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Podaj mi p³aszcz... deszcz pada...
Koniec z pogod¹, niestety...
To nie deszcz? Nie, to ³zy spad³y
z jakiej dalekiej planety...
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Charytatywny mecz
 wynik 2:2

Program Korowodu zamieszczamy na s. 11.
Zapraszamy
wszystkich chêtnych do udzia³u w
konkursach na:
* najsmaczniejsze
produkty kulinarne i przetwory owocowo-warzywne,
* naj³adniejsze
kompozycje rolinne (k³osy
zbó¿, zio³a i bukiety kwiatowe).
Zg³oszenia w terminie do 8.08.2007r.
pod nr tel. 0-693-999-741.

 w najbli¿szych dniach bardzo dobre warunki obserwacji

Stacjê, podobnie jak inne satelity mo¿na zobaczyæ tylko w okrelonych warunkach - wieczorem lub rano  leci zawsze z zachodu na wschód lub z po³udniowego
zachodu na pd. wschód.
O szczegó³ach jak zobaczyæ stacjê mo¿na przeczytaæ na stronie
http://www.olecko.com/2007/czerwiec/news2.htm

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

Aleje

Lipowe

NOWOÆ W ASORTYMENCIE

1B
(V49701)



 MINI ROLETY SHAMAG
 bogata gama kolorystyczna i rozmiarowa
 EMULSJA JEDYNKA BIA£A  1L, 3L, 5L, 10L
 EMALIA FTALOWA ALKIDOWA JEDYNKA BIA£A - 0,9L

SUPER CENY

Tel. (87) 520 44 46

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

Szko³a

 hip-hip, hurra!

 przy wiêkszych zakupach  5% rabatu
 przy zakupie plecaka  upominek
SUPER CENY!!!
 SPRAWD NAS

(K16003)

Ju¿ dzi informujemy, ¿e w zwi¹zku z urlopem redaktorów i drukarni
gazeta nie uka¿e siê w dniu 21 sierpnia. Do zakupu nastêpnego numeru zapraszamy 28 sierpnia 2007 r.

HANDLOWE

W niedzielê odby³ siê mecz pi³ki no¿nej Samorz¹dowcy 
Mundurowi. Zorganizowano go w celach charytatywnych.
Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na zakup dla ciê¿ko
chorej siedmioletniej Magdaleny Jackiewicz pulsoksymetru
oraz koncentratora tlenu.
Magda cierpi na wrodzon¹ wadê przewodu pokarmowego
i wymaga sta³ej opieki lekarskiej. Sprzêt ten jest niezbêdny do
jej dalszej egzystencji.
Podczas meczu licytowano przedmioty ofiarowane przez
darczyñców. Najdro¿szym przedmiotem sta³ siê album o sporcie
podarowany przez Burmistrza Wac³awa Olszewskiego. W pierwszym licytowaniu kupi³ go Zdzis³aw Bereniewicz za trzysta
z³otych aby po chwili przeznaczyæ go do dalszej licytacji. Po
ponownym licytowaniu poszed³ za 120 z³otych.
Ogó³em zebrano z biletów i aukcji 3972 z³, które zosta³y przelane na konto Caritasu.
Aukcjê prowadzi³a radna Grazyna Obuchowska. Mecz komentowa³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Roman Wojnowski.
Informujemy, ¿ê nadal mo¿na dokonywaæ wp³at 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.

Miêdzynarodowa Stacja Kosmiczna nad Oleckiem

UWAGA

CENTRUM

Cena 1,40 z³

7 sierpnia 2007 r .

Mazurski Korowód
w Krainie Spotkañ
 Idziemy na Plon

MAJSTER
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

 16 lipca o 15.08 jeden zastêp JRG PSP
i jeden OSP G¹ski gasi³y w Wólce
Kijewskiej po¿ar bel siana.
 17 lipca o 16.44 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Sto¿nem po¿ar dzikiego wysypiska mieci.
 17 lipca o 20.39 jeden zastêp JRG PSP
i jeden OSP wiêtajno wyjecha³y do
fa³szywego alarmu do Dunajku. Alarm
fa³szywy, w dobrej wierze  pal¹ca siê
stacja benzynowa.
 18 lipca o 13.30 jeden zastêp JRG PSP
pomaga³ uwiêzionemu bocianowi.
 19 lipca 7.03 jeden zastêp JRG PSP asekurowa³ dziecko stoj¹ce w otwartym
oknie.
 19 lipca o 9.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ przy ul. Lenej drzewo pochylone nad budynkiem mieszkalnym.
 22 lipca 0.52 jeden zastêp OSP G¹ski
wyjecha³ do fa³szywego alarmu. (Alarm
w dobrej wierze).

TANKUJESZ U NAS,

 23 lipca o 8.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ wodê z zalanej piwnicy budynku
przy ul. Kolejowej.
 23 lipca o 10.50 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ przy ul. Produkcyjnej gniazdo
os z drzewa.
 23 lipca o 14.30 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ znad pla¿y gminnej nad³amany konar drzewa.
 23 lipca o 16.50 dwa zastêpy JRG PSP
pomaga³y policji na wodach jeziora

Zatrzymano
w³amywaczy

5 sierpnia 20 minut o pó³nocy policjanci zatrzymali na ul. Letniej dwóch
mê¿-czyzn, którzy nieli g³oniki radiowe. Okaza³o siê, ¿e 32-letni Robert W.
Oraz 20-letni Sebastian P. (obaj suwalczanie), w³amali siê do kilku samochodów i skradli stamt¹d tubê basow¹, g³oniki i radia oraz lusterko i antenê. Zatrzymano ich do wyjanienia. Za w³amania grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolnoci.

ZBIERASZ

MARKET
BUDOWLANY

STACJA PALIW  Rarytas

KRAM

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
ul. E³cka 4

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar

Wojska Polskiego 18

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

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

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!

(V36709)

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

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V36109)

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

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

SKUP
JAB£EK
ul. E³cka 2

(V37508)

Redakcja

Olecko Ma³e.
 23 lipca o 18.05 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z balkonu bloku przy ul. rodkowej gniazdo szerszeni.
 24 lipca o 16.40 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ w Orzechówku roj¹ce siê w ziemi
osy.
 24 lipca o 17.07 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ drzewo powalone na jezdniê
ul. Wiejskiej.
 24 lipca o 17.07 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Kukowie drzewo powalone
na jezdniê.
 24 lipca o 17.11 dwa zastêpy OSP Kowale Oleckie zabezpiecza³y budynek
poczty w Kowalach Oleckich. Zwarcie instalacji elektrycznej.
 24 lipca o 17.12 jeden zastêp OSP Cimochy usuwa³ w Sobolach powalone
na jezdniê drzewo.

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

(K47203)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

(V44104)
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(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:

 Piotr Klejment
 Andrzej Ladziñski
 Jerzy Makal
 Andrzej Mikucki
 MAlina Przedziak
 Kamil Serdel

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)

Wyró¿nienie dla Starostwa

24 lipca 2007 r. wrêczono
nagrody I edycji konkursu o
,,Laur Edukacji Samorz¹dowej
pod honorowym patronatem
Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej
przyzna³a dyplom wyró¿niaj¹cy dla Starostwa Powiatowego w Olecku.
G³ównymi kryteriami by³y
miêdzy innymi: liczba szkoleñ,
w których brali udzia³ pracownicy i radni; liczba kursów,
studiów uzupe³niaj¹cych, podyplomowych pracowników
urzêdów. Brano równie¿ pod
uwagê czy kszta³cenie jest dofinansowywane przez urz¹d
oraz czy jednostka samorz¹du terytorialnego ma plan doskonalenia pracowników.
Do udzia³u w konkursie
zg³osi³y siê 42 jednostki samorz¹dowe z naszego województwa. Z³oty laur przypad³ Starostwu Powiatowemu w
Piszu, a wród wyró¿nionych Starostw
znaleli siê: I³awa, Go³dap, Olecko i Nowe
Miasto Lubawskie.

 15 lipca o 2.05 w G¹siorówku zatrzymano samochód Hyunday prowadziny przez dwudziestosiedmioletni¹ Renatê B. Kieruj¹ca mia³e we krwi 1 promil alkoholu.
 15 lipca o 5.30 policjanci na placu
Wolnoci zatrzymali Mitsubishi, którym kierowa³ dwudziestodwuletni Mariusz K. Mia³ we krwi 1,3 promila alkoholu. Wobec nietrzewego kierowcy
zastosowano tryb przypieszony.
 21 lipca o 15.45 policjanci zatrzymali
na ul. Wojska Polskiego rowerzystê,
piêædziesiêciodwuletniego Ireneusza S.
Zatrzymany mia³ we krwi 2,2 promila
alkoholu.
 21 lipca o 18.10 polcjanci zatrzymali w
Norkach innego rowerzystê, czterdziestodwuletniego Dariusza N. Mia³ on
we krwi 1,2 promila alkoholu.

 21 lipca zatrzymano w wiêtajnie jad¹cego rowerem trzydziestoszecioletniego
Grzegorza T. Mia³ on we krwi 1,3 promila alkoholu.
 22 lipca o 20.30 w Wieliczkach zatrzymano rowerzystê piêædziesiêciodwuletniego Henryka M. Mia³ on we krwi 2,1
promila alkoholu.
 22 lipca o 18.00 policjanci zatrzymali w
Lenym zak¹tku piêædziesiêcioszecioletniego Janusza T. Kierowa³ on Polonezem maj¹c we krwi 0,26 promila alkoholu.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 7-12.08.2007r.,
pl. Wolnoci 25
 13-19.08.2007r.,
ul. Sk³adowa 6

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

ELF

(L13402)

Pijani kierowcy

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

(V45303)

!
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OLECKI TERMINARZ

Wystawy sta³e
8.00  15.00  wystawa malarstwa Alicji
Sojki, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A.
Legusa, plac Wolnoci (do czwartku
 od pi¹tku)
 galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)  Wystawa malarstwa
W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk, fotografia T. Kosiorowski, rzeba K. Puchalskiej.
10 sierpnia (pi¹tek)
17.00  Franklin i skarb jeziora  film, kino
19.00  Wzgórza maj¹ oczy 2  film, kino
11 sierpnia (sobota)
 ocena merytoryczna zg³oszonych obiektów w konkursie Mieszkajmy piêkniej
 Mazurski Korowód w Krainie Spotkañ
Idziemy na Plon, plac Wolnoci
17.00  Franklin i skarb jeziora  film,
kino
19.00  Wzgórza maj¹ oczy 2  film, kino
12 sierpnia (niedziela)
 Mazurski Korowód w Krainie Spotkañ
Idziemy na Plon, plac Wolnoci
10.00  XI turniej o Wielki Tort Cukierni p. Jana Staniszewskiego (tenis
ziemny)  korty MOSiR
17.00  Franklin i skarb jeziora  film,
kino
19.00  Wzgórza maj¹ oczy 2  film, kino
13 sierpnia (poniedzia³ek)
 up³ywa termin zg³oszeñ do udzia³u w konkursie Ró¿norodnoæ. Szacunek. Tolerancja,  szczegó³y w TO 26/495, s. 7)
17 sierpnia (pi¹tek)
 up³ywa termin zg³aszania osób w konkursie Cz³owiek bez barier (szczegó³y TO 28/497, s. 3)
17.00  Happy wkrêt  film, kino
19.00  Szklana pu³apka 4  film, kino
18 sierpnia (sobota)
17.00  Happy wkrêt  film, kino
19.00  Szklana pu³apka 4  film, kino
19.00  Linie Si³  wystêp zespo³u muzycznego, plac Wolnoci

"
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I Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku
8-9 wrzenia 2007

Promieniowanie jonizuj¹ce i energetyka j¹drowa  baæ siê czy nie baæ?
 Oto jest pytanie.
11:00-11:45  mgr Ewa Droste (Instytut Problemów J¹drowych, Warszawa):
Promieniowanie jonizuj¹ce wokó³ nas.
11:50-12:35  prof. dr hab. Ludwik
Dobrzyñski (Instytut Problemów J¹drowych, Warszawa): Jak dzia³a reaktor j¹drowy i czy jest bezpieczny?
13:15-14:00  prof. dr hab. Ludwik
Dobrzyñski (Instytut Problemów J¹drowych, Warszawa): Fizyka j¹drowa w
medycynie.
11:00 -15:00 Sala 102  pokazy w³asnoci promieniowania jonizuj¹cego (Ewa
Droste, Robert Wo³kiewicz, Tadeusz
Ostrowski, £ukasz Koszuk,)
10:00-15:00  teren przed budynkiem
Wszechnicy Mazurskiej i w holu budynku
- stoiska i stanowiska przygotowane przez
artystów, rzemielników, rêkodzielników.

Ekologia, kultura, gospodarka
14:15-14:30  mgr Teresa wierubska
(Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego): Przyroda, kultura, gospodarka
na terenie SPK. Park chroni¹cy krajobraz
nr 1 w Polsce.
14:40-15:20  prof. dr hab. Leszek
Woniak (Politechnika Rzeszowska, Katedra Przedsiêbiorczoci, Zarz¹dzania i
Ekoinnowacyjnoci). Ekoinnowacje 
praktyczny wymiar teorii zrównowa¿onego rozwoju.
15:25-16:05  dr Maciej Ambrosiewicz
(prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego) Krajobraz kulturowy pogranicza mazursko-suwalskiego.
W holu budynku rektoratu Wszechnicy Mazurskiej zorganizowana bêdzie
wystawa przybli¿aj¹ca walory przyrody Suwalskiego PK
8 wrzenia 2007 r. (sobota  czêæ 2) 
Adres: Regionalny Orodek Kultury w
Olecku, Plac Wolnoci 22
16:45-18:00  koncert Szkolnej Orkiestry Kameralnej Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Olecku, pod dyrekcj¹
Tomasza Gawroñskiego. Pomiêdzy I i II
czêci¹ koncertu spotkanie z Robertem
Leszczyñskim - Szefem Redakcji Kultura i Styl w Tygodniku Wprost, Ambasadorem Olecka w Warszawie.
18:10-18:30  dyrektor Bogdan Skórkiewicz (Delphia Yachts): Tajemnice sukcesu  Delphia Yachts.
18:40-19:30  Przyroda w obiektywie

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

(V44204)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

Tel.

Zapraszamy do sklepu

NEW PRODUCTS

 Mustang  Wrangler  Adidas
 Nike
 Mexx
 Lee i inne

(V35610)

Nowa odzie¿ markowa w super niskich cenach!

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

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m 2

(V38407)

Kolektory

9 wrzenia 2007 (niedziela) Aula
B, Adres: Plac Zamkowy 5
Ekonomia dla ka¿dego
9:00-9:45  dr in¿. Jerzy Obolewicz
(Wszechnica Mazurska w Olecku, prodziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych) Jak
dobrze kupiæ, ¿eby nie straciæ?  poszukiwanie odpowiedzi w marketingu.
Nauka dla zdrowia i urody
10:00-10:45  dr Pawe³ wi¹tkiewicz
(Klinika Ortopedii Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku) Co potrafi mikrochirurg,
czyli cuda ze skalpelem w rêku.
11:00 -12:00  dr Leszek Marek Krzeniak (Gabinet Medycyny Naturalnej w
Warszawie) Zielnik lekarski. Antyoksydanty rolinne w profilaktyce chorób
cywilizacyjnych. Naturalne preparaty
pobudzaj¹ce procesy regeneracji i opóniaj¹ce procesy starzenia siê ludzi.
Festiwalowe rozmaitoci
K³opotliwy przybysz z po³udnia 
Cameraria ohridella
12:15 -13:00  mgr in¿. Andrzej Kolasiñski, mgr in¿. Adam Puciñski, mgr in¿.
Wojciech Korc (Polskie Stowarzyszenie
Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji
i Deratyzacji, Warszawa): Jak pozbyæ siê
motyla, który zagra¿a drzewu symbolizuj¹cemu maturê? Krótka historia szrotówka kasztanowcowiaczka.
Naukowo i smacznie na zakoñczenie
13:15 -14:00  dr Ireneusz Chrz¹cik
(prof. WM w Olecku, prorektor) mgr
Zdzis³aw Grodzki (wyk³adowca WM w
Olecku) Nauka pod pokrywk¹. Gotowanie grochówki z fizykiem i chemikiem i
degustacja tego, co nawarzyli.

(L10209)

Program

8 wrzenia 2007 r. (sobota  czêæ
1) - aula B, Adres: Plac Zamkowy 5
9:30-10:15  czêæ oficjalna (otwarcie Festiwalu, przedstawienie idei tej formy
popularyzacji wiedzy, wyst¹pienia honorowych patronów, goci, wrêczenie nagród laureatom konkursów, wrêczenie
Statuetek Mazurskiej Niezapominajki)
10:20-10:50  prof. dr hab. Leszek
Rogalski (Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie, Wszechnica Mazurska w Olecku)  Chwila z poezj¹: Impresje egzystencjalne.

dr Paw³a wi¹tkiewicza. Niepowtarzalna
ilustrowana gawêda przyrodnicza, której nie mo¿na przegapiæ!!!

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

#
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Jubileusz i ju¿ po...
Tak normalnie min¹³ jubileusz Tygodnika: bez fajerwerków, bez fety, bez
¿yczeñ. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e w marszu. Cieszê siê z tych piêciuset numerów! Jednoczenie nasuwa siê pewna refleksja zwi¹zana z pismem. Trzeba by³o
a¿ dziesiêciu lat by wykrystalizowa³y siê
jego za³o¿enia. I choæ pewnie niektóre
prawid³owoci bêd¹ siê zmieniaæ, to priorytety zostan¹ niezmienne.
Tygodnik Olecki nigdy nie szuka³
sensacji na pierwsz¹ stronê. Nie epatowa³ i nie podnieca³ siê spektakularnymi
przestêpstwami. Ba! Bywa³o, ¿e niekiedy czeka³ z publikacj¹, by nie przeszkadzaæ policji.
Priorytet! Pogl¹dy polityczne naszych
autorów s¹ niezawis³e i mog¹ nie zgadzaæ siê z pogl¹dami w³aciciela TO.
Tak jest w wypadku felietonów PACa.
Jego pogl¹dy w ogóle mi nie le¿¹. Jednak za³o¿enia gazety s¹ takie, ¿eby by³a
ona integracyjna. Ka¿dy ma wiêc prawo
swoje racje wyg³osiæ. Jest jednak pewien
warunek. Nie wolno obra¿aæ ani szydziæ
z innych. Na przyk³ad napawa mnie wstrêtem to, co dzieje siê na oleckim forum
internetowym.
Ja zawsze, gdy zabieram g³os w sprawach dla innych osób wa¿nych i gdy

piszê o innych, mam zwyczaj podpisywaæ swoje wypowiedzi. Mam odwagê i
poczucie tego, ¿e biorê na siebie konsekwencje i odpowiedzialnoæ za to, co
mówiê i piszê. To te¿ jest priorytet Tygodnika.
Nigdy te¿ nie wydrukowalimy anonimów ani niepotwierdzonych przez autora informacji z internetu. Internet to
wspania³a rzecz i wielkie mo¿liwoci dla
poszerzania swojej wiedzy. Jednoczenie
internet jest wielkim mietnikiem, w którym osoby nieodpowiedzialne, niedouczone lub z³oliwe umieszczaj¹ paszkwile,
nieprawdziwe informacje czy wyssane z
palca opisy osi¹gniêæ naukowych i faktów historycznych. Zasada, ¿e pisanego i siekier¹ nie wyr¹biesz jest aktualna
nawet w wirtualnym wiecie. Jeli co
jest w wydanej ksi¹¿êce, to zapewne znajdzie siê i w internecie. Natomiast jeli
co jest w internecie, to wcale nie musi
znaleæ siê w ksi¹¿ce.
Priorytetem w Tygodniku Oleckim
jest, ¿e to olecczanie tworz¹ tê gazetê.
To w TO ukazuj¹ siê sprawozdania nauczycieli o imprezach szkolnych i artyku³y dzia³aczy spo³ecznych o problemach
zwi¹zanych z ich dzia³alnoci¹. To w
Tygodniku rozpoczêlimy publikowa-

Zajêcia pozalekcyjne dla m³odzie¿y
szkó³ ponadgimnazjalnych w 2007 roku
Powiat Olecki w imieniu nauczycieli
szkó³ ponadgimnazjalnych z³o¿y³ do Kuratorium Owiaty w Olsztynie 15 wniosków o przyznanie dotacji w ramach Rz¹dowego Programu Wy-równywania Szans
Edukacyjnych Dzieci i M³odzie¿y w 2007r.
pn. Aktywizacja jednostek samorz¹du
terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych. Ze 108 wniosków zakwalifikowanych do realizacji, z³o¿onych przez gminy, powiaty oraz stowarzyszenia w województwie warmiñsko-mazurskim, 5 projektów z powiatu oleckiego otrzyma³o
dofinansowanie na realizacjê w formie
dotacji celowej ze rodków bud¿etu pañstwa w kwocie 56 602 z³. To du¿o, poniewa¿ Powiat Olecki i miasto Jeziorany
otrzyma³y dofinansowanie dla najwiêkszej liczby wniosków. Zabezpieczono
rodki w wysokoci 10 359 z³  jako wk³ad
w³asny w realizacjê nastêpuj¹cych projektów:
- Równam krok  Alicji Dra¿by  (ZSLiZ),
- Studio rekreacji ruchowej  Anety
Dra¿by-Puchalskiej (ZSLiZ),

- Wspieranie aktywnoci dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej w rozwoju w³asnej osobowoci  Doroty Danielewicz (OSW),
- Edukacja teatralna m³odzie¿y licealnej
 Katarzyny Kamiñskiej (LO),
- Z siatkówk¹ za pan brat  Wojciecha Pilichowskiego (LO).
Pani Maria Wanda Dzienisiewicz 
Wicestarosta Olecki  podziêkowa³a dyrektorom i nauczycielom za ich osobiste
zaanga¿owanie w opracowanie wniosków
na zajêcia pozalekcyjne dla m³odzie¿y.
Realizacja ww. projektów nast¹pi w
okresie od 10 wrzenia do 15 grudnia
2007 r. Udzia³ w nich wezm¹ uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
W ramach zajêæ pozalekcyjnych uczniowie bêd¹ mogli rozwijaæ swoje zainteresowania z zakresu sportu, sztuk teatralnych, pog³êbi¹ umiejêtnoci zwi¹zane z
kierunkiem kszta³cenia, a przede wszystkim
zostanie zagospodarowany ich wolny czas.
Sporz¹dzi³a: Anna Wydra

nie wspomnieñ Pana W³adys³awa ¯urowskiego, zredagowanych przez .P. Annê
Andrzejewsk¹-Jurgiel. To na naszych
³amach Adam Andrzszczyk rozpocz¹³
publikacjê w odcinkach swej powieci
Krymski ³ut. Swoje wspomnienia publikowa³a równie¿ Janina Maciukiewicz
czy .P. Franciszek Pietro³aj.
Priorytetem TO jest równie¿ to, ¿e
szukamy co dobrego wydarzy³o siê w
naszym miecie. Jednak gdy wydarzy siê
co z³ego, to staramy siê to opisaæ. Temat za ci¹gniemy a¿ do skutku i nie
zostawiamy bohaterów tych artyku³ów
samym sobie, z problemem rozgrzebanym
i z mnóstwem wrogów, którzy pojawiaj¹
siê zawsze podczas poruszania dra¿liwych
spraw.
Dbamy o swoich autorów i ju¿ trzykrotnie bronilimy przed s¹dem ich niezbywalnego prawa do zachowania anonimowoci. We wszystkich przypadkach
s¹d uzna³ racjê gazety i autorzy tekstów
pozostali anonimowi. To te¿ jest nasz
priorytet.
Podsumowuj¹c ten jubileusz  zapraszam Szanownych Czytelników do dalszej wspó³pracy. Szukajmy tego, co nas
wszystkich ³¹czy. Dbajmy o prawdê i nie
pozwalajmy sob¹ manipulowaæ. Szukajmy dobra, a z³o traktujmy jak dopust Bo¿y.
Serdeczne pozdrowienia
Redaktor naczelny
i w³aciciel Tygodnika Oleckiego
Bogus³aw M. Borawski

JELI MASZ POMYS£
PRZYJD
 OTRZYMASZ
WSPARCIE
 ZACZNIESZ BYÆ
SWOIM SZEFEM!!!
Osoby bezrobotne maj¹ce pomys³ na
w³asny biznes, ceni¹ce samodzielnoæ
zapraszamy do skorzystania z oferty
otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokoci ok. 12 tys. z³otych na podjêcie
dzia³alnoci gospodarczej.
Zainteresowane osoby bezrobotne,
spe³niaj¹ce kryteria projektowe, zapraszamy do zg³aszania siê do Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku przy ul. Armii Krajowej 30, tel. 0 (prefix) 87 5203078,
5201801, e-mail: p.modrakowski@pup.
olecko.pl.
Informacje o projekcie dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu www.pup.olecko.pl.

$
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Spotkanie z Panem Ludwikiem Mizera
 realizacja programów PFRON
26 lipca 2007 roku w Starostwie Powiatowym w Olecku odby³o siê spotkanie z Panem Ludwikiem Mizera  Dyrektorem Wydzia³u Programowania, Ewaluacji i Komunikacji Spo³ecznej z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych w Warszawie. W
spotkaniu udzia³ wziêli: Edward Adamczyk  sekretarz Powiatu Oleckiego, Danuta
Zaniewska  kierownik rodowiskowego Domu Samopomocy w Olecku,
Halina Kasicka  inspektor ds. zdrowia,
rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w
Starostwie Powiatowym w Olecku.

go przez rodowiskowy Dom Samopomocy w Olecku.
Zwrócono uwagê na koniecznoæ wznowienia realizacji programu Wyrównywanie ró¿nic miêdzy regionami  obszar B , poniewa¿ na naszym terenie
jest jeszcze wiele barier architektonicznych i w komunikowaniu siê, które nale¿y zlikwidowaæ.
Dyskutowano te¿ na temat zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu
osób niepe³nosprawnych. Zmiany te dadz¹ Starocie
mo¿liwoæ tworzenia stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych, a tak¿e czêciowego zwrotu pracodawcom
kosztów wynagrodzenia oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne za zatrudnione osoby niepe³nosprawne.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku
Podczas spotkania przedstawione
zosta³y problemy, na jakie napotykaj¹
osoby niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce
Powiat Olecki. Dyskutowano na temat
nowych programów PFRON, które wkrótce
bêd¹ realizowane m. in.: PARTNER III ,
UCZEÑ NA WSI, SPRAWNY DOJAZD,
TRENER PRACY.
Rozmawiano o programie Wczesna,
wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ci¹g³a pomoc dziecku zagro¿onemu niepe³nosprawnoci¹ lub niepe³nosprawnemu oraz jego rodzinie ,
którego realizacj¹ wkrótce zajmowaæ siê
bêdzie na terenie Powiatu Oleckiego Stowarzyszenie Daæ Nadziejê  przy rodowiskowym Domu Samopomocy w Olecku. Omawiano problemy zwi¹zane z realizacj¹ programu EQUAL Wchodzenie,
utrzymanie, powrót na rynek pracy osób
po chorobie psychicznej, prowadzone-

Szanowny Pan
Wac³aw Olszewski
Burmistrz Olecka
Sk³adam serdeczne podziêkowania Panu, Nauczycielom, M³odzie¿y oraz
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ i przyczynili siê do sprawnego zorganizowania zbiórki pieniê¿nej w dniach 27-28 maja 2007r. na zakup sprzêtu medycznego do szpitala w Olecku.
Uprzejmie informujê, ¿e w ramach ww. zbiórki ogó³em zebrano 7.232,94z³.
Zebrane rodki czêciowo pokryj¹ koszt zakupu sprzêtu medycznego.
W za³¹czeniu przekazujê zawiadczenie otrzymane od Caritas Diecezji E³ckiej. Proszê o przekazanie ich uczestnikom zbiórki.
Z wyrazami szacunku i powa¿ania
Wz. Starosty
Maria Wanda Dzienisiewicz
Wicestarosta

%
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Tradycja Olecka. Pracownia rzeby, malarstwa i modelarstwa Micha³a Szy³owa. Galeria Jednego Dzie³a.
Olecka Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci pomyla³a o tej inicjatywie z
atencj¹ i zdoby³a pieni¹dze na narzêdzia, drewno i materia³y do ekspozycji. Projekt dofinansowa³a Fundacja Kronenberga.
Ju¿ w 1978 roku, w miejskim domu równie¿ wieczory poetyckie, cykliczne
kultury za dyrekcji Leokadii Nideraus, spotkania na tematy wa¿ne.
Micha³ Szy³ow otrzymuje pracowniê. Nie
Rzeby, ju¿ w³asnoci miasta, stoj¹
ma wykszta³cenia, ale ma wiedzê i dowiad- w parku, w centrum Olecka. Mieszkañcy
czenie w wielu dziedzinach i jest przez to Wêgorzewa zazdroszcz¹ rzeb Oleckim ardla wielu m³odych olecczan autorytetem. tystom i zapraszaj¹ raz w roku na plener.
W³anie na wiedzy i autorytecie buduje, Za bardzo dobre warunki, które stwarza
tak póniej docenian¹ i podziwian¹, gru- im kapitan Rozum z Jednostki Wojskopê m³odych twórców. To s¹ pocz¹tki wej w Wêgorzewie, rzebiarze s¹ zobowietnej tradycji rzeby w Olecku.
wi¹zani do przekazania 2-3 rzeb na rzecz
W 1979 roku, przy poparciu i stara- miasta. Poza tym grupa Micha³a Szy³oniach Wojtka Anuszkiewicza  poety, wa przy pomocy Spó³dzielni Mieszkaniowówczas pracownika spó³dzielni mieszka- wej, Nadlenictwa, Urzêdu Miasta
niowej, Micha³ Szy³ow dostaje budynek w Olecku co roku organizuje plena osiedlu Zielonym. Tam otwieraj¹ siê nery na terenie powiatu. A to w
mo¿liwoci pracy grupy. Jest miejsce do Szypliszkach, a to w Bacej³ach. Porzebienia, malowania czy robienia mode- wstaje du¿o piêknych rzeb. Wspóli samolotów. Z liderem, od 1979 do 1983 ³pracuj¹ z grup¹ twórcz¹ artystów
roku, wspó³pracuje 25 osób. Na ulicy T. z Augustowa. Ale te¿, za przyk³aKociuszki powstaje Galeria Jednego Dzie³a, dem Szy³owa, powstaje sekcja mogdzie wystawy maj¹ znacz¹cy artyci z torowa. M³odzi artyci remontuj¹
ówczesnego województwa Suwalskiego. stare, zdezelowane motory, by póniej
Rzebiarze, malarze, graficy, fotograficy. doje¿d¿aæ na plenery. W 1983 roku
Na wystawie Wojtka Niedzielki debiu- Micha³ Szy³ow wyje¿d¿a do Danii.
tuje, z piosenkami Edwarda Stachury, Tam robi dyplom akademii. WszystMarek Ga³¹zka. W Galerii, odbywaj¹ siê kie dowiadczenia, nabyte w ci¹-

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski
Rozpoczêcie kursu
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Fundacja Zdrowe Olecko
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gu piêciu lat twórczych w Olecku, otwieraj¹ mu drzwi do renomowanej szko³y w
Kopenhadze, któr¹ koñczy pod koniec lat
80-tych. Jest artyst¹. Ale tutaj, w Olecku, by³ nim równie¿, choæ nie mia³ dyplomu uczelni wy¿szej. Tak jak wszyscy jego
uczniowie. Oni dali przyk³ad, ¿e tutaj, na
Mazurach Garbatych, jest miejsce nie tylko
na kamieñ i glinê. Tutaj musi byæ miejsce
na drewno. Drewno, z którego buduje siê
domy i robi meble, jest równie¿ piêkne
pod d³utem rzebiarza. Jest piêkne, gdy
ju¿ dopieszczone jego d³oñmi staje siê
wartoci¹ dla wszystkich, których spotka na swojej drodze. I dlatego warto
wznowiæ Oleck¹ Tradycjê Rzeby w drewnie. Warto wyczarowaæ dla mieszkañców
i goci Olecka nowe rzeby w nowych
czasach.

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e poszczególne kraje cz³onkowskie okrelaj¹ w odrêbny sposób warunki i zasady
obliczania i poboru podatku z tytu³u wiadczenia us³ug
polegaj¹cych na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza ich terytorium w przypadku,
gdy us³ugi te s¹ realizowane przez podatników maj¹cych
siedzibê poza terytorium danego kraju. Tego rodzaju wyj¹tki zosta³y okrelone równie¿ w §35 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z pón. zm.).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt
23 w zw. z art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od
towarów i us³ug us³ugi transportowe, w ramach których
dokonywany jest przewóz lub inny sposób przemieszczania osób rodkami transportu morskiego, lotniczego
i kolejowego:
a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca
przyjazdu poza terytorium kraju,
b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, je¿eli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt)
- podlegaj¹ opodatkowaniu wed³ug stawki 0%. A
zatem w rozumieniu powo³anych przepisów za miêdzynarodowy transport pasa¿erski opodatkowany stawk¹
0% uznaje siê transport osób pomiêdzy Polsk¹ oraz innymi pañstwami UE oraz spoza UE, z wy³¹czeniem transportu drogowego.
-7-
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Podziêkowanie
dla Starostwa w Olecku

Matura 2007

Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych pogratulowa³ tegorocznym maturzystom dobrych wyników uzyskanych
podczas egzaminu dojrza³oci. Egzamin maturalny zda³o 90%
z ponad 407 367 tegorocznych absolwentów szkó³ rednich,
którzy przyst¹pili do egzaminu dojrza³oci.
W powiecie oleckim rednia zdawalnoci wygl¹da nastêpuj¹co:
- tylko szko³y publiczne (LO, ZSLiZ, ZST )  90,03%, a wiêc
tyle co rednia krajowa, przy redniej województwa warmiñsko-mazurskiego  89%
- ze szko³ami niepublicznymi  88%.
W poszczególnych szko³ach rednia zdawalnoci:
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce  97,90 %
- Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych  88,10% (licea profilowane  91,40%; technika - 80,80%)
- Zespó³ Szkó³ Technicznych  81,66 (licea profilowane - 88,46%;
technika  83,33%; liceum uzupe³niaj¹ce  33,33%)
Ogó³em w powiecie oleckim do matury przyst¹pi³o 351
uczniów, 316  zda³o (90,03%), 35 (9,96%)  nie zda³o.
Sporz¹dzi³a: Krystyna Wiszniewska

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

oraz
Natomiast us³ugi drogowego transportu osób korzystaj¹ ze stawki podatku 7%.
3. Us³ugi zwi¹zane z transportem
W przypadku us³ug wynikaj¹cych z umowy porednictwa i spedycji, zwi¹zanych bezporednio z wewn¹trzwspólnotowymi us³ugami transportu towarów miejscem wiadczenia jest miejsce, gdzie transport siê rozpoczyna (art. 28 ust. 5 pkt 1). Zatem miejscem opodatkowania us³ugi wiadczonej np. przez spedytora co do zasady jest kraj, w którym transport towarów siê rozpoczyna. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w sytuacji, gdy nabywca
tej us³ugi poda³ dla tej czynnoci wiadcz¹cemu us³ugê
numer, pod którym jest zidentyfikowany na terytorium
pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium pañstwa
cz³onkowskiego, gdzie transport siê rozpoczyna, miejscem
wiadczenia us³ugi spedycji jest terytorium pañstwa
cz³onkowskiego, które wyda³o nabywcy ten numer.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. a
ustawy, w przypadku us³ug wykonywanych przez poredników, dzia³aj¹cych w imieniu i na rzecz osób trzecich, zwi¹zanych bezporednio z us³ugami, o których mowa w art.
27 ust. 2 pkt 3 lit. b - miejscem wiadczenia tych us³ug jest
miejsce wiadczenia us³ug, z którymi us³ugi te s¹ zwi¹zane.
A zatem w przypadku us³ug zwi¹zanych bezporednio z
us³ugami pomocniczymi do us³ug transportowych (porednictwo do us³ug takich jak za³adunek, roz³adunek, prze³adunek i podobne czynnoci)  miejscem wiadczenia tych
us³ug bêdzie miejsce ich wykonania.
-8-
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Tel. (087) 523 00 88, fax (087) 523 04 63

(V46602)

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

brykiet
sklejkê

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

(V13508)

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

Jedyne w Polsce prywatne muzeum starych pojazdów znajduje
siê w miejscowoci Otrêbusy ko³o Warszawy. W³acicielem i
dyrektorem muzeum jest Zbigniew Mikucik. Pocz¹tki muzeum
to lata osiemdziesi¹te, ale wczeniej zak³ad mechaniczny Zbigniewa Mikucika remontowa³ i naprawia³ stare samochody.
Po wojnie po Polsce jedzi³o wiele DKW-ek, Fiatów i Mercedesów. Porzucone póniej, rdzewia³y na podwórkach i w ch³opskich obejciach. Inne maj¹ swoj¹ historiê. Prawdziw¹ ciekawostk¹ jest defiladowy ZIS nale¿¹cy do Józefa Stalina i podarowany Bierutowi, oraz Biuck  w³asnoæ Józefa Cyrankiewicza. W muzeum znajduje siê budz¹cy grozê Citroen BL11. Po
Wojnie jedzili nim oficerowie UB. Dzi muzeum liczy ok. 300
ró¿nych pojazdów mechanicznych, w tym tak¿e czo³gi, ciê¿arówki, autobusy. Wiele z nich, pieczo³owicie odrestaurowanych, bierze udzia³ w rajdach, pokazach i wystêpuje w filmach.
Tekst i zdjêcia Tomasz Kosiorowski

Amerykañski Biuck  dawniej w³asnoæ premiera Józefa
Cyrankiewicza.

Czajka - samochód komunistycznych dygnitarzy

Citroen BL11. Takim samochodem jedzili oficerowie SB.
Budzi³ grozê stoj¹c pod czyimkolwiek domem.

ZiL  defiladowy samochód Józefa Stalina,
który podarowa³ Boles³awowi Bierutowi.
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (7)
Dominikana i Haiti
Hej, bia³y! Daj dolara!
Jak zwykle wstalimy o godz. 8.45. Bez niadania, tylko
kilka ³yków wody. Poszlimy zobaczyæ g³ówny plac  prezentuje siê znacznie lepiej ni¿ pozosta³a czêæ miasta  który
znajduje siê akurat blisko hotelu. W Cap-Haitien postanowilimy zostaæ jeszcze jedn¹ noc.
Podziwialimy piêkn¹ bazylikê i pomnik, przy którym stoi
kilka ³awek. Spacerowalimy nêdznymi uliczkami miasta. Nikt
nas nie zaczepi³, tylko wszyscy obserwowali. W banku wymienilimy trochê pieniêdzy.
Miasto zosta³o za³o¿one w 1670 roku
i by³o stolic¹ francuskiej kolonii Haiti. Dzisiaj jest wa¿nym portem prze³adunkowym
i handlowym tego niewielkiego kraju.
Udalimy siê do miejsca sk¹d odje¿d¿aj¹ autobusy i wsiedlimy do tego, który
jecha³ do Milot. Oczywicie nie by³o ¿adnej tabliczki dok¹d autobus jedzie, a by³
doæ przyzwoity, taki jak amerykañskie
autobusy wo¿¹ce dzieci do szko³y  ¿ó³ty
i d³ugi. Dosiadaj¹cy siê pasa¿erowie na
pocz¹tku pilnie nam siê przygl¹dali. Panienki
z ty³u i dwóch facetów nas zagadywa³o.
Po chwili ca³y autobus wiedzia³, ¿e jestemy z Polonii. Pasa¿erowie s¹dzili, ¿e jestemy misjonarzami, bo biali tutaj to tylko misjonarze!
Droga niesamowita, pylista i pe³na dziur,
dlatego nie obowi¹zuj¹ tu przepisy ruchu
drogowego  ka¿dy jedzi t¹ stron¹ drogi,
która jest lepsza. Odcinek 18 kilometrów

Milot, Sans Souci

Andrzej Malinowski
pokonalimy w czasie 1 godziny!
W doæ porz¹dnym, z wygl¹du i w ogóle, miasteczku
do bia³ych s¹ przyzwyczajeni. Jednak za ka¿dym razem wzbudzaj¹ oni w nich bardzo du¿e zaciekawienie. Tu wypilimy
lemoniadê i kupilimy dwie butelki wody. Do Milot przyjechalimy po to, by zobaczyæ cytadelê obronn¹. Na dzieñ
dobry skasowano z nas po 5 dolarów za zwiedzanie.
Najpierw podziwialimy ruiny pa³acu, którego nazwê Sans
Souci, czyli Bez Troski nada³ mu jego w³aciciel, samozwañczy król Henryk Krzysztof, który pragn¹³ zapocz¹tkowaæ tu
arystokracjê. Póniej postanowilimy pójæ pieszo do Cytadeli Laferriere. W jedn¹ stronê 7 kilometrów, ca³y czas pod
górê. Pot p³yn¹³ z nas strumieniami, zalewa³ oczy i ubranie,

Cytadela Laferriere
ale pokonalimy tê trasê maszeruj¹c serpentynami przez d¿unglê. Na szczêcie droga
by³a kamienista. Jacy gocie chcieli zawieæ nas tam na swoich konikach i os³ach,
ale nie skorzystalimy z ich propozycji 
byli bardzo nachalni. Po drodze mijalimy
pojedyncze domy i malutkie wioski spotykaj¹c rozmaitych ludzi. Kobiety z praniem
niesionym w wiadrach na g³owie, mê¿czyzn
wracaj¹cych z polowania, dzieci myj¹ce siê
w strumieniu. Ludzie mili. Oferowali nam
do kupienia wodê, owoce, jakie tam paciorki itp. Kupilimy ma³e banany za 1 dolara (8 sztuk). Wiêkszoæ dzieci na nasz widok
krzycza³a: Hej, bia³y! Daj dolara! Zastanawia³em siê dlaczego tylko dolara, a nie
np. dwa czy trzy?! Czy¿by po angielsku
nie zna³y innych liczebników?! Pod górê
wchodzilimy 2,5 godziny, schodzilimy 1,5.
Na pocz¹tku XIX wieku Henryk Krzysztof wybudowa³ tutaj w górach olbrzymi¹
twierdzê-cytadelê, która mia³a broniæ zdobytej niepodleg³oci przed Francuzami.
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Z cytadeli nie pad³ ¿aden strza³. Król opuszczony przez wszystkich pope³ni³ samobójstwo. Cytadela uwieczniona jest na
haitañskich banknotach.
Forteca z 1817 roku zrobi³a na nas
wielkie wra¿enie. Jest niewielka, ale za
to zgrabna i wspaniale siê prezentuje na
tle gór. Kiedy podchodzilimy ju¿ do samej
cytadeli spotkalimy ¿o³nierzy z Chile,
którzy stacjonuj¹ w Haiti w ramach wojsk
ONZ. Miejscowi ich dopadli i wyci¹gali rêce po s³odycze, które oni rozdawali.
Haiti jest najstarszym niepodleg³ym
pañstwem w ca³ej Ameryce rodkowej.
W 1804 roku Haiti sta³o siê pierwsz¹ na
wiecie woln¹ republik¹ murzyñsk¹.
W Milot, kiedy ju¿ wrócilimy z
cytadeli, by³ pogrzeb, na pewno bardzo
wp³ywowego i bogatego cz³owieka, bo
to by³o widaæ. ¯a³obnicy byli schludnie
i piêknie ubrani. By³a orkiestra.
Przeszlimy jeszcze przez Milot i
wrócilimy autobusem (bilet 15 gourdenów) do miasta. W hotelu wziêlimy prysznic, który nas och³odzi³. W przyhotelowej restauracji-barze zjedlimy spaghet-

Haitañski dom
ti i wypilimy kawê z jednego kubka. Za
kolacjê zap³acilimy 255 gourdenów, czyli
ponad 7 dolarów na dwóch.

Mazurski Korowód w Krainie
Spotkañ  Idziemy na Plon
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
***
Zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u w konkursach na:
* najsmaczniejsze produkty kulinarne i przetwory owocowo-warzywne,
* naj³adniejsze kompozycje rolinne (k³osy zbó¿, zio³a i bukiety
kwiatowe).
Zg³oszenia w terminie do 8.08.2007r. pod nr tel. 0-693-999741.

Poszlimy spaæ przed 22. Jutro chcemy w jaki sposób dostaæ siê do stolicy kraju Port-au-Prince.
C.d.n.

S¹ a jednak
ich nie ma!

£¹czy ich pasja, zami³owanie do teatru i chêæ dobrej
zabawy. Przyjechali do Olecka by przygotowaæ siê
do nowej sztuki na obozie teatralnym. Przyjechali 21
lipca i bêd¹ tu do 5 sierpnia. I chocia¿ nie bior¹ udzia³u
w Przystanku jako wykonawcy to jak sami mówi¹,
w³anie Przystanek przekona³ ich do przyjazdu do Olecka.
Grupa Teatralna dzia³aj¹ca przy Akademii Medycznej
w Warszawie, bo o nich mowa, dzia³a dopiero od
pocz¹tku tego roku. Jednym z g³ównych inicjatorów
teatru jest Krzysztof Batycki. Maj¹ w planach wystawienie pierwszej w ca³oci przygotowanej przez
siebie sztuki, na podstawie ksi¹¿ki Roberta Thomasa
Pu³apka na samotnego mê¿czyznê. Potem, jeli siê
uda, chc¹ braæ udzia³ w ogólnopolskich festiwalach
teatrów amatorskich.
Historia ich teatru ma swoje korzenie w projekcie
Star-Art., realizuj¹cym warsztaty teatralne. Podczas
tych warsztatów powsta³ dramat Zwykli ludzie wystawiany przez cz³onków projektu m.in. w Warszawskim Teatrze Remus. Gdy skoñczy³y siê fundusze i
kilka osób zrezygnowa³o z pracy w dramacie, postanowiono go przenieæ na deski teatru Akademii Medycznej. To w³anie wydarzenie da³o pocz¹tek Teatrowi Akademii Medycznej w Warszawie. Tak wiêc,
mimo ¿e s¹ m³odym teatrem, maj¹ ju¿ na swoim koncie jeden dramat sceniczny.
Jak sami mówi¹, maj¹ dobre wsparcie ze strony
akademii i swojego opiekuna prof. Piotra Zaborowskiego. Dobrze siê bawi¹c realizuj¹ postawione przed
sob¹ cele: przygotowanie sztuki od podstaw, poznanie siê lepiej czy naukê gotowania na kuchni polowej.
Katarzyna Fa³tynowicz, Mariusz Zimnowodzki
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Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie mo¿liwoci zatrudniania,
ducha przedsiêbiorczoci, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie
Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich
Dzia³anie 1.2 schemat a Wchodzimy do gry!

INFORMACJA

L13801

Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku informuje, ¿e realizuje
projekt Wchodzimy do gry! czêciowo finansowany przez
Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³ania 1.2 Perspektywy dla m³odzie¿y Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004  2006.
Za³o¿eniem projektu jest wsparcie bezrobotnej m³odzie¿y,
zarejestrowanej w Urzêdzie przez okres do 24 miesiêcy, w zdobyciu dowiadczenia zawodowego, uzyskaniu dodatkowych
kwalifikacji zawodowych lub rozpoczêciu dzia³alnoci gospodarczej. Dodatkowo ma wspomóc m³odych ludzi w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy.
W ramach projektu dotychczas:
- zorganizowalimy sta¿e dla 95 osób oraz szkolenie Kierowca kat. C i C+E wraz z kursem doszkalaj¹cym do przewozu
rzeczy dla 20 osób,
- udzielilimy 6 dotacji na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej
poprzedzone szkoleniem z zakresu prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej,
- prowadzimy poradnictwo zawodowe oraz porednictwo pracy.
Na chwilê obecn¹ posiadamy jeszcze wolne miejsca na
sta¿ach oraz szkoleniu Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej!!!
Podejmuj¹c sta¿ i szkolenie zdobywasz dowiadczenie i
zwiêkszasz swoje szanse zatrudnienia!!!
Na sta¿e i szkolenie mo¿emy skierowaæ osobê w wieku do

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

25 roku ¿ycia lub do 27 lat, jeli posiada wy¿sze wykszta³cenie. Warunkiem otrzymania skierowania jest rejestracja
w ewidencji bezrobotnych. Wród zainteresowanych organizacj¹ sta¿y s¹: urzêdy, domy kultury, sklepy, lokale gastronomiczne. Wybór nale¿y, wiêc do osoby zainteresowanej.
Taka okazja nie powtórzy siê jutro  zapraszamy!!!
Zachêcamy m³ode osoby do podjêcia szkolenia w zakresie przygotowania i prowadzenia projektów wspó³finansowanych ze rodków UE. W nowej perspektywie finansowej na
lata 2007  2013 umiejêtnoci w tym zakresie bêd¹ podstaw¹
zatrudnienia w wielu instytucjach na terenie ca³ego kraju.
Jest to pierwsze szkolenie tego typu organizowane w naszym powiecie!!!
Jeli masz pomys³  przyjd  otrzymasz wsparcie  zaczniesz byæ swoim szefem!!!
Najbardziej kreatywnych m³odych ludzi, ceni¹cych samodzielnoæ zapraszamy do skorzystania z oferty otrzymania
bezzwrotnej dotacji w wysokoci ok. 12 tys. z³otych na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej.
Zainteresowane osoby bezrobotne, spe³niaj¹ce kryteria
projektowe, zapraszamy do zg³aszania siê do Powiatowego
Urzêdu Pracy w Olecku przy ul. Armii Krajowej 30,
tel. 0 (prefix) 87 5203078, 5201801, e-mail: p.modrakowski@pup.olecko.pl. Informacje o projekcie dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu www.pup.olecko.pl

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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(V45803)

* przeja¿d¿ki motorówk¹, narty wodne, kó³ko, tel. 0-502-264902
K13807
* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V47402
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V35310
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L13302
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L9710
* STAN MARINO  pizzeria, plac Wolnoci 16, przyjêcia,
zamówienia domowe, tel. 0-87-520-49-60
V39207
* 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
V43105
Wilno, Troki w ka¿d¹ sobotê. Sprzeda¿ biletów autobusowych, lotniczych, na promy. Biuro Turystyczne
SAMBIA, plac Wolnoci 9, tel. (087) 520-16-44

* zespó³ muzyczny POWRÓT LEGENDY, tel. 0-87-523-91-57 K13907
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660-432-109 V35510

US£UGI

(V39007)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38507

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

(V45503)

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

(V36509)

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V37908)

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

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V46402
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V47002
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V43005
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11606
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V45403
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V39507
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V43205

* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K16602
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L12305

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

FUH ELEKTROCOOL

(V42905)

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

V43505

* fryzjerskie: strzy¿enie, farbowanie, czesanie, tel. 0-506-396-376 K13110

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12210
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L12005

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V44304
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V35010
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V36519
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(V43405)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V46802)

* ASTRA - restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-25-68 V35410
* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V43115
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V36209
* Dom Studenta, tanie noclegi, Sembrzyckiego 13, tel. 0-87520-25-60
V47302
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-063-770 V36219
* 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
V39107
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V43125
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V39307
* PENSJON, noclegi, tel. 0-502-264-902
K13707

* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V46502
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11506
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V44604
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79932
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K37608
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V38607

(V36409)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

k2okna@vp.pl

#

US£UGI C.D.
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OG£OSZENIA DROBNE

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V35110
* producent odzie¿y roboczej, artyku³y BHP, wykonujemy loga,
hafty. Tel. 0-87-520-26-31
V49901
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

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

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V41106)

Rowery dobrej marki, obni¿ka cen,
naprawy, skutery - raty na wszystko

(V46702)

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 mowych
(V36909)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2726)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V45703
* sklep rybny Kasia, tel. 0-87-520-03-00
V47012
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V44404
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V42805
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V43305
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8319
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4624
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K14107
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L9012
* us³ugi budowlane, docieplenia budynków, tel. 0-501-789634
K15903

(V37109)

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

(V46902)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(V15504)

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V36609

INNE
* zamieniê mieszkanie 39 m. kw. na wiêksze lub kupiê do 60
m. kw., tel. 0-602-672-231
K17001
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
PRACA
* praca przy polbruku i dociepleniach, tel. 0-504-919-923

L13102
K46302

K17301

Praca w krajach Unii Europejskiej - ró¿ne zawody.
DOBRE ZAROBKI. Zadzwoñ: JOB DEALER Agencja
Zatrudnienia, tel. 0-663-623-494. CERTYFIKAT: 3867/1b.

(V50001)

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
(L13402)
Tel. 0-603-440-115

* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L11706
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L13202
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K15105
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L10309
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L12404
* 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
K15803
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L11207
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L13003
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K17401
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L12504
* pustaki suporex po rozbiórce, 18x30 cm., tel. 0-87-523-41-95 K16404
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589 L13602
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L12903
Sprzedam mieszkania trzypokojowe, w budowie, 63m2
oraz lokale handlowo-us³ugowe; oddanie w miesi¹cu
grudniu br. Tel. 0-604-456-732

(K44904)

US£UGI

* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L11407
WYNAJEM
* lokal do wynajêcia, ok. 47 m. kw., tel. 0-600-377-469 K16801
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L12604
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L12105
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L12704

$
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Kalendarz imion

7 sierpnia
Alberty, Donaty, Doris, Doroty, Dory,
Klaudii, Licynii, Olechy
Alberta, Dobiemierza, Donata, Edmunda, Kajetana, Konrada, Licyniusza, Olecha, Rajmunda, Seweryna, Sykstusa
8 sierpnia
Carmen, Doroty, Izy, Seweryny, Wirginii
Cypriana, Cyriaka, Dominika, Emila,
Emiliana, Niegos³awa, Niezamys³a, Rajmunda, Sewera, Seweryna, Sylwiusza, Wirginiusza
9 sierpnia
Edyty, Ireny, Klary, Klarysy, Rozyny
Jana, Juliana, Mi³orada, Niezamyla,
Rolanda, Romana, Romualda, Ryszarda
10 sierpnia
Amadei, Asterii, Bianki, Bogny, Filomeny,
Laury
Amadeusza, Bernarda, Bogdana, Bohdana, Borysa, Hugona, Laurencjusza,
Laurentego, Wawrzyñca, Wierzchos³a-

wa
11 sierpnia
Diany, Diomedy, Filomeny, Hilarii, Klary, Lidii, Ligii, Luizy, Lukrecji, Telimeny,
Zuzanny
Aleksandra, Bernarda, Filona, Gilberta,
Trajana, Tyberiusza, W³odzimierza, W³odziwoja
12 sierpnia
Androniki, Anicety, Cecylii, Euzebii, Hilarii,
Klary, Leonidy, Letycji
Badzis³awa, Euzebiusza, Hilarego, Innocentego, Juliana, Lecha, Leszka, Makara, Makarego, Makariusza, Piotra
13 sierpnia
Belindy, Diany, Elwiry, Gertrudy, Heleny, Innocenty, Ma³gorzaty, Rados³awy
Ernesta, Hipolita, Jana, Kasjana, Kasjusza, Maksyma, Poncjana, Radomi³a, Rados³awa, Wojbora

PIELÊGNACJA NOSA

nia zbyt gor¹cych potraw, picia alkoholu, mocnej kawy i herbaty oraz stosowaæ dietê lekkostrawn¹ z ograniczeniem
t³uszczów zwierzêcych i ostrych przypraw.
Aby nie dopuciæ do odmro¿enia nosa,
nale¿y w czasie mrozów smarowaæ go
cieniutk¹ warstw¹ t³ustego kremu, przypudrowaæ i co jaki czas pocieraæ. Gdy
nos zbiela³ na mrozie, najpierw bardzo
lekko rozcieramy go zimn¹ woda a¿ do
zaró¿owienia, a dopiero potem robimy
kilka ok³adów gor¹cych i zimnych, smarujemy maci¹ tranow¹ lub t³ustym kremem. Latem, w czasie opalania, aby uchroniæ nos przed zbytnim spieczeniem, nale¿y posmarowaæ go kremem, a tak¿e obficie przypudrowaæ.

PRZYBYLI U£ANI

Przybyli ulani pod okienko,
Pukaj¹, wo³aj¹: Puæ panienko.
- O Bo¿e! A có¿ to za wojacy?
- Otwieraj, nie bój siê, to czwartacy.
Przyszlimy tu poiæ nasze konie,
Za nami piechoty pe³ne b³onie.
- O Jezu! A dok¹d Bóg prowadzi?
- Warszawê odwiedziæ bymy radzi.
Autorem tekstu tej powszechnie znanej
starszemu pokoleniu piosenki u³añskiej
jest, zmar³y 27 maja 1952 roku, Feliks Gwi¿d¿
(ur. 1885).
F. Gwi¿d¿ by³ podhalañskim dzia³aczem spoleczno-politycznym, dziennikarzem i literatem, oficerem Legionów Polskich oraz za³o¿ycielem i od 1935 roku
prezesem Zwi¹zku Podhalan. W czasie
II wojny wiatowej, jako ¿o³nierz AK, bra³
udzia³ w walce podziemnej. By³ autorem
2 tomów wierszy, nowel i komedii Gody
oraz licznych piosenek ¿o³nierskich.
Wiersz, do którego melodiê napisa³ nieznany kompozytor, powsta³ w 1914 roku
i nosi³ tytu³ Pieñ czwartego szwadronu
(st¹d okrelenie czwartacy). Feliks
Gwi¿d¿ jest te¿ autorem piêknej piosenki Wojenko, wojenko.

¯urawina przy bólu pêcherza
Nale¿y wypijaæ codziennie szklankê
soku zmieszanego pó³ na pó³ z wod¹
mineraln¹.



Przykrym defektem urody jest zaczerwienienie nosa. Przyczyny mog¹ byæ ró¿ne: niewydolnoæ kr¹¿enia, anemia, zaburzenia hormonalne, nerwica, odmro¿enie,
choroby przewodu pokarmowego i in.
Gdy zaczerwienienie nosa utrzymuje siê
przez d³u¿szy czas, nale¿y udaæ siê do
lekarza. Zapobiegawczo, trzeba unikaæ
gwa³townych zmian temperatury, jedze-

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia
 Gdy w sierpniu z pó³nocy dmucha
nastaje zwykle posucha.
 Gdy z pocz¹tku sierpnia spieka, tedy
d³ugo zima bêdzie.
 Sierpieñ, ten spoczynku nie chce daæ,
bo ka¿e oraæ i siaæ.
 Jak d³ugo w sierpniu wiatr wieje, tak
d³ugo miej siedlaczku, o ¿niwach
nadziejê.
 Od w. Klary (12 sierpnia) s¹ ju¿ ³adne dary.
 Jeli piêkny sierpieñ, gotuj sobie ch³opku kieszeñ.

Nasz przepis
Fasola bia³a
po staropolsku

(ze starej ksi¹¿ki kucharskiej  pisownia oryginalna)
W³ó¿ w saganek kwartê fasoli wie¿ej, bia³ej; nalej wod¹, dodaj kawa³ek
mas³a i soli. Gdy siê ugotuje, odced
wodê. Wsyp jeszcze gor¹c¹ fasolê w
rondel, w³ó¿ w ni¹ æwieræ funta mas³a,
wpuæ sok z cytryny, posól i popieprz,
dodaj szczyptê szczypiorku i pietruszki
siekanej, wymieszaj. Daj na stó³.
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
w czasie wakacji ZAPRASZA

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.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?
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Listy
czerwiec 2007 ze Shrewsbury
Skoñczy³o siê bezczynne zgrzytanie zêbami, gdy zniewa¿ana jest Polska. Wstydzenie siê Ojczyzny przez nas, którzy
tu siê nieswojo czujemy z tym, ¿e jestemy z Polski, zagro¿enie, ¿e zanglicyzuj¹ siê Polacy tu - drugim mo¿e - pokoleniu,
¿e nadaj¹ dzieciom tu urodzonym obco brzmi¹ce imiona, wszystko
sprowadza do poziomu wstydu rangê Polski, Jej godnoæ.
Stwierdzam, ¿e w s³owniku polsko-angielskim widnieje s³owo
Polak w zapisie Pollack, bo tak wymawiaj¹. Czy zgaduj¹
Pañstwo, co to s³owo, nas opisuj¹ce w³asn¹ nasz¹ nazw¹ narodow¹, oznacza? P o l a c z e k. Polak na Zachodzie to dla
nich tu nie postaæ godna podziwu, Polak to mieszny Polaczek. Jak dla nas Ruski, pisany przez male r nawet. A
powiedzmy dzieci i m³odzie¿y, która nie uczy³a siê rosyjskiego, co oznacza po rosyjsku wyraz russkij?
Rosjanin. Widzicie Pañstwo dok³adnie lustrzane odbicie tych dwóch
wyrazów, cytowanych powy¿ej? Okrutna kara dla Polaków
za szydzenie Rosjan, wymierzona ustami angielskimi?
Mnie to ju¿ przestaje obchodziæ obecnie, w sercu s¹ oba
narody, ruski, bo jestem Bia³orusinem po mieczu i polski, po
Matce, Polce.
Ja mówiê jednoznaczne, ze miechem wzgardy, nie pozostaniu tutaj i anglicyzacji. Trzeba odmiany i wkrótce bêd¹ pieni¹dze. Mówi³em to kolegom dzi w pracy, Polakom. Gdy jedni siê drugich tu z Polski jakby trochê krêpujemy, ja chcê ich
teraz, po tym roku, aby duch tutaj zbiera³, gromadzi³, jeli s¹
w porz¹dku, do serca przytula³. Zagraæ nam trzeba ju¿ kart¹,
Polakom, a nie byæ kart¹.
Trzeba po³¹czyæ S³owian. Na mi³y Bóg, Po³¹czyæ nam czas
S³owiañszczyznê. Sathya Sai, spytany przeze mnie w 2001 roku,
czy powinnimy jako Polska byæ blisko z Rosj¹á, odpowiedzia³
od razu  tak.

UWAGA
Kino Mazur zaprasza na film animowany
SHREK TRZECI. Projekcje: 31 sierpnia,
godz. 1700 i 1900 oraz 1-2 wrzenia, godz.
1700 i 1900.
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

Echa Przystanku Olecko
Tymku i Filipie, przepraszam Was za zachowanie kilku ludzi, którzy nie rozumiej¹
na czym polega koncert i zabawa. Zostalicie zaproszeni nie przeze mnie, czy choæby wszystkich fanów, tylko przez Janusza
jako jego przyjaciele i jeli chcecie mo¿ecie
przed LP graæ 7 godzin, bo po to tam jestecie. Jeli kto tego nie rozumie, to koszulka ze Zlotu nie
upowa¿nia go do gwizdów, okrzyków, gestów itp. Dziêki za
Wasze granie, dziêki ¿e chcielicie tu byæ. Kilka osób mo¿e
popsuæ zabawê, jak widaæ nie zrozumieli po co przyjechali do
Olecka.
Dziêkujê te¿ Tobie Radku, szkoda ¿e nie uda³o Wam zagraæ siê z nami w nogê ale wiem ¿e trzeba ustawiæ sprzêt i
zrobiæ próbê, wiem, probowalicie to przestawiæ.
Od Tymona Tymañskiego: przepraszam fanów którzy potrafili bawiæ siê przy mojej muzyce. ten zespó³ ma wyj¹tkowych fanów lecz kilka osób chcia³o zrobiæ wiochê. ¯a³ujê ¿e
akurat przed zespo³em który znam i od lat szanujê za muzykê
i profesjonalizm. Czasem trudno na chamstwo nie odpowiedzieæ chamstwem. Wszystko co powiedzia³em, to tylko do
kilku osób, resztê przepraszam.
Dziêkujê mieszkañcom Olecka za wszystko. Za otwarte ka¿de
drzwi. Markowi Ga³¹zce dos³ownie za wszystko. W³adzom miasta,
panu Wac³awowi Olszewskiemu za klucze do miasta i napis
na koszulce Wacek, panu Henrykowi Trzandlowi za kolejny
Zlot, panu Andrzejowi Kamiñskiemu za boisko, stroje, wyj¹tkowego sêdziego.
Dziêkujê równie¿ tym mniej widocznym, ale bez których
nic nie by³oby proste. Wszystkim pracownikom domu kultury: Marek, Krzysztof, Kamil, p. Bo¿ence, wszystkim wolontariuszom, tym z tego Zlotu i tym sprzed 4 lat (Romek, Marcin,
Iwonka - wy wiecie) Józefowi za fotki  te których jeszcze nie
widzia³em i za te z koncertu LP w Olecku z maja 1983.
Nie ma lepszego miasta jak Olecko. Nie ma to jak czuæ siê
wród Was jak u przyjació³. Jeli gdzie co nie posz³o idealnie, przepraszam. Bêdziemy jeszcze nie raz do Was wracaæ...
Bo nie ma lepszego miasta jak Olecko.
John Belushi
http://www.forum.olecko.info/viewtopic.php?t=714&sid=479371c2e3951fba97da2378caf6ac99

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V16701)

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

(V36309)

Grzegorz
Leoñczuk

&
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K¹cik szachowy (45)
Turniej o Puchar Przystanku Olecko
28 lipca w Gimnazjum nr 2 w Olecku
odby³ siê kolejny turniej o Puchar Przystanku Olecko. Rozegrany zosta³ systemem szwajcarskim na dystansie 7, rund
tempem P15. W zawodach wziê³o udzia³
kilku goci, z poza Olecka, którzy w tym
okresie wypoczywali w naszym miecie
m.in. Andrzej Jurewicz z Suprala. Frekwencja turnieju nie by³a zbyt du¿a. Kilkoro naszych zawodników startowa³o w
równolegle tocz¹cym siê IV Turnieju Szachowym z cyklu Grand Prix w Suwa³kach
m. in. Marta i Kamil Gryglas, a niektórzy
wyjechali na wakacje. Pomimo, i¿ w zawodach wziê³o udzia³ 11 osób, to obsada by³a
doæ dobra. Na uwagê zas³uguje Andrzej
Plesiuk z E³ku, który jako jedyny zawodnik posiada ranking miêdzynarodowej
organizacji szachowej FIDE 2188 pkt. oraz
tytu³ mistrzowski. W turnieju rozstawiony by³ z numerem pierwszym. I na takiej
samej pozycji zakoñczy³ turniej. Nie da³
¿adnych szans swoim przeciwnikom i uzyskuj¹c stuprocentowy wynik (7pkt. z siedmiu partii!) wygra³ zdecydowanie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pan Andrzej jest sta³ym
gociem na naszych turniejach i systematycznie æwiczy naszych najlepszych
zawodników. Dotychczas ¿adnemu z nich
nie uda³o siê go ograæ. Równie¿ w tym
turnieju praktycznie nie nawi¹zali ¿adnej
walki i dosyæ ³atwo zostali ograni przez
Mistrza.
Pan Andrzej w pierwszej rundzie spotka³ siê z Andrzejem Jurewiczem, który
doskonale rozegra³ debiut i uzyska³ znacz¹c¹ przewagê pozycyjn¹. Jednak w niedoczasie pan Jurewicz graj¹cy bia³ymi
pope³ni³ kilka drobnych b³êdów i dosz³o
do pozycji (diagram poni¿ej), w której czarne ze wzglêdu na aktywnoæ swoich figur
uzyska³y rekompensatê za figurê.
Jurewicz A - Plesiuk A.

W tej pozycji bia³e pope³ni³y katastrofalny b³¹d! Zagra³y 1.f4?? Czarne odpo-

ski uzyskuj¹c 5,5pkt., jednoczenie wyprzedzaj¹c znacznie wy¿ej notowanego w
rankingu pana Jana Plesiuka, który równie¿ uzyska³ 5,5pkt. Czwarte miejsce zdoby³ Andrzej Jurewicz przed naszym wychowankiem Micha³em Brynd¹, obaj po 4
pkt. Dalej z dorobkiem trzech pkt. w kolejnoci uplasowali siê: na szóstym miejscu

Partia A. Jurewicz (z lewej) i A. Plesiuk
wiedzia³y 1... e:f4 i okaza³o siê, ¿e nie mo¿na odbiæ pionka, poniewa¿ pod biciem
znalaz³by siê goniec na h3. Dodatkowo
czarne zdoby³y kolejnego pionka na g3 i
pozycja bia³ych zrobi³a siê przegrana, co
oczywicie Mistrz ju¿ ³atwo wykorzysta³.
Drugie miejsce zaj¹³ Micha³ Brodow-

Robert Woniak, siódme Piotr Cichanowicz, ósme Zuzia Adamska, dziewi¹te Piotr
Adamski. Na dziesi¹tym miejscu z dorobkiem 2,5pkt. uplasowa³ siê Szymon Kowalewski, a tabelkê zamknê³a Iga Sowulewska zdobywaj¹c 1,5pkt.
Marta i Czes³aw Spisak

Od lewej: Jan Plesiuk, Andrzej Plesiuk i Micha³ Brodowski

'
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KOMUNIKAT KOÑCOWY
XV OLECKIEGO OTWARTEGO MARATONU P£YWACKIEGO
Olecko, 28.07.2007.
XV Olecki Maraton P³ywacki odby³ sie jak zawsze na jeziorze Oleckie Wielkie. D³ugoæ maratonu wynosi³a jak co roku
 4,5 km. Do maratonu zg³osi³o siê 16 zawodników. Ukoñczy³o 16.
Sêdzia g³ówny maratonu - Andrzej Kamiñski (Olecko), lekarz - Edward Dworczyk (Olmedica Sp.zoo), asekuracja zawodników  ratownicy WOPR Olecko. Temperatura wody
- 210C, temperatura powietrza - 240C.

Na starcie do maratonu.

Zwyciêzca otrzyma³ ³ód wios³ow¹.
WYNIKI KOÑCOWE
1. Rurak Pawe³ (88)
- Suwa³ki
2. Pulwin Pawe³ (92)
- Bia³ystok
3. Sylwester Borowicz-Skonecki (92) - Olsztyn
4. Ziêtek Klaudia (90) (I kobieta) - Suwa³ki
5. Szczuka Pawe³ (92)
- E³k
6. Zalewska Agnieszka (92)(II kobieta) - Suwa³ki
7. Sawicka Adriana (89)(III kobieta)- Suwa³ki
8. Kordala Maciej (93)
- Suwa³ki
9. Sajkiewicz Zbigniew (57)
- Warszawa
(I niepe³nosprawny)
10. Rurak Jakub (92)
- Suwa³ki
11. Oprus Zuzanna (91)
- Olsztyn
12. Godziejewska Anna (67) - Olsztyn
13. Neumann Jerzy (44)
- Poznañ
(II niepe³nosprawny)

57,50
1:00,59
1:02,32
1:07,44
1:10,33
1:10,45
1:11,17
1:12,12
1:17,32

14. Ha³aszkiewicz Pawe³ (93)
- Pu³awy
1:44,27
(najm³odszy)
15. Fidler Piotr (85) (najlepszy z Olecka)
1:55,2
16. Bramiñska Katarzyna (84)
- Kocian
2:04,36
Pierwszych szeciu otrzyma³o nagrody rzeczowe, w tym
najlepszy nagrodê g³ówn¹  ³ódkê wios³ow¹ o wartoci 2000
z³ ufundowan¹ przez oleck¹ stoczniê DELPHIA YACHTS S.A.
 p.p. Wojciecha i Piotra Kot.
Nagrody otrzymali tak¿e wszyscy niepe³nosprawni, trzy
najlepsze kobiety, najm³odszy i najstarszy zawodnik maratonu
oraz najlepszy z Olecka.
Ka¿dy zawodnik otrzyma³ okolicznociowe dyplomy.
Wszyscy p³ywacy mieli indywidualn¹ asekuracjê z p³yn¹cego obok kajaka.
Maraton mo¿na obejrzeæ na stronach: www.olecko.pl oraz
www.media-express.suwalki.pl
Andrzej Kamiñski

1:18,22
1:26,11
1:28,50
1:37,57

Wspólna fotografia uczestników.

TENIS ZIEMNY

Najlepszy olecczanin - Piotr Fidler.

Wyniki Debla Nocnego Turnieju Tenisowego o Puchar
Przystanku Olecko rozegranego w dniu 28.07.2007 r.
W wyniku gier turniejowych kolejnoæ koñcowa przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Damian Jarasz i Ireneusz Stosik, 2. Jaros³aw Gogacz i Andrzej Semczuk, 3. Dariusz Karniej i Krzysztof Karniej, 4. Patrycja Supronowicz i Katarzyna Bramiñska.
(A.K.)

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 900-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
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I kolejne siedem dni za nami. Jak by
nie patrzeæ, to przebrnêlimy przez kolejny bardzo trudny tydzieñ. Nie by³o ³atwo,
bo... mamy przecie¿ LATO. A LATO  to
wiadomo: lenistwo, wypoczynek, sezon ogórkowy, s³oñce i przelotne deszcze. Nie wiem
czy za przelotne deszcze mo¿na uznaæ takie co przelatuj¹ przez kilka dni, ale ja wolê
myleæ, ¿e to tylko chwilowe.
A co tam Panie w polityce? Chiñczyki
trzymaj¹ siê mocno? I to jeszcze jak. Mamy
na przyk³ad opuszczaj¹c¹ od kilku tygodni koalicjê z PiS Samoobronê. Codziennie powtarzaj¹, ¿e opuszczaj¹ koalicjê, ¿e
wychodz¹... Mo¿e niewielu z nas ju¿ nie
pamiêta, ale w ten sam sposób z koalicji
parê lat temu wychodzi³a wiêtej pamiêci
Unia Wolnoci ¿egnaj¹ca siê z kolegami z
AWSu. Co to by³o za piêkne i kulturalne
wychodzenie. Dwa miesi¹ce manewrów z
tym wyjciem. A jak to ciê¿ko by³o siê
rozstaæ ze sto³kami. Oj... trzeba by³o palnikami pomagaæ. Pe³na kultura... Wiêc wychodz¹cej z koalicji Samoobronyie nawet
siê nie dziwiê. Inteligencja mia³a problemy z wychodzeniem - to dlaczego ten
przypadek tak fascynuje media? No, mo¿e
fascynuj¹cy jest ten cyrk z OSTATECZNYM ROZWI¥ZANIEM i codziennie podejmowana decyzja o OSTATCZNOCI
DECYZJI. W niedzielê bardzo mi siê podoba³o: Samoobrona odda³a swoich ministrów do dyspozycji premiera! Proszê Pañstwa, jestemy ludmi inteligentnymi, a tu
rozgarniêci dziennikarze obiektywnych mediów wciskaj¹ taki KIT. Przecie¿ doskonale wiemy, ¿e Samoobrona ju¿ odda³a
swoich ministrów do dyspozycji Premiera
ponad rok temu! Teraz znowu ich oddali?
Fascynuj¹ce... Jak to nazwa³ eurodeputowany, by³y lub te¿ obecny z Samoobrony
(nie mam pojêcia czy jest czy nie w tej
partii...) Ryszard Czarniecki, jest to wielki

cyrk lub teatr w wykonaniu Przewodnicz¹cego. A tak jakby z boku przewija siê
afera gruntowa z udzia³em czy te¿ wspó³udzia³em Wielkiego Krawata Przewodnicz¹cego. I powolutku zaciska siê ten wêze³ek na gardzio³ku by³ego ministra rolnictwa IVRP. A¿ mnie dziwi jak dziennikarze pokochali obecnie Leppera i Giertycha! Sk¹d ta obecna mi³oæ? Twórca sukcesu Leppera Piotr Tymochowicz nazwa³
obecnego premiera cz³owiekiem psychopatycznym... Co ciekawe ten sam Piotr
T. tak zmieni³ swoj¹ opiniê o premierze w
stosunku do tej sprzed 2 lat? Cudownie.
Ten sam facet i dwie opinie.
W sumie jest tak zabawnie, ¿e tylko
boki zrywaæ. Do zabawy przy³¹czy³a siê
Pañstwowa Komisja Wyborcza. To ju¿ w
ogóle jest zabawne. Dla 1300 z³ stwierdzili, ¿e np. PiS mo¿e przez trzy lata nie dostawaæ dotacji jako partia. mieszne? Tak!
Bo nadgorliwoæ panów i pañ rewidentów z PKW przesz³a samych siebie. Prawdopodobnie nie zauwa¿yliby tych kwot
gdyby nie skarbnicy PiS, którzy im to
wskazali jako pewien problem z rozliczeniem, bo tak konkretnie to nie wiedzieli
jak to zrobiæ, by by³o zgodnie z prawem i
s³uszne. Po raz pierwszy stanê tu te¿ w
obronie SLD! Dziwne, co? Ale w dzisiej-

Kosym okiem obiektywu
Do³¹czamy
czy idziemy
obok?

No to gêsiego... Fot. Piotr Klejment.

szych czasach finanse partii s¹ tak transparentne, ¿e naprawdê ciê¿ko siê do tego
uczepiæ... Co ciekawsze: jeli chodzi o pieni¹dze id¹ce jeszcze w dziwniejszy sposób i na dziwne cele, to okazuje siê tylko
nieprawid³owoci¹, któr¹ rewidenci maj¹
gdzie. ABY TYLKO BY£ KWIT! Jeli
chodzi o wyroki dla PiS i SLD przed SN to
jestem spokojny, ¿e s¹d zwróci na to uwagê,
¿e PKW trochê nadgorliwie potraktowa³a
pewne kwestie, w których w¹tpliwoci
wskazali skarbnicy obu partii.
W³anie przejrza³em sobie ostanie wieci
ze wiata polityki. Pan Lepper znowu ma
jakie tamy. Ostro! Nie zauwa¿y³em by
PiS ukrywa³ rozmowy z poszczególnymi
cz³onkami Samoobrony. Pan Lepper za to
gromadzi wokó³ siebie klakierów, którzy
maj¹ mieæ moc odciêcia jego od afery
gruntowej i ledztwa w tej sprawie prowadzonego przez CBA i prokuraturê. Mam
wra¿enie, ¿e ju¿ nawet PO siê zorientowa³o, ¿e jakakolwiek komisja specjalna w tej
sprawie, i to w trakcie rozwijaj¹cego siê
ledztwa, to ju¿ lekka przesada i g³upota.
Bo po prostu stworzy kolejny klan nietykalnych, a polityczni przestêpcy i bior¹cy
udzia³ w przestêpstwach bêd¹ siê czuli
bezkarnie. Czemu? Po prostu bêd¹ mogli
prowadz¹cych ledztwo straszyæ komisjami,
które zniwecz¹ ca³¹ pracê organów cigania upublicznianiem spraw zwi¹zanych z
dobrem ledztwa. To jest, jak by nie patrzeæ, krok ku usankcjonowaniu korupcji
wród polityków. A to zaprzecza idei powstania CBA, której zadaniem jest patrzenie na rêce rz¹dz¹cych równie¿. Przy sprawie
Leppera zapomina siê, ¿e CBA nie mieli
problemów z prowadzeniem spraw i ledztw
przeciw wysoko postawionym ludziom z
PiS. A to ciê¿ko przechodzi przez gard³a
opozycji i mediów, ¿e PiS wcale nie ma
zamiaru chroniæ przestêpców, nawet z w³asnych szeregów. Mówiæ ciê¿ko... ale mo¿na to doskonale omijaæ. I tak siê te¿ robi.
Bo jak mówi³ Pawlak: s¹d s¹dem, a sprawiedliwoæ musi byæ po naszej stronie.
Wiêc fakty niewygodne pomija siê... I to
siê nazywa Uczciwoæ.
PAC

