
z tym postulatem strajkuj¹c¹ za³ogê. Wydawa³o siê, ¿e wpisanie postulatu do listy pozosta³ych jest czyst¹ formalnoci¹,

ale jeden z cz³onków komitetu strajkowego zabra³ g³os i przedstawi³ wniosek w tak z³ym wietle, ¿e w g³osowaniu za³ogi
wniosek nie uzyska³ wiêkszoci i przepad³. (Wiêcej informacji
na temat strajku w Fabryce domów móg³by udzieliæ Pan
Marian Lewandowski, który by³ wówczas przewodnicz¹cym
komitetu strajkowego).
Równie¿ nieprawd¹ jest, ¿e delegacja Solidarnoci uda³a siê do biskupa do Olsztyna prosiæ, by wspomóg³ starania
mieszkañców Olecka o pozwolenie na budowê drugiego kocio³a. Owszem, uda³a siê do biskupa grupka osób bardzo
zaanga¿owanych w starania o budowê nowego kocio³a (by³
tam obecny Ks. Infu³at Edmund £agód, Andrzej Bereniewicz, ni¿ej podpisany i jeszcze jedna osoba, której nie pamiêtam), ale nie by³a to delegacja zwi¹zku zawodowego Solidarnoæ. Poza tym wyjazd ten odby³ siê du¿o póniej i by³ jednym z koñcowych elementów starañ o uzyskanie pozwolenia
na budowê kocio³a, a zosta³ zorganizowany natychmiast po
uzyskaniu opinii ówczesnego architekta wojewódzkiego, ¿e
...rozbudowa istniej¹cego kocio³a (tego przy ul. Zamkowej)
jest niemo¿liwa, a jedynym miejscem nadaj¹cym siê do budowy nowego kocio³a jest wzgórze na Placu Wolnoci....
Z powa¿aniem: Juliusz Uss
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portu towarów poda³ dla tej czynnoci wiadcz¹cemu
wewn¹trzwspólnotow¹ us³ugê transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartoci dodanej na terytorium
pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium pañstwa
cz³onkowskiego rozpoczêcia transportu, miejscem wiadczenia us³ugi jest terytorium pañstwa cz³onkowskiego,
które wyda³o nabywcy ten numer. Zatem za miejsce opodatkowania uwa¿a siê pañstwo cz³onkowskie, które nada³o numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku od towarów i us³ug, którym pos³u¿y³ siê w danej transakcji us³ugobiorca, a miejsce rozpoczêcia transportu jest w takim
przypadku bez znaczenia dla opodatkowania tej us³ugi.

2. Wewn¹trzwspólnotowy transport osób
W przypadku wewn¹trzwspólnotowego transportu osób nie zosta³y przewidziane odrêbne zasady opodatkowania, zastosowanie znajduje wiêc zasada ogólna
okrelona w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od
towarów i us³ug. Zgodnie z tym przepisem w przypadku
wiadczenia us³ug transportowych miejscem wiadczenia us³ug jest miejsce, gdzie odbywa siê transport, z
uwzglêdnieniem pokonanych odleg³oci. Opodatkowanie transportu ma miejsce na terytorium ka¿dego pañstwa, przez które odbywa siê transport, z uwzglêdnieniem odleg³oci pokonanych w poszczególnych krajach
i obowi¹zuj¹cych w nich stawek podatkowych. Polscy
podatnicy mog¹ wiêc byæ zobligowani do zarejestrowania siê w innych pañstwach UE.
-6-

oferuje

oraz

brykiet
sklejkê

opa³owy
opakowaniow¹

w promocyjnych cenach.

Tel. (087) 523 00 88, fax (087) 523 04 63

(V41005)

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 1

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA

(V13507)

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

'
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BIULETYN
PRZYSTANKOWY

20-28 lipca 2007 r.

14. Przystanek Olecko
REGIONALNY ORODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE

Dzi o 20.00
 zapraszamy!!!

Tegoroczny 14.
Przystanek Olecko rozpocz¹³ siê
w dniu 20
lipca spotkaniem
z filmem pod
wspólnym tytu³em: Jerzy Gruza
 filmy, seriale,
spektakle. W dniu
tym w spotkaniu
uczestniczy³ sam
Dyrektor ROK MG Marek Ga³¹zka
re¿yser, a chêtni
w obecnoci re¿ysera Jerzego Gruzy
mogli obejrzeæ
dokonuje otwarcia Festiwalu.
projekcje filmów:
Dziêcio³ oraz z serii Wojna Domowa odcinek p.t. M³ode talenty. Natomiast w sobotê, w dniu 20 lipca, prezentowano w sali kina
Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka, z serialu Czterdziestolatek odcinek p.t. W³osy Flory oraz spektakl Mieszczanin
szlachcicem. Niedzielny seans odwo³ano w zwi¹zku z og³oszon¹ ¿a³ob¹ narodow¹, a filmy z serialu Tygrysy Europy (odcinek p.t. Polowanie na lisa) oraz Gulczas, a jak mylisz... bêdzie mo¿na obejrzeæ w niedzielê, 29 lipca.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹. Wstêp wolny!

25 lat LADY PANK  koncert z okazji
25-lecia istnienia zespo³u. W programie Jubilaci i ich Gocie: Wniebowciêci,
Tymon Tymañski & Transistors oraz
niespodzianki (ma³y stadion).

Noc 26/27 lipca na kamiennej pó³rotundzie
 spektakl Missa pagana
wg poematu E. Stachury

W niedzielê, 29 lipca o godz. 10.00 odbêdzie
siê otwarty turniej tenisa ziemnego o puchar Przystanku Olecko (gra pojedyncza - korty), o 11.00 
otwarty turniej siatkówki pla¿owej  boisko przy
kortach, a dla wtajemniczonych o 17.00  25. Turniej Strzelectwa Myliwskiego (strzelnica w Doliwach).

Fot. Józef Kunicki
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OBI£O SIÊ O USZY, ¿e DAUTENIS
zmienia swój WIATOPOGL¥D,
ale to przecie¿ NIC WIELKIEGO
Podczas czwartkowego i pierwszego
zarazem koncertu 14. ju¿ Przystanku Olecko
moglimy pos³uchaæ czterech mniej i bardziej znanych zespo³ów, maj¹cych nawi¹zywaæ sw¹ twórczoci¹ do muzyki folkowej. Bardzo lubiê takie brzmienie i na
ma³y stadion, gdzie ca³a rzecz mia³a miejsce, posz³am z przyjemnoci¹. Niestety,
czy to z powodu nie za bardzo s³onecznej pogody, czy mo¿e za wczesnej pory,
wystêp pierwszych dwóch zespo³ów nie
cieszy³ siê du¿¹ frekwencj¹. A mo¿e chodzi³o o co innego? Zauwa¿y³am, ¿e podczas grania zespo³u NIC WIELKIEGO,
jak i OBI£O SIÊ O USZY wielu ludzi
opuci³o stadion. Jak zas³ysza³am od ludzi
przys³uchuj¹cych siê koncertowi  liczba
samobójstw po koncercie powinna wzrosn¹æ. Czym by³o spowodowane takie
stwierdzenie? No có¿, w przypadku pierwszego zespo³u mo¿e chodzi³o o zbyt p³aczliw¹ muzykê i dramatyczne teksty, a mo¿e
o wra¿enie, ¿e z folkiem, na pos³uchanie
którego wielu m³odych ludzi siê nastawi³o, nie mia³o to wiele wspólnego? W
przypadku drugiego , hmm... trudno okreliæ, czy chodzi³o o trudne, ironiczne
teksty, w które nale¿a³o siê ws³uchaæ,
czy o muzykê, któr¹ równie¿ trudno by³oby zaklasyfikowaæ jako folkow¹.
Na szczêcie na wytrwa³ych czeka³a

mi³a niespodzianka. Na scenê wszed³ DAUTENIS, który sw¹ muzyk¹ i piosenkami
piewanymi w gwarze suwalszczyzny
zdecydowanie pretendowa³ do miana
zespo³u folkowego. Mo¿e ich teksty
piewane gwar¹ nie by³y dla niektórych
zbyt zrozumia³e, jednak¿e muzyka skoczna
i przyjemna poderwa³a wielu do tañca.
Ten wystêp i mi podoba³ siê najbardziej.

Robert Kasprzycki z zespo³em. Fot. Józef Kunicki.

Kolorowo-zabawowo

Przystanek jak co roku nie zapomnia³
o najm³odszych uczestnikach. Mog¹ oni
codziennie przez czas trwania Przystanku
bawiæ siê na placu Wolnoci, gdzie przy-

Do przyjemnych zaliczyæ nale¿y równie¿ ostatni¹ czêæ pi¹tkowego koncertu, kiedy to na scenê wszed³ Robert
Kasprzycki z zespo³em. Niektórzy znali
go z programu 3 Polskiego Radia, dla
innych by³ nierozerwaln¹ czêci¹ Krainy £agodnoci, na pewno dla ka¿dego znana by³a jego piosenka SWIATOPOGL¥D.
Koncert ów spotka³ siê z ¿yczliwym
przyjêciem ze strony publicznoci.
I tak oto dobieg³ koñca pierwszy
dzieñ du¿ych koncertów 14. Przystanku Olecko
Ewa Borkowska

gotowano dla nich liczne atrakcje. S¹
zje¿d¿alnie, karuzele, basen pe³en kolorowych kulek, a nawet poci¹g. Wszystko
barwne i weso³e, zachêcaj¹ce dzieci do

zabawy. Dla odwa¿niejszych dzieciaków
trampolina, a dla tych starszych  salon gier. Wszystkie te atrakcje s¹ dostêpne przez ca³y dzieñ.
Na pocz¹tku ba³am siê tej trampoliny ale potem by³o fajnie  mówi Karolina lat 11. Ja by³em na trampolinie,
na kulkach i na zje¿d¿alni. Bardzo mi
siê podoba³o i chcia³bym mieæ takie w
domu  mówi umiechaj¹c siê 9 letni
Pawe³.
Ponadto od godziny 17. na scenie
pojawiaj¹ siê panie przebrane za klauny. Zabawiaj¹ one dzieci organizuj¹c liczne zabawy, piewy, tañce w rytmie macareny i innych gor¹cych przebojów.
Dzieciaki s¹ naprawdê zadowolone, co
widaæ po ich liczbie na placu, jak i
umiechniêtych buziach.
To dobrze, ¿e zorganizowano takie
atrakcje. Moim dzieciom bardzo siê tu
podoba, nie chc¹ wracaæ do domu 
powiedzia³a jedna z matek.
Mariusz Zimnowodzki
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PRINCESS

W pi¹tkowy wieczór grali...

Czeska, 5 osobowa
formacja  replika legendarnego zespo³u QUEEN, z charyzmatycznym
wokalist¹ podobnym do
nie¿yj¹cego ju¿ Freddiego
Mercurego. Podczas koncertu wokalista, maj¹cy doskona³y kontakt z publicznoci¹, kilkakrotnie przebiera siê u¿ywaj¹c przy tym
charakterystycznych dla
Mercurego rekwizytów
znanych nam z wideoklipów. W koncert wplecione s¹ akustyczne wersje
przebojów QUEEN, w
których mo¿emy podziwiaæ
talent wietnego gitarzysty w jego solowych partiach. W Olecku
gocilimy ich ju¿ po raz drugi  pierwszy koncert w naszym
miecie dali na 12. Przystanku Olecko.
E.B.

Tak bawi³a siê olecka publicznoæ.
Fot. Józef Kunicki

ZZ TOP REVIVAL BAND

Czeska grupa graj¹ca najwiêksze przeboje zespo³u ZZ TOP.
Dwóch cz³onków zespo³u ucharakteryzowanych jest na oryginalnych artystów formacji ZZ TOP. Maj¹ d³ugie brody, które jednoznacznie kojarz¹ siê nam z tym zespo³em. W sk³ad
grupy wchodz¹ tak¿e dwie wokalistki-chórzystki.
Sk³ad zespo³u:
Zdenek Ruzicka (as Billy Gibbons)
Milan Ruzicka (as Dusty Hill)
Petr Hermann (as Frank Beard)
Chórek:
Zuzana Makovska
Ivana Macikova
E.B.

Koncert pi¹tkowy zakoñczy³ grubo po pó³nocy zespó³
rockowy Big Cyc. Jego piosenki maj¹ charakter publicystyczno-kabaretowy. Kilkakrotnie sta³ siê on obiektem medialnych
sensacji. Oleckiej publicznoci nie muszê chyba go przedstawiaæ! Zagrali najwiêksze swoje przeboje, m.in.: Ka¿dy facet
to winia, wiat wg Kiepskich, Krêcimy pornola. Zna je
chyba ca³a Polska.
Jak zwykle Skiba mia³ wietny kontakt z publicznoci¹.
Jego ciête monologi porusz¹ ka¿dego...
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£o ³osiowi nierówny
- Ty £osiu, co siê tak gapisz jak sroka w gnat ? Chod no tu!
- Czego?
- Skocz do sklepu po piwo i fajki.
- Goñ siê!
- Nie szczekaj £osiu.
- Bo co?
- Bo ciê trzasnê!
Taki dialog w 99% miast, miasteczek
i wsi polskich jest rozumiany jako zwrot
grzecznociowy do kolegi z zapytaniem
o zakupienie napoju ch³odz¹cego marki
¯ubr i paczki rurek inhalacyjnych marki
Malboro. Ewentualna odmowa proszonego mo¿e zakoñczyæ siê potarganiem
wie¿o u³o¿onych na ¿el w³osów.
Z kolei w tym jednym procencie miast,
miasteczek i wsi, do których zalicza siê
Olecko, dialog ten albo nie zostanie zrozumiany albo spotka siê z rozbawieniem.
Wszystko za spraw¹ oleckiego £osia, sympatycznego honorowego cz³on-

O R G A N I Z ATO R
Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate
Plac Wolnoci 22
19-400 Olecko
www.przystanek.pl
rok@przystanek.pl

ka Przystanku Olecko. To w³anie dziêki
niemu olecczanie powy¿szy dialog mog¹
zrozumieæ w trochê inny sposób.
Po pierwsze  olecki £o to zwierzê
nie ptak (tym bardziej sroka), ponadto
nie gapi¹cy siê spode ³ba, tylko spogl¹daj¹cy z gracj¹ na przechodz¹cych ludzi ze swojego ³osiowego punktu obserwacyjnego.
Po drugie  olecki £o nie odpowiada czego. Jego kultura stoi na bardzo
wysokim poziomie. On w ogóle jest wstydliwy i dopiero jak siê go przekupi jakim smako³ykiem to zaczyna dyskusjê.
Po trzecie  olecki £o nie skacze
czy do sklepu, czy do wody, czy gdziekolwiek. Ten typ £osia w wersji Olecko
Deluxe  stoi. Ewentualnie porusza siê
z gracj¹, tudzie¿ biega. Ale NIE skacze.
Po czwarte. Olecki £o zawsze przy³¹cza siê do zabawy, dlatego zamiast goñ

G³ó w n y
W s p ó ³o r g a n i za to r

siê powinno byæ berek, ty ganiasz.
Swoj¹ drog¹ z³apa³ go kto i da³ mu berka?!?
Po pi¹te. Olecki £o nie szczeka. Nie
¿eby by³ jaki wybrakowany! £osie z natury
nie szczekaj¹. A ¿eby by³o zabawniej, nie
miaucz¹, mucz¹, becz¹ czy chrumkaj¹.
I wreszcie - po szóste- oleckiego £osia
siê nie trzaska. Mo¿na z nim sobie zrobiæ zdjêcie, pog³askaæ, podrapaæ za uchem,
ale nie trzaskaæ.
Tak wiêc, jak widaæ, wiele jest £osi
na wiecie, ale nie ka¿dy taki sam!
Mariusz Zimnowodzki

Umiechnij siê
- Przyjdziesz jutro na koncert z ¿on¹?
- Niestety, muszê przyjæ sam!
- A to dlaczego?
- Przy wejciu powiesili tabliczki Zakaz
wprowadzania zwierz¹t, a moja ¿ona
ma zawsze wê¿a w kieszeni!

W s p ó ³o r g a n i za to r
Urz¹d Miejski
w Olecku

Patronat medialny

Ge n e r a l n y
Sponsor

Sponsorzy

14. PRZYSTANEK OLECKO BIULETYN
Redakcja: Ewa Borkowska, Katarzyna Fa³tynowicz, Rafa³ Paszkiewicz, Mariusz Zimnowodzki
Marek Borawski. Fot. Józef Kunicki.
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Moje Pierwsze Zawody Wêdkarskie
(4)

Ok, mylê sobie, teraz powinno byæ
lepiej. Robiê kule i czekam.
Koledzy na s¹siednich stanowiskach
podobnie.
Godz. 14:50
Kule do wody.
Mija nastêpne dziesiêæ minut. Wolno ³owiæ. No i jak by kto film puci³ od
pocz¹tku. Ukleje, kr¹pie, p³otki. I tak w
kó³ko. Tylko na wodzie zmiana. Ca³y czas
³ódka za ³ódk¹, jacht za jachtem. Normalnie  gwar jak na jarmarku. M³odzie¿ ha³aliwa, z piwkiem w rêku, wszyscy opatuleni w swetry i sztormiaki. No to ju¿
sobie nie po³owimy! A na ³owisku coraz
s³absze brania. Ukleja, kr¹p, ukleja.
Stanowisko obok. Ohoho. Co siê
dzieje. Kolega, ten od po¿yczonej siatki, z czym siê mocuje. Wszyscy z boku
s¹ pewni, ¿e to leszek. Podbierak przygotowany. Ale có¿ to? Od kiedy leszcz
jest niebieski?...
To tylko czapka z daszkiem jakiego
za³oganta z jachtu. Niemniej adrenalina
podskoczy³a, oczywicie nie u mnie.
miesznie by³o....
Wiatr nie ustawa³, usta popêkane jak
cholera. Zanêta powoli siê koñczy. Jachtów coraz wiêcej. Koszmar.
Rybek w siatce przybywa. Obserwujê
innych. Widaæ, ¿e brania coraz s³absze.
Spogl¹dam w lewo i nie dowierzam. Na
rodkowych stanowiskach przycumowa³y
dwie ³ajby! Zwariowali, czy co? Przygl¹dam
siê i co widzê? Czterech kolesi, po dwóch
z ka¿dej ³ajby, ci¹gn¹ pod pr¹d na bur³aka jachty ¿aglowe. Zamieszanie na
stanowiskach, szczególnie na tych z
wiêksz¹ iloci¹ dro¿szego sprzêtu. Koledzy wkurzeni. Bur³acy podchodz¹ do
mego stanowiska. Sprzêt pozabierany.
Pytam: - Co siê sta³o?
- Silniki siê zatar³y czy có  odpowiada blondyna  i to w dwóch naraz.
Akurat, mylê sobie, bujaæ to my, a
nie nas. Wiem na 100%, ¿e le obliczyli

i zabrak³o paliwa. Tylko kto siê do tego
przyzna?!
Zacumowali zaraz za moim stanowiskiem. Nie trwa³o to zbyt d³ugo. Inni
¿eglarze pomogli. Przymocowali cumy do
swoich knag i na holu odp³ynêli dalej.
Co za dzieñ.
Zbli¿a siê godzina 18.00. Zaraz us³yszê Koniec zawodów!! Wêdki w górê.
I tak siê sta³o.
Wszyscy odk³adaj¹ wêdki, robi siê
ma³y ruch.
Godz:18 z minutami.
Zwijam szybko sprzêt, wyci¹gam siatê
z wody. No, jest trochê wiêcej. Waga
wykazuje 2,75 kg.
Druga tura wypad³a lepiej. W koñcu
siatka za³atana, no i pierwsze stanowisko.
W miêdzyczasie rozmawiam z kolegami. By³o gorzej, ale w I turze mieli zdecydowanie wiêcej ryb ni¿ ja. Ha³as na
wodzie i mieszanie wody przez silniki nie
wp³ynê³y dobrze na czêstotliwoæ brañ.
£adujê bambetle do baga¿nika. Inni
koledzy ju¿ rozpalaj¹ grilla. Zapach pieczonych kie³basek i boczusia roznosi siê

po ³¹ce.
A ¿e Polak nie je, tylko zagryza, wyci¹gam z baga¿nika rozrobiony z sokiem
jab³kowym spirytusik. W koñcu wpisowe musi byæ. Nie by³o tego za du¿o, ale
kto nie prowadzi³, ten chêtnie skosztowa³ na rozgrzewkê.
Zakoñczenie zawodów, wrêczenie
pucharów, dyplomów i znaczków okolicznociowych.
Wszyscy w dobrych humorach wracaj¹ do domu.
Godz.21:30
Jestem w domu, siedzê w wannie, woda
ciep³a. Relaksujê siê i analizuje swoje
b³êdy, wyci¹gam wnioski na przysz³oæ
i staram siê to wszystko zebraæ do kupy.
Na pewno zderzy³em siê dzisiaj z czym
nowym, wszystkie wskazówki i porady
s¹ wa¿ne, ale musz¹ byæ poparte praktyk¹ w terenie.
Przypomnia³ mi siê tekst znajomego
z wêdkarskiego portalu intrenetowego:
... A poza tym... piszcie sobie co
chcecie o wyczynowym wêdkarstwie, ale
nigdzie w tak szybkim czasie i tak wiele
nie nauczy³em siê, jak w³anie na zawodach. W bezporedniej konfrontacji, po
rozmowach, zaczyna siê zauwa¿aæ swoje b³êdy. W gazetach tego nie ma....
Trudno siê z tym nie zgodziæ!
Oczy siê lekko zamykaj¹, woda ciep³a....
Zaczep. Nie chce siê poddaæ, zbyt
mocne podci¹gniecie i  pstryk. Jasna
bita. Przypon wraz sp³awikiem zostaje w
wodzie....
Co jest? Podwiadomoæ podpowiada
¿e to ju¿ by³o. Jakie deja voo....
Porywisty wiatr, jest coraz ch³odniej...
Budzê siê. To nie wiatr, to tylko zimna woda w wannie...
Krzysiek

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

Wilno, Troki w ka¿d¹ sobotê. Sprzeda¿ biletów autobusowych, lotniczych, na promy. Biuro Turystyczne
SAMBIA, plac Wolnoci 9, tel. (087) 520-16-44

(V45802)

* PENSJON, noclegi, tel. 0-502-264-902
K13706
* przeja¿d¿ki motorówk¹, narty wodne, kó³ko, tel. 0-502-264902
K13806
* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V47401
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V35309
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L13301
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L9709
* STAN MARINO  pizzeria, plac Wolnoci 16, przyjêcia,
zamówienia domowe, tel. 0-87-520-49-60
V39206
* 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
V43104

* zespó³ muzyczny POWRÓT LEGENDY, tel. 0-87-523-9157
K13906
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660-432109
V35509

US£UGI

(V39006)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38506

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

(V45502)

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

(V36508)

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

V43504

FUH ELEKTROCOOL

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

(V37907)

* fryzjerskie: strzy¿enie, farbowanie, czesanie, tel. 0-506-396376
K13109

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V46401
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V47001
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50
V43004

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11605
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V45402
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V39506
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V43204

* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K16601
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L12304

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 stylowe, antyki,
d¹b, orzech, sKÓRA i inne

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

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

(V36408)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V46801)

* ASTRA - restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-25-68 V35409
* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V43114
* COLOSSEUM - Hotel, Restauracja, tel. 0-87-520-26-43 V33410
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V36208
* Dom Studenta, tanie noclegi, Sembrzyckiego 13, tel. 0-87520-25-60
V47301
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-063-770 V36218
* 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
V39106
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V43124
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V39306

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12210
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L12004
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V46501
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11505
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V44603
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79931
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K37607
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V38606

(V42904)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V44303
* MTL Creation - tworzymy strony www, które zarabiaj¹.
www.web.mtl.olecko.pl; 600 936 589
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V35009
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V36518

#

US£UGI C.D.
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US£UGI

(V15503)

WYWÓZ MIECI

(V43404)

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

k2okna@vp.pl

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
(L13401
Tel. 0-603-440-115
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V35109
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

Rowery dobrej marki, obni¿ka cen,
naprawy, skutery - raty na wszystko
Armii Krajowej 6, tel. (087) 520-29-75

(V46701)

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 mowych
(V36908)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V41105)

* ryby, tel. 0-87-520-12-06
V32510
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V45702

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2725)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep rybny Kasia, tel. 0-87-520-03-00
V47011
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V44403
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094V42804
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V43304
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8318
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4623
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K14106
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L9011
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V35210
* us³ugi budowlane, docieplenia budynków, tel. 0-501-789634
K15902

(V37108)

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

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

(V46901)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V36608

Tel. 0-601-094-364

OG£OSZENIA DROBNE
INNE

* oddam w dobre rêce szczeniaki od ma³ej, bia³ej, ³adnej suczki,
tel. 0-501-720-701
L11904
* oddam w dobre i troskliwe rêce szczeniaczki. Matka 
mieszaniec, ojciec  wodo³az. Tel. 0-502-595-928
K13701
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L13101
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K46301
PRACA
* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L11705
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32L13201
* zatrudniê mê¿czyznê w gospodarstwie rolnym, tel. 0-698021-120
K16302
* zatrudnimy dowiadczon¹ ksiêgow¹, atrakcyjne warunki p³acy,
Stollar, tel. 0-87-523-42-21
V45604
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K15104
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24 (sklep
zoologiczny)
L10308
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L12403
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L9310
* betoniarka 125, jednofazowa, gwarancja do X 2007 r., cena
800 z³, tel. 0-501-789634
K15802
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L11206
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L13002
* Fiat 126p, zielony, 1994, tel. 0-87-520-76-06
K15204
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K16102
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L12503
* Nissan Primera Combi, 1,9DCI, 2003, tel. 0-504-027-752 V47201
* Opel Corsa, 1,4B, 1993, tel. 0-602-404-858
K16501
* pustaki suporex po rozbiórce, 18x30 cm., tel. 0-87-523-41-91K16402
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589 L13601
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L12902
Sprzedam mieszkania trzypokojowe, w budowie, 63m2
oraz lokale handlowo-us³ugowe; oddanie w miesi¹cu
grudniu br. Tel. 0-604-456-732

(K44903)

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

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57 L11406
WYNAJEM
* mieszkanie 160 m. kw., do wynajêcia, tel. 0-604-184-868K15404
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L12603
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L12104
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L12703

$
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (6)
Dominikana i Haiti

Andrzej Malinowski
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Bez majtek,
ale za to na rowerach!

Pobudka przed 9. Z hotelu wyszlimy zaraz po doprowadzeniu siê do porz¹dku. Udalimy siê w stronê centrum, ale i
tak musielimy podjechaæ  na motocyklach do dworca.
Za 80 peso od osoby kupilimy bilety (w autobusie) do Santiago i po dwóch godzinach bylimy na miejscu. Oczywicie
pojechalimy do centrum, bo nie wiedzielimy, ¿e trzeba by³o
wysi¹æ zaraz przy wjedzie do miasta, sk¹d odchodzi wiêkszoæ autobusów  expresy (chocia¿ s¹ ma³e pojemnociowo). Po kolejnych trzech godzinach podró¿y bylimy ju¿ w
Dajabon  miecie granicznym z Republik¹ Haiti.
Do granicy doszlimy pieszo, bo to tylko kawa³ek drogi. Pytaj¹c ludzi o tê drogê, dziwili siê nam bardzo i pukali siê
w g³owê, chc¹c nam powiedzieæ, ¿e nie mamy co tam szukaæ,
¿e jestemy nienormalni jad¹c do tego pañstwa (my szlimy),
bo tam piek³o! Oczywicie nie pos³uchalimy ich. Póniej okaza³o
siê, ¿e mieli racjê!
W biurze migracyjnym zap³acilimy po 25 dolarów za wyjazd, tzn. opuszczenie Dominikany (jakie dziwne przepisy).
Wbito nam piecz¹tki i do przodu! Nie widzielimy ¿adnych
bia³ych. Przeszlimy przez bramê i most, za którym by³o ju¿
Haiti Zupe³nie inny wiat, ten z gorszej strony. To najbiedniejszy kraj obydwu Ameryk! Zaskoczy³a nas równie¿ obecnoæ wojsk ONZ po stronie haitañskiej, rzecz jasna pod broni¹. Zrobi³o mi siê gor¹co, ale to by³a moja i Micha³a suwerenna decyzja. Szlimy jeszcze pó³ kilometra, zaczepiani przez
najnêdzniejszych z nêdznych, przez naganiaczy i naci¹gaczy.
W haitañskim biurze migracyjnym zap³acilimy po 10 dolarów za wjazd i po 1 dolarze za wbicie piecz¹tki wjazdu. Pogranicznik d³ugo ogl¹da³ paszporty, trochê siê dziwowa³, ¿e
bia³y cz³owiek przekracza granicê i pyta³ czy aby nie jestemy

Cap-Haïtien. Ulica

konsulami czy kim w tym stylu, bo biali nie przekraczaj¹ tutaj granicy i w ogóle praktycznie nie przyje¿d¿aj¹ do Haiti. U
konika wymieni³em 30 dolarów, a Micha³ 10.
Do pobliskiego miasteczka Quanaminthe podwióz³ nas
motocyklista za dwa dolary. I tu koniec wiata, wczesne
redniowiecze! Po pierwsze nie ma normalnej drogi, po drugie nêdzne lepianki i nêdzni ludzie wygl¹daj¹cy i zachowuj¹cy siê jakby cywilizacja mia³a tutaj dopiero nadejæ. Biedna i
brudna kobieta skuba³a kurczaka, a póniej umy³a go w ka³u¿y i w³o¿y³a do garnka!
To miejsce, gdzie siê znalelimy, by³o chyba przystankiem, poniewa¿ w ¿elaznych kolorowych i niewielkich autobusach (na dachu te¿) siedzieli ludzie ze zwierzêtami i tobo³kami gotowi do podró¿y. Okr¹¿y³a nas gromada facetów i siê
przekrzykiwa³a, poniewa¿ ka¿dy z nich  byli to na pewno
kierowcy, proponowa³ nam cenê za przejazd. W koñcu po
doæ d³ugich przekomarzaniach zgodzilimy siê zap³aciæ 10
dolarów za przejazd. Najbardziej gadatliwy Murzyn bardzo
siê ucieszy³, wygna³ wszystkich pasa¿erów (widaæ, ¿e mu siê
op³aca³o)  chyba z 50 osób  i zaprosi³ nas do szoferki.
Ruszylimy. Jechalimy po czym, co nale¿y chyba uznaæ
za drogê  jamy pe³ne wody, b³oto i le¿¹ce po bokach samochody, których nikt nie podnosi. By³o duszno, ciasno i niebezpiecznie. Koszmar w naprawdê tragicznym wydaniu.
Przed nami jecha³y samochody pe³ne pasa¿erów i czêsto
grzêz³y w b³ocie, wiêc miejscowi pomagali je wypychaæ, a
póniej za tê przys³ugê ¿¹dali pieniêdzy. Oczywicie wszyscy
oni byli brudni od b³ota i
nadzy  taka tu bieda i obyczaje!
W niektórych miejscach by³o sucho. My jakim cudem jechalimy bez niespodzianek. Obrazki za oknem dziwne, zastanawiaj¹ce i intryguj¹ce. Dzieci bez majtek, ale za to na rowerach.
Czarne winie i kozy z kijami przyczepionymi do karku; nêdza
¿ycia, której nie mog³em, albo nie chcia³em zrozumieæ.
W pewnym momencie zza krzaków wyszli policjanci: on i
ona, oczywicie z karabinami. Sto razy przegl¹dali nasze paszporty i zadawali wci¹¿ te same pytania ³amanym angielskim
(w Haiti króluje jêzyk kreolski). Chcieli po prostu ³apówki, ale
my jej im nie dalimy i siê upieralimy
przy swoim, ¿e dokumenty mamy w porz¹dku i w ogóle. Policjantka dopytywa³a siê gdzie bêdziemy przebywaæ, co
zwiedzaæ i fotografowaæ. W koñcu dali
nam spokój, ale nie naszemu kierowcy,
który wyszed³ z samochodu i po chwili
wróci³ z otwartym portfelem, czyli ¿e zap³aci³ im haracz.
Po kilku godzinach przyjechalimy
do najwiêkszego miasta na pó³nocy CapHaitien, które okaza³o siê jednym wielkim slumsem, jednym wielkim ciekiem!
Wsiedlimy do taksówki (za 100 gourdenów) i kazalimy siê zawieæ do hotelu z przewodnika. Na miejscu okaza³o
siê, ¿e nie by³o wolnych miejsc. Postawny
Murzyn za³atwi³ nam kolejn¹ taksówkê i
powiedzia³, ¿eby jechaæ do hotelu Universal. Tak te¿ zrobilimy. Recepcjonista pi¹cy, albo naæpany reagowa³ bardzo wolno. W rodku ochroniarz z broni¹. Recepcjonista powiedzia³, ¿e to bezpieczny hotel, i ¿e pr¹d jest w nim ca³¹
dobê. Có¿, musielimy mu uwierzyæ. Zo-
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baczylimy dwa pokoje z okropn¹ ³azienk¹,
a¿ w koñcu wybralimy pokój praktycznie pod dachem, najtañszy. Po korytarzu przebieg³ szczur. W rodku duszno i
ledwie pracuj¹cy wiatrak. £azienka w korytarzu obok. Bez wiat³a i pe³na kilkucentymetrowych karaluchów skacz¹cych
po cianach. Prysznic to dwie rury, z jednej
p³ynie zimna woda, z drugiej ciep³a.
W pokoju rozwiesilimy sznury i zrobilimy niewielkie pranie. Póniej poszlimy
do restauracji, która znajdowa³a siê przy
samym hotelu. Kelnerka ignorowa³a nas
(dyskryminacja rasowa) i jako ostatnim
przynios³a jedzenie. Zamówilimy zupê,
zreszt¹ tak jak wszyscy, których obserwowalimy i napoje (w sumie zap³acilimy 260 gourdenów). Zupa wystarczy³a za ca³y obiad. Kelnerka przynios³a
widelce i ³y¿ki. Tylko po co widelce?!
Okaza³o siê, ¿e najpierw trzeba z tej zupy
wyj¹æ kawa³ki ziemniaków i miêsa, po³o¿yæ na p³aski talerz, zjeæ widelcem, a
potem najnormalniej w wiecie zjeæ ³y¿k¹
zupê. Dziwne rozwi¹zanie, ale praktyczne.
Kiedy weszlimy na hotelowy taras,
znajduj¹cy siê na dachu, ¿eby zobaczyæ
z góry miasto, bylimy przera¿eni. CapHaitien pogr¹¿one by³o w egipskich ciemnociach. Ulice nieowietlone i brak wiate³

Cap-Haïtien. Haitanczycy na ³odzi
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w mieszkaniach! Tylko w naszym hotelu i obok w banku by³ pr¹d, z generatora. O godz. 22.30 na kilka minut zgas³o i
u nas wiat³o. Ale numer, jestemy z
Micha³em w milionowym miecie, w którym

Zapraszamy spinningistów
Klub Wêdkarski Ukleja zaprasza serdecznie na V Spinningowe Mistrzostwa Olecka. Zbiórka zawodników z w³asnymi ³odziami w dniu 5 sierpnia o godz. 6.00 przy pomostach
LOK nad jez. Oleckie Wielkie.
Op³ata startowa 25 z³ (kobiety i juniorzy  gratis).
Szczegó³owe informacje: www.ukleja.olecko.pl

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(V36308)

Centrum Rolin Ozdobnych

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

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

(V32110)

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

nie ma pr¹du, bo nie ma za co go wyprodukowaæ. O chodzeniu wieczorem po
miecie nie ma mowy. Takie jest ¿ycie,
niestety.
C.d.n.

O G£ O SZE N IE

Wójt Gminy wiêtajno k/Olecka informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu wywieszono wykazy nieruchomoci stanowi¹cych mienie komunalne gminy, przeznaczonych do sprzeda¿y Zarz¹dzeniem nr 36/07 z dnia 26
lipca 2007 r. obejmuj¹ce:
- nieruchomoæ gruntow¹ o powierzchni 4000m 2 i nr geod.
296, po³o¿on¹ w miejscowoci Zalesie  Za³¹cznik nr 1
(sprzeda¿ na rzecz w³aciciela nak³adów);
- dzia³ki z prawem zabudowy  Za³¹cznik nr 2
* mieszkalno-pensjonatowej, nr 661  1331m2
* letniskowej, nr 681  827 m2
* us³ugowej z funkcj¹ miesdzkaln¹, nr 149/10  1190m2
po³o¿one w wiêtajnie,
* z prawem zabudowy mieszkaniowej, dzia³ka nr 104  o
pow. 1500m2, po³o¿ona w miejscowoci Borki (sprzeda¿ w trybie przetargu).
Wójt Gminy Janina Trus
(K16701)

&

(V45602)
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Kalendarz imion

31 lipca
Ernesty, Ernestyny, Heleny, Igi, Ignacji, Leny, Ludomiry
Alfreda, Beatusa, Ernesta, Ignacego,
Justyna, Lubomira, Ludomira, Romana
1 sierpnia
Bronis³awy, Justyny, Nadii, Nadziei,
Orchidei, Wery
Alfonsa, Brodzis³awa, Jaros³awa, Juliana, Justyna, Piotra, Ralis³awa, Wierus³awa,
Wierusza
2 sierpnia
Borzys³awy, Dulcynei, Gustawy, Kariny,
Katyny, Marii
Alfonsa, Borzys³awa, Eliasza, Euzebiusza, Gustawa, Stefana, wiatos³awa
3 sierpnia
Augusty, Augustyny, Kamelii, Lidii, Niki
Augusta, Augustyna, Krzywos¹da, Le-

s³awa, Letos³awa, Mi³os³awa, Nikodema,
Stefana, Szczepana
4 sierpnia
Alfredy, Dominiki, Franciszki, Marii,
Ostromi³y, Pêcis³awy
Alfreda, Arystarcha, Dominika, Franciszka,
Jana, Ostromira, Pêcis³awa, Pêkos³awa,
Prokopa, Protazego, Rainera, Rajnarda,
Rajnera
5 sierpnia
Karoliny, Kary, Marii, Normy, Stanis³awy
Abla, Eligiusza, Emila, Karola, Mariana,
Oswalda, Stanis³awa, Sykstusa, Wenancjusza, Wirgiliusza, Wirginiusza
6 sierpnia
Berty, Oktawii, S³awy, Wincenty
Agapita, Dominika, Jakuba, Januarego,
Nas³awa, Niegos³awa, Oktawiana, Stefana,
Sykstusa, Wincentego

Przys³owia
i powiedzenia
 Jaki pierwszy, drugi, trzeci taki ca³y
sierpieñ leci.
 W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda sta³a, bêdzie zima d³ugo bia³a.
 Na wiêtego Palikopy (1 sierpnia) czêsto pal¹ siê kopy.
 Z sierpem w rêku witaæ sierpieñ: wiele
uciech, wiele cierpieñ.
 Na w. Gustaw (2 sierpnia) kopy w
polu ustaw.
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Ziemia
poetów

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

Krzysztof Kamil Baczyñski

POCA£UNEK

Dniem czy noc¹ idziemy wytrwali,
w bitwach ogieñ hartuje nam pier,
mymy dawno ju¿ drogê wybrali,
jeli nawet powiedzie  przez mieræ.
Wiêc naprzód,
niech broñ rozdziera,
niech kul¹ szyje jak niæ,
trzeba nam teraz umieraæ,
by Polska umia³a znów ¿yæ.
Bo czy las nam zahuczy jak morze,
czy w bruk miasta uderza nasz krok,
w naszych sercach trzepocze siê orze³,
ka¿dy pancerz przepali nasz wzrok.

W dniach 23.06.2007 - 31.08.2007r.
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

F kupiê

Nasz przepis

Gruszki w syropie
po olecku

4 gruszki
rodzynki
1 kubek mietanki
15 dkg cukru
1 szklanka wody
kwiatki fio³ka w cukrze

Wodê gotujemy rozpuszczaj¹c w
niej cukier. Gruszki kroimy i wrzucamy do zagotowanego syropu i ponownie gotujemy. Nastêpnie gruszki
odcedzamy i studzimy.
Rodzynki myjemy, moczymy w
syropie do chwili a¿ dobrze nasi¹kn¹
i os¹czamy.
Do kielichów wk³adamy kawa³ki
gruszek i rodzynki. mietanê ubijamy
i tak przygotowan¹ nak³adamy na
owoce. Dekorujemy fio³kami w cukrze.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 265

Minê³o siedem, bardzo d³ugich, dni.
W sumie nie by³o tak le, bo dzi mo¿emy przeczytaæ ten tekst. A to wiadczy
o tym, ¿e uda³o siê ten tydzieñ jako
prze¿yæ. Nie by³o to ³atwe.
Dlaczego? Bo lato nas dobija. Praktycznie o ka¿dej porze dnia mam do dyspozycji s³oñce, a zaraz potem deszcz. Jedna
ulewa psuje humor na ca³y dzieñ. Takie
deszczowe lato to nic ciekawego. Ludzie
chodz¹ bladzi, bo nie wszystkich staæ
na solarium. S³oñce jak wychodzi zza
chmur to tylko po to, by zakomunikowaæ, ¿e zaraz bêdzie pada³o.
A co siê dzieje na wiecie? DLA MNIE
FAJNIE. Takiej zabawy ju¿ dawno nie
mia³em. Kto kiedy powiedzia³, ¿e polityka nie jest zabawna. Musia³ byæ prawdziwym mrukiem lub osob¹, które nie ma
poczucia humoru. Albo nie rozumie rzeczywistoci. Jedno lub drugie. W chwili
obecnej mamy sytuacjê znan¹ z Potopu Sienkiewicza: Z³apa³ Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za ³eb go trzyma.
Sytuacja, jak¹ mamy obecnie w polityce, bardzo przypomina zacytowan¹. Tyle,
¿e po bli¿szym przyjrzeniu siê obecnej
sytuacji po prostu widaæ, ze wielu chcia³oby, by ca³a rzeczywistoæ by³a tak widziana. Jak na z³oæ wszystkim wszechwiedz¹cym i m¹drym dziennikarzom i
publicystom Adam Michnik w Gazecie
Wyborczej opublikowa³ tekst, który
mo¿na tak nazwaæ: jest POCHWA£¥
PREMIERA. Mo¿e to wysz³o tak od
niechcenia, albo sam wielki Adam Michnik
co przegapi³, ale nazwa³ Jaros³awa Kaczyñskiego najlepszym i najsilniejszym
premierem od kilkunastu lat! Sam by³em

zaskoczony tym co napisa³ A.M. Od razu
na tekst rzuci³o siê stado interpretatorów, którzy przyst¹pili do t³umaczenia
sensu wypowiedzi Mistrza. Tylko blado
to wypada, bo sam Mistrz napisa³ swój
tekst jasno i przejrzycie. Adam Michnik opisa³ premiera jako cz³owieka silnego i wiedz¹cego czym jest w³adza. Komu
to przeszkadza? Dziwne przez kilkanacie ostatnich lat gros wypowiedzi na
temat rz¹dz¹cych by³o o tym, ¿e Polska
potrzebuje silnego premiera i silnej rêki
do w³adzy. Teraz to mamy i znowu le!
Sam Michnik te¿ napisa³, ¿e nie ma ¿adnego zagro¿enia dla demokracji, wolnoci s³owa itd. Co podobnego? A tak
nas ró¿ne autorytety straszy³y grob¹
faszyzmu i wodzostwa... I jak tu, mogê
siê nawet powtórzyæ, opieraæ siê na takich autorytetach? Ba³wany, a nie inteligencja. Ostatnio profesor Geremek popisywa³ siê przed w³oskimi dziennikarzami
swoimi wypowiedziami o Polsce. Profe-

sor jest naukowcem  mediewist¹. To
jest specjalista od redniowiecza. W swoim
profesorskim zapêdzie stwierdzi³, ¿e Polska
cofa siê do roku 1939... Umia³em siê!
Jeli to mia³a byæ nagana to wysz³o odwrotnie. Zwróci³o na to uwagê wielu
publicystów zajmuj¹cych siê gospodark¹ i znaj¹cych historiê gospodarcz¹ Polski.
Jak bymy mieli taki poziom rozwoju
gospodarki jaki mia³a Polska w 1939...
TO JA TAK CHCÊ! Coraz silniejsza gospodarka, która mia³a ju¿ nawet ambicje
konkurowania z przemys³em francuskim.
Daleko za nami Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Portugalia. Silna z³otówka. Silnie rozwijaj¹cy siê przemys³ i
bezrobocie siêgaj¹ce kilku procent... I chcia³
nam zaszkodziæ taki profesor swoj¹ opini¹ autorytetu. A nawet nie mia³ pojêcia
o czym mówi.
I jak tu nie byæ optymist¹ w takich
czasach. Ja jestem coraz bardziej! I Pañstwo na pewno te¿.
PAC

S³u¿by i administracje zbilansuj¹.
Wyg³adz¹ lub stonuj¹. Wyglansuj¹ i
uwypukl¹. Podsumuj¹ i wyspowiadaj¹.
A mo¿e nawet siê...
Miasto fantastycznie cierpliwe i wyrozumia³e.
Zaraz nowy market i kawa³ek nowej
ulicy. Za dwa-trzy lata obwodnica. Spory k³opot z g³owy. Jeden z ostatnich.
Jeszcze dom dziecka, ma³y czyraczek
w piêknym krajobrazie. Nieestetyczny. A
mo¿e by tak... Albo. A mo¿e jednak...
k³opot z g³owy. Podobnie jak skrzy¿owanie, tego, jak mu tam, Kolejowa ( PAC
ci¹gle ustala jego to¿samoæ) z Dworcow¹. Co zrobiæ trzeba, ale co i jak?
Mêdrcy debatuj¹.
Ale wiadomo jednomylnie i jednoznacznie, ¿e pomnik koniecznie do kompletu w krajobrazie piêknym. Tak! Z otaczaj¹cych miasto wzgórz - nie wspomnê
o kosmosie... Jednoznacznie, kategorycznie, niemal referendalnie lub plebiscytowo. Ponure mury sieroctwa i bezdom-

noci zast¹piæ trzeba blaskiem postumentu. ¯eby nie tylko z kosmosu ale i grodu Kopernika...
Komplet jaskrawoci, bo ulica chwal¹ca bitewn¹ Wiktoriê z przed wieków musi
pozostaæ skansenem. Resztki asfaltu na
przedmiecia i szlabany miêdzy m³ynem
a bolszoju p³oszczadiu - chlub¹ na ca³¹ a
nie tylko wschodni¹ czêæ kontynentu.
Pomnik po ³adniejszej stronie placu.
... A mo¿e by tak bitewny prospekt
kolczastym drutem gêstym ³agiernie na
parking dla pijanych rowerów i babæ olewaj¹cych kodeksy ulicznej moralnoci...
I punkty u ministrów Zbigniewa i
Romana za zwalczanie i dydaktykê.
P.S. A ju¿ siê nie chce wiêcej kadziæ.
I gryzmoliæ. Czacha dymi po gor¹cej
deszczowej nocy czternastego fina³u
naprawdê znakomitej ³osiowej imprezy.
No i Naczelny nie mo¿e d³u¿ej czekaæ.
Musi zaraz oddaæ do druku piêæsetny
numer Tygodnika!!!
Jan Nowak-Kowalski
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PROWINCJA£KI

Jubileuszowo
W nikomu niepotrzebne lipcowe deszcze. Niemal w pok³osowy oddech sierpnia. T³umny fina³ czternastej stacji Marka G. w JEGO twórczo niespokojnym
wyprzedzaniu jutra.
Tu zachwyt, tam odrobina goryczki.
Dziewczyny pijane a mimo to kobiece.
Dziewczyn kolorowa armia. Ch³opców
plutony w strojach ró¿nie organizacyjnych. I odpowiedzialnych.
Miasto zajechane noc¹ w niepotrzebny
nikomu deszcz. Jestemy prawie wszyscy. W na szczêcie ciep³y deszcz. Dosta³o mi siê piwo na koszt organizatora!
Obiektywny zachwyt i tort za okr¹g³¹ jasnoæ gwiazd tak prawie naszych,
no bo naszych. Miasto spêcznione jak
nigdy dot¹d. Zapiwione ale cierpliwe i
wyrozumia³e. Gotowe na za rok okr¹g³oæ
oswojenia ³osia.

