ISSN 1505-0246

Ze wszystkich rzeczy najprzyjemniejszy do ogl¹dania jest obraz piêknej
postaci ludzkiej. Albrecht Dürer
12 czerwca 2007 r .

wietne wyniki sprawdzianu w
Spo³ecznej Szkole Podstwowej

W naszej szkole od wielu ju¿ lat wyniki sprawdzianów
klas szóstych i egzaminów gimnazjalnych siêgaj¹ ponad rednie
wyniki powiatu i województwa.
W tym roku w województwie warmiñsko  mazurskim redni
wynik to 65,5%. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e uczniowie mog¹ zdobyæ
maksymalnie 40 punktów, a wiêc 65,5% to 26,2 punktu. W
powiecie oleckim redni wynik kszta³tuje siê na wysokoci
63%, czyli 25,2 punktu. W naszej szkole uczniowie osi¹gnêli
wynik 79% (33  36 punktów). W pierwszym standardzie (czytanie) uczniowie niemal nie pope³nili b³êdów. Równie¿ w zakresie standardu pisania wypadli doskonale. Pozosta³e standardy (rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce) punktowane by³y bardzo wysoko 
kiloro uczniów starci³o pojedyncze punkty.
Wyniki sprawdzianów zewnêtrznych to wspólna praca
uczniów, nauczycieli i rodziców. Jak wskazuje powy¿sza informacja, praca tej grupy w naszej szkole przynios³a doskona³e efekty. Gratulujê!
Katarzyna Werstak
Dyrektor Zespo³u Szkó³ STO w Olecku

Cena 1,40 z³

Badania statystyczne

Od 1 czerwca do 30 czerwca Urz¹d Statystyczny w Olsztynie bêdzie prowadzi³ badania struktury gospodarstw rolnych. Badania bêd¹ prowadzone metod¹ reprezentacyjn¹ i
obejm¹ co dziesi¹te gospodarstwo. Udzia³ w badaniu gospodarstw wylosowanych jest obowi¹zkowy.
Badanie ma zadanie ustaliæ zmiany w rolnictwie jakie zasz³y po powszechnym spisie rolnym przeprowadzonym w 2002
roku. Badaniu poddane zostan¹ sposoby u¿ytkowania gruntów, pog³owie zwierz¹t gospodarskich, dzia³alnoæ gospodarcza,
struktura dochodów oraz dzia³ania ekologiczne i wiedza na
ten temat. Badaniu podlegaæ bêdzie równie¿ stan maszyn rolniczych.
Zbieranie danych bêdzie prowadzone równie¿ drog¹ telefoniczn¹.

Agencja Rynku Rolnego...

udziela dop³at z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego. Wnioski o dop³aty mo¿na sk³adaæ do 30 czerwca.

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

Najwiêkszy sklep
z rowerami w miecie.
Rowery, czêci, ser wis!

(V15405)

Klasy szóste szkó³ podstawowych co roku zdaj¹ swój pierwszy
wa¿ny sprawdzian. Mo¿na go nawet nazwaæ egzaminem. Sprawdza
on poziom osi¹gniêæ uczniów w zakresie piêciu obszarów umiejêtnosci okrelonych standardami wymagañ egzaminacyjnych:
czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Ka¿dy rodzic wie, jak wa¿ne s¹
wyniki tego sprawdzianu i jakim prze¿yciem dla dziecka staje
siê egzamin. Specjalne warunki sprawdzianu  komisje egzaminacyjne, osobne miejsca dla ka¿dego ucznia, uroczysta atmosfera, oczekiwanie na wyniki to ogromna próba.
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CENTRUM HANDLOWE
 Aleje Lipowe 1B
Zapraszamy na zakupy.

(V32203)
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Kolejna nowoæ w asortymencie
 ROLETY BAMBUSOWE
w zaskakuj¹co niskich cenach.
Nadal trwa promocja sprzêtu ogrodniczego.
Gor¹co zapraszamy!

Tel. (87) 520 44 46

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

Pijani

Zderzenie
z poci¹giem

TANKUJESZ U NAS,

Dotacja na sport

Ministerstwo Sportu przyzna³o 40 tysiêcy z³otych dotacji na realizacjê zajêæ
sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów. Program pod
has³em ¯yjê zdrowo i radonie bêdzie
realizowany w roku bie¿¹cym.

Miesi¹c pracy

W okresie miêdzysesyjnym Magistrat
wyda³ 24 decyzje o warunkach zabudowy, dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji tzw. celu publicznego oraz na
¿¹danie zainteresowanych stron wydano 42 wypisy planu zagospodarowania
przestrzennego.

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V36701)

 14 maja o 15.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jeziora w Sedrankach utopionego psa.
 16 maja o 4.20 jeden zastêp JRG PSP
zadymienie z domu mieszkalnego w Kijewie.
 16 maja o 16.04 cztery zastêpy JRG PSP,
jeden zastêp OSP Gaski, jeden OSP
Szczecinki usuwa³y w rejonie Kukowa skutki wypadku drogowego.
 18 maja o d 8.40 jednostka OSP G¹ski
zabezpiecza³a zawody sportowe w G¹skach.
 19 maja o 9.37 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y drzewo zagra¿aj¹ce budynkowi przy alejach Lipowych.
 19 maja o 16.45 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Kukowie po¿ar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski
 22 maja o 15.05 jeden zastêp OSP Lenarty usuwa³ gniazdo os z domu w
Bia³ej Oleckiej.
 22 maja o 18.00 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ gniazdo os z domu w
Szczecinkach.
 22 maja o 22.49 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 23 maja o 8.07 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Dunajku skutki kolizji
drogowej.
 24 maja o16.56 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu przy
ul. Sokolej.
Informacji udzieli³ starszy
kapitan Adam £apucki

Tylko niebywa³emu szczêciu mo¿e
zawdziêczaæ ¿ycie dziewiêtnastoletnia
Beata W. 30 maja oko³o 10.30 przeje¿d¿aj¹c
przez niestrze¿ony przejazd w okolicach
Babek G¹seckich zderzy³a siê z poci¹giem towarowym. Motorower, którym
jecha³a, odbi³ siê od lokomotywy. Sprawczyni zderzenia ze z³aman¹ koci¹ udow¹ zosta³a przewieziona do szpitala wojskowego w E³ku.
Opowiadaj¹c o zdarzeniu policjantom
stwierdzi³a, ¿e jad¹c z szybkoci¹ oko³o
40 kilometrów na godzinê liczy³a, ¿e zd¹¿y
przed naje¿d¿aj¹cym poci¹giem. Motorowerzystce zostanie wrêczony jedynie
mandat karny za niezastosowanie siê do
znaku stopu.

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

STACJA PALIW Rarytas

MARKET
BUDOWLANY

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
ul. E³cka 4

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar
PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V36101)

(V22610)

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
11,75 z³  klej
do glazury
WEBER ZP412

(V24508)

ZBIERASZ

kierowcy

 26 maja oko³o 5.40 patrol policji zatrzyma³ w Olecku Poloneza. Kieruj¹cy pojazdem trzydziestodwuletni S³awomir
S. mia³ we krwi 1,26 promila alkoholu.
 27 maja oko³o 17.45 patrol policji zatrzyma³ w Rogówku jad¹cego rowerem dwudziestoczteroletniego Piotra S. Mia³ on
we krwi 2,24 promila alkoholu.
 28 maja oko³o 12.40 zatrzymano w G¹skach samochód ciê¿arowy Citroen. Kieruj¹cy nim dwudziestopiêcioletni Grzegorz F. mia³ we krwi 3 promile alkoholu.
 30 maja oko³o 14.45 zatrzymano na ul.
Nocznickiego trzydziestotrzyletni¹ rowerzystkê Anetê C. Mia³a ona we krwi
1,82 promila alkoholu.
 1 czerwca policjanci zatrzymali peleton
z³o¿ony z trzech nietrzewych rowerzystów. Czterdziestoomioletni Jerzy
S. mia³ we krwi 2,36 promila alkoholu,
trzydziestoszecioletni Wojciech O. mia³
0,92 promila, a równie¿ trzydziestoszecioletni Andrzej P. mia³ we krwi 1,5
promila alkoholu.
 3 czerwca o 16.00 patrol policji zatrzyma³ w Zajdach Uaza kierowanego przez
czterdziestoletniego Grzegorza O. Kierowca mia³ we krwi 1,86 promila alkoholu.

Nieustaj¹cy konkurs

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

 Anna Gramadzka
 Krystyna Ko³odziejska
 Oskar Kowalewski
 Irena Skorupska
 Mariusz Zackiel
 Monika Zimorowicz

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)
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie
Komisji Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa, które odbêdzie siê w dniu 19-062007 (wtorek) od godz. 13.00 w pokoju
nr 28 (biuro Rady) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32 z
nastêpuj¹cym porz¹dkiem:
1) Ocena stanu technicznego budynku
warsztatów praktycznej nauki zawodu
ZST w Olecku przy ul. Armii Krajowej.
2) Ocena przygotowania bazy rekreacyjnowypoczynkowej w powiecie, w tym placówek owiatowych do sezonu wa-

kacyjnego.
3) Realizacja zadañ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ kulturalno-owiatow¹, kultur¹
fizyczn¹ i rekreacj¹ pod k¹tem promocji powiatu.
4) Analiza materia³ów na sesjê.
5) Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
6) Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa
Miros³aw Matusiak

Posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie
Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki,
które odbêdzie siê w dniu 20-06-2007
(roda) od godz. 13.00 w pokoju nr 28
(biuro Rady) Starostwa Powiatowego w
Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Proponujê nastêpuj¹cy porz¹dek
obrad:
1. Analiza zasobnoci rybnej jezior.
2. Analiza stanu i ewentualnych zagro¿eñ rodowiska naturalnego w powiecie.
3. Zapoznanie ze stanem realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpa-

dami dla Powiatu Oleckiego na lata 20042007 z uwzglêdnieniem perspektyw na
lata 2008-2011 oraz Powiatowego Programu Ochrony rodowiska dla Powiatu
Oleckiego.
4. Analiza materia³ów na sesjê.
5. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
6. Przyjêcie protoko³u z ostatniego posiedzenia komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki
Jaros³aw Wies³aw Kuczyñski

Podpalili szalet

4 czerwca oko³o 14.30 stra¿ po¿arna
zosta³a powiadomiona o po¿arze szaletu na stadionie MOSiR. Po¿ar zosta³ ugaszony. Straty oszacowano na oko³o 2,5
tysi¹ca z³otych.
Ewidentnym faktem by³o to, ¿e szalet zosta³ podpalony. Ju¿ nastêpnego dnia
policja ustali³a, ¿e podpalaczami s¹ dwaj
uczniowie: osiemnastoletni Miraos³aw S.
i piêtnastoletni Krystian D. Podpalenia
dokonali z nudów. Tego dnia wagarowali i postanowili siê rozerwaæ.
(V30205)

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które
odbêdzie siê 14.06.2007 r. (czwartek) o godz. 18.00 w siedzibie Przypisanych Pó³nocy przy ul. Partyzantów 2.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 12-17.06.2007r.,
ul. Zielona 35
 18-24.06.2007r.,
pl. Wolnoci 25

Nowy sklep
z odzie¿¹
zachodni¹
zaprasza

OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e
8.00  15.00  wystawa malarstwa Ángeli de la Vega Galeria sztuki prawdziwej im. A. Legusa, plac Wolnoci
* Wystawa Powrót do przesz³oci sala
wystawowa ZST, Zamkowa
14 czerwca (czwartek
16.00  VI Miejsko-Gminny Przegl¹d
Twórczoci Dzieciêcej Scena Przedszkolaka, sala widowiskowa ROK MG
15 czerwca (pi¹tek)
17.00  otwarcie wystawy fotografii wspó³pracownicy Tygodnika Oleckiego Ewy
Koz³owskiej pod tytu³em Pary¿  Bruksela, siedziba Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie przy ul. D¹browszczaków 39 (I piêtro)
17 czerwca (niedziela)
16.00  Czarni  MKS Korsze  mecz
wyjazdowy seniorów
22 czerwca (pi¹tek)  KONIEC ROKU
SZKOLNEGO !!!  WAKACJE
19 czerwca (wtorek)
11.00 - prapremiera spektaklu Grupy Teatralnej SNAC Gdzie jest Hosi - sala
widowiskowa ROK MG
18.00 - premiera spektaklu Grupy Teatralnej
SNAC Gdzie jest Hosi - sala widowiskowa ROK MG
24 czerwca (niedziela)
16.00  Czarni  Vêgoria  mecz seniorów
30 czerwca (sobota)
mija termin nadsy³ania prac w konkursie
na Pami¹tkê z Mazur (szczegó³y TO
19/488 z 8 maja )
1 lipca (niedziela)
10.00  VII turniej o puchar Ignasiówki (tenis ziemny)  korty MOSiR
5 lipca (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
8 lipca (niedziela)
10.00  VI turniej o puchar G³osu Olecka (tenis ziemny)  korty MOSiR
15 lipca (niedziela)
10.00  Turniej o puchar Starosty Oleckiego (tenis ziemny)  korty MOSiR
22 lipca (niedziela)
10.00  VII turniej o Wielki Sêkacz Olecki
(tenis ziemny)  korty MOSiR

ELF
od rody 6.06.2007 r.

ul. Armii Krajowej 24

(L10101)

Posiedzenie Komisji Zdrowia

!
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Romuald Wojnowski...

Rady rodziców

...wyst¹pi³ w imieniu Komisji Owiaty, Kultury Sportu i Promocji. Zaprotestowa³ on przeciw regularnemu pomijaniu przez organizatorów Biegów ku s³oñcu zapraszania w/w Komisji.
Dotychczas zaproszenie takie otrzymywa³ Przewodnicz¹cy i
pomys³odawca tych biegów. Chcê zapytaæ komu zale¿y na zniszczeniu dobrych tradycji i dobrej wspó³pracy? Jest nam bardzo
przykro, ¿e nie jestemy zapraszani. Pragnê nadmieniæ, ¿e do
wypowiedzi zosta³em zobligowany przez cz³onków komisji.
Tego dnia zaistnia³ jeszcze jeden incydent zwi¹zany z organizacj¹ biegów. Zepsu³ siê autobus szkolny i wiele dzieci z
okolicznych wsi nie dojecha³o do G¹sek na zawody. Nie powiadomiono o tym rodziców, którzy chêtnie dowieliby swoje
pociechy na biegi swoimi samochodami. Rozgoryczenie dzieci
nie mia³o koñca. Nikt te¿ nie pomyla³ aby za zaistnia³¹ sytuacjê dzieci przeprosiæ. Tak wiêc wynika, ¿e nie dla wszystkich
by³y to Biegi ku s³oñcu.

Zbrodnia w Krupinie

¯mudne dochodzenie pozwoli³o odkryæ prawdziwe przyczyny mierci dwojga ludzi znalezionych 15 lutego b.r. w Krupinie. Przypominamy, ¿e makabrycznego odkrycia dokonali
policjanci, którzy mieli dostarczyæ wezwanie. Znaleli oni na
podwórku pod warstw¹ niegu zamarzniête zw³oki matki i syna
(piêædziesiêciodziewiêcioletniej Jadwigi D. oraz dwudziestodziewiêcioletniego Andrzeja D.). Po pierwszych oglêdzinach
wydawa³o siê, ¿e mieræ nast¹pi³a z przyczyn naturalnych 
przech³odzenia organizmu.
W sprawie powo³ano jednak zespó³ bieg³ych patologów z
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Ich ¿mudne badania
wykaza³y, ¿e mieræ nie nast¹pi³a na skutek wyziêbienia organizmu, a na skutek pobicia. Prawie czteromiesiêczne ledztwo
doprowadzi³o oleckich policjantów do sukcesu. Ustalili oni
potencjalnych sprawców zbrodni. S¹ nimi mieszkañcy Olecka: dwudziestoczteroletni Mariusz M., czterdziestoletni Wies³aw U. i przebywaj¹cy aktualnie w areszcie ledczym dwudziestoszecioletni Krzysztof M. Wobec dwóch pierwszych
s¹d zastosowa³ rodek zapobiegawczy - tymczasowy areszt
ledczy.
Podejrzanym za pobicie z tzw. skutkiem miertelnym grozi
kara do 10 lat pozbawienia wolnoci.

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

0-504-063-770

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

(V22510)

W maju rozstrzygniêto przetargi:

* Drugi przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego 51,4 m.kw. po
by³ej wietlicy w Judzikach. Zosta³ sprzedany za 18.180 z³otych;
* Pierwszy przetarg na dwie dzia³ki gruntowe zabudowane w
obrêbie wsi Rosochackie. Dzia³kê z budynkiem gospodarczym o
powierzchni 1400 m.kw. posz³a za 17 tysiêcy. Drug¹ dzia³kê
niezabudowan¹ 3100 m.kw. sprzedano za 21.554 z³ote;
* Pierwszy przetarg na sprzeda¿ dzia³ki budowlanej przeznaczonej do budownictwa wysokiego po³o¿onej pomiêdzy ulicami
Kasprowicza i Rzenickiej. Dzia³ka o powierzchni 7177 m.kw. sprzedano za 1.525 miliona z³otych. Dzia³kê kupi³a firma z E³ku. Dzia³ka
wyceniona by³a na 380 tysiêcy z³otych;
* Pierwszy przetarg na sprzeda¿ trzech nieruchomoci gruntowych po³o¿onych przy ulicy Lenej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Dzia³kê o powierzchni 684 m.kw. sprzedano
za 56,12 tysiêcy z³otych. Dzia³kê o powierzchni 554 m.kw. sprzedano za 59,78 tysiêcy z³otych. Dzia³kê o powierzchni 519 m.kw.
sprzedano za 56,12 tysiêcy z³otych;
* Pierwszy przetarg na sprzeda¿ trzech nieruchomoci gruntowych przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe (z uwzglêdnieniem funkcji pensjonatowej) po³o¿onych przy ul. Norwida.
Dzia³kê o powierzchni 1421 m.kw. sprzedano za 201,3 tysiêcy
z³otych. Dzia³kê o powierzchni 1280 m.kw. sprzedano za 164.7
tysiêcy z³otych. Dzia³kê o powierzchni 1280 sprzedano za 167,14
tysiêcy z³otych.

BRAND

Zapraszamy do sklepu

NEW PRODUCTS

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

 Mustang  Wrangler  Adidas
 Nike
 Maxx
 Lee i inne

(V35602)

Nowa odzie¿ markowa w super niskich cenach!
(L10201)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS

30 maja w Gimnazjum nr 2 odby³o siê spotkanie zarz¹dów
rad rodziców szkó³ gminy Olecko. Od lipca 2006 z inicjatywy
szkó³ takie spotkania odbywaj¹ siê cyklicznie.
Spotkanie powiêcone by³o omówieniu zmian, które wnios³a
nowelizacja ustawy o systemie owiaty w zakresie zasad funkcjonowania tych rad w szko³ach. Ustawa ta nadaje wiêksz¹
rangê reprezentacji rodziców, m.in. uchwalanie w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹ programu wychowawczego i programu profilaktyki w szko³ach. Wiele uwagi powiêcono wprowadzaniu ujednoliconego stroju dla uczniów. Do 23 czerwca
rady rodziców maj¹ obowi¹zek do uchwalenia szczegó³owego
trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do nowej rady.
Dokument ten przygotowa³a rada rodziców przy Gimnazjum
nr 2. Bêdzie to dokument do wykorzystania przez pozosta³e
placówki owiatowe w gminie.

Plac Wolnoci 7C (I piêtro), tel. 0-608-253-598
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Gratka dla nastolatka
Protokó³ jury
z fina³u XI edycji konkursu piosenki
Gratka dla nastolatka

Decyzj¹ Jury zwyciêzcami w poszczególnych kategoriach
zostali:
I. Kategoria klas 0-IV
1. Dominika Zagadzka - ZS Babki Oleckie
2. Sylwia Kapuciñska, ZS SP 4 Olecko
3. Trio: Klaudia Wójcik, Agnieszka Przekopska, Katarzyna
Przekopska, SP G¹ski

Komisja w sk³adzie:
1. El¿bieta Rzepecka  dyrektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia w Olecku (przewodnicz¹ca)
2. Renata Dunaj  starszy instruktor do spraw teatru w ROK
MG
3. Marta Je¿ewska  redaktor naczelna G³osu Olecka
4. Marek Ga³¹zka  dyrektor ROK MG
5. Wojciech Kor¹kiewicz  instruktor ds. tañca w ROK MG
stwierdzi³a, ¿e w finale XI edycji konkursu piosenki Gratka
dla nastolatka uczestniczy³o 11 podmiotów wykonawczych.
II. Kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum
1. Olga Grzêda, Gimnazjum 2 Olecko
2. Marta Siemiatycka, ZS SP 4 Olecko
3. Justyna Olszewska, SP G¹ski
III. Kategoria klas III Gimnazjum oraz szko³y rednie
1. Ewelina Rêkawek, LO Olecko
2. Daria Lachowicz, Gimnazjum Kowale Ol.
3. Artur Wêgrzynowicz, Gimnazjum w wiêtajnie
Ponadto Jury wyró¿ni³o dwie osoby:
* Annê Jarz¹bsk¹, kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum
(SP w G¹skach)
* Martê Dziubiñsk¹, kategoria klas III Gimnazjum oraz szko³y rednie (Gimnazjum nr 1 w Olecku)
Olecko, dnia 5.06.2007r.
Fot. Józef Kunicki

$
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Jak naukowcy
grochówkê bêd¹ gotowali?
Chocia¿ Wszechnica Mazurska w
Olecku obchodzi rok jubileuszu 15 lecia
istnienia, to nie wyczuwa siê w niej atmosfery rozleniwienia typowej dla naszego polskiego wiêtowania. Praca idzie
na pe³nych obrotach, szczególnie teraz,
wiosn¹, bo wiadomo, ¿e zbli¿a siê egzaminacyjna sesja, podsumowuje siê prowadzone przez ca³y rok badania naukowe, i chocia¿ przed nami wakacje, ju¿ teraz
planuje siê organizacjê nastêpnego roku
akademickiego, co oczywicie zostanie
poprzedzone letni¹ rekrutacj¹.
Wiosna we Wszechnicy obfituje tak¿e
w naukowe spotkania konferencyjne i
imprezy okolicznociowe rangi regionalnej,
krajowej i miêdzynarodowej. W³anie
zakoñczy³y siê juwenalia. W tym samym
czasie odby³ siê pierwszy zjazd absolwentów i do uczelni zjecha³a doæ liczna reprezentacja blisko 10 tysiêcznej ich
rzeszy.
Pod koniec maja konferowali tu nauczyciele zwi¹zani z Mazurskim Orodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Spotkanie
odbywa³o siê pod has³em Flora obszarów wodno-b³otnych i zapocz¹tkowa³o
seriê seminariów wspieranych przez Starostwo Powiatowe w Olecku, doskonal¹cych pedagogów pracuj¹cych w naszym regionie. Nale¿y zaliczyæ go do
pozytywnych przyk³adów wiadcz¹cych
o otwarciu Wszechnicy na kontakty ze
rodowiskiem owiatowym i lokalnymi
samorz¹dami. W³adze Wszechnicy prezentuj¹ pogl¹d, ¿e rola uczelni w rodowisku nie mo¿e siê ograniczaæ wy³¹cznie do kszta³cenia studentów i prowadzenia badañ naukowych. Chcielibymy,
wype³niaj¹c spo³eczn¹ misjê uczelni
wy¿szej, budowaæ dobre dwustronne relacje z naszym spo³ecznym otoczeniem.
Temu ma tak¿e s³u¿yæ przygotowywany
I Festiwal Nauki i Sztuki.
W dwudniowym naukowym maratonie, planowanym na 8-9 wrzenia odbêd¹ siê otwarte, dostêpne dla ka¿dego
wyk³ady, æwiczenia, pokazy, wystawy,
dyskusje. Program imprezy jest w trakcie tworzenia, ale ju¿ dzi mo¿na zdradziæ, ¿e bêd¹ wyk³ady z zakresu chemii
j¹drowej i dyskusje na temat energetyki
j¹drowej, zapoznamy s³uchaczy z zielnikiem lekarskim i bêdziemy degustowaæ
zdrowotne nalewki, porozmawiamy o ekoinnowacjach, a z fizykiem i chemikiem
ugotujemy grochówkê. Porozmawiamy o
tym, co mo¿e zrobiæ ekologia dla biznesu i odwrotnie biznes dla ekologii. Wszyst-

ko wskazuje na to, ¿e spotkamy siê z
Robertem Leszczyñskim, naszym doskona³ym ambasadorem Olecka w Warszawie. Festiwalowi towarzyszyæ bêd¹ wystêpy uczniów szkó³ muzycznych, warsztaty przybli¿aj¹ce ró¿ne dziedziny rêkodzie³a artystycznego. To w³anie w czasie festiwalu najbardziej aktywni dzia³acze ochrony przyrody otrzymaj¹ statuetki Mazurskiej Niezapominajki  symbolu ekologicznej kultury i zaanga¿owania
w ochronê przyrodniczego dziedzictwa.
To nasza oryginalna inicjatywa, nawi¹zuj¹ca do ogólnopolskiego programu
Polskiej Niezapominajki promowanej
przez Ekoradio. Warto zastanowiæ siê nad
kandydatami do tego wyró¿nienia i z³o¿yæ wniosek, bo zg³aszaj¹cym mo¿e byæ
ka¿dy baczny obserwator tocz¹cego siê
wokó³ nas ¿ycia. Warto przypomnieæ te¿
o festiwalowych konkursach, których
rozstrzygniêcie nast¹pi w czasie festiwalu. Ten, kto ¿yczy sobie przypomnienia szczegó³ów, niech zajrzy na stronê
internetow¹ www.wm.olecko.pl i kliknie
na ikonkê Festiwal Nauki i Sztuki. Mo¿na tam tak¿e przeczytaæ, jak godnych mamy
honorowych patronów.
Na pocz¹tku czerwca odby³a siê z
naszym udzia³em miêdzynarodowa konferencja nt. Rozwój zrównowa¿ony jako
wartoæ spo³eczno gospodarcza, zorganizowana przy wspó³pracy z Uniwersytetem Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Uniwersytetem Witolda Wielkiego
w Kownie, Instytutem Badañ Edukacyjnych w Warszawie i Polskim Towarzystwem Sozologicznym. Tematyka tej kon-

ferencji bardzo pasuje do naszych mazurskich realiów. Dla tego terenu, o wielkim bogactwie przyrody, rozwój zrównowa¿ony jest prawdziw¹ szans¹ i wartoci¹ nie tylko w wymiarze regionalnym,
ale ogólnopolskim a nawet europejskim.
Pamiêtamy o tym na co dzieñ, kszta³c¹c
studentów ochrony rodowiska i wychowania fizycznego. Na wyk³adach eksponujemy potrzebê równowa¿enia dzia³añ
gospodarczych z mo¿liwociami przyrody. Przy okazji warto poinformowaæ, ¿e
od nowego roku akademickiego na kierunkach prowadzonych przez Wydzia³
Nauk Przyrodniczych uruchamiane s¹
nowe atrakcyjne specjalnoci, powi¹zane cile z ide¹ rozwoju zrównowa¿onego: ochrona rodowiska lenego i bezpieczeñstwo ekologiczne oraz wychowanie fizyczne z przyrod¹ i wychowanie
fizyczne z ekoturystyk¹. Z t¹ ide¹ koresponduj¹ tak¿e studia podyplomowe:
Ekosystemy lene  gospodarka i ochrona i Ochrona rodowiska w przedsiêbiorstwie i gminie. Reformowanie studiów jest z jednej strony zwi¹zane z
wprowadzeniem nowych ogólnopolskich
standardów kszta³cenia, a z drugiej z chêci
uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej i dostosowania jej do rozwijaj¹cego siê w
tym kierunku rynku pracy. Warto zatem
u nas studiowaæ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e zorganizowanie konferencji w³anie u nas, jest wyrazem uznania wspó³organizatorów dla
dorobku Wszechnicy w zakresie kszta³cenia dla zrównowa¿onego rozwoju.
Dowiadczenie to nie jest ma³e, bo zdobywane przez piêtnacie lat systematycznej
pracy.
Ryszard Kowalski, prodziekan
Wydzia³u Nauk Przyrodniczych

Uczestnicy konferencji Rozwój zrównowa¿ony
jako wartoæ spo³eczno  gospodarcza
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Og³oszenie o przetargu






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

(V24009)

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku og³asza I przetarg
ograniczony uprawniaj¹cy do nabycia spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 24 po³o¿onego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nr 8, Os. Siejnik I w Olecku, sk³adaj¹cego siê z 2 izb o
powierzchni u¿ytkowej 38,40 m2 (do remontu). Budynek posadowiony jest na dzia³ce gruntu nr 146/7 , 129/7. Dla nieruchomoci sporz¹dzona zosta³a KW nr 33135.
Cen¹ wywo³awcz¹ upowa¿niaj¹c¹ do uzyskania spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu jest wk³ad budowlany okrelony wed³ug wartoci rynkowej lokalu, który wynosi 46.200,00z³.
Przetarg ograniczony, w którym mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie cz³onkowie oczekuj¹cy tutejszej Spó³dzielni odbêdzie siê dnia 20 czerwca 2007 r o godz. 1000 w siedzibie
Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Zyndrama 4 w Olecku.
W przypadku nie dojcia do skutku I przetargu ograniczonego, w tym samym dniu o godz.1030 odbêdzie siê
I przetarg nieograniczony, w którym mog¹ braæ udzia³ wszystkie
zainteresowane osoby.
Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w
kwocie 2.000,00z³ na konto SM lub w kasie Spó³dzielni przed
terminem rozpoczêcia przetargu. Uczestnikom przetargu, którzy
nie nabêd¹ prawa do lokalu, zwrot wadium nast¹pi w tym
samym dniu w kasie Spó³dzielni.
Wylicytowan¹ w przetargu kwotê uiciæ nale¿y w ci¹gu
14 dni od daty przetargu. Brak wp³aty wk³adu w okrelonym terminie powoduje przepadek wadium na rzecz Spó³dzielni. Umowa o ustanowienie spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu zostanie sporz¹dzona po wp³acie
wylicytowanej kwoty.
Istnieje mo¿liwoæ obejrzenia lokalu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracj¹ Spó³dzielni Mieszkaniowej
Olecko, ul. Zyndrama 4.
Szczegó³owe zasady przetargu okrela Regulamin. Zastrzega
siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
Zarz¹d SM Olecko

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

s³oneczne,

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V36801)

przydomowe oczyszczalnie cieków

Jaros³aw Bagieñski...

podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej podziêkowa³ policji za
dotychczasowe dzia³ania. Zaznaczy³, ¿e efekty pracy policji
s¹ widoczne.
Zaznaczy³, ¿e jego macierzysta Komisja ds. Rodzinnych
przy wspó³pracy Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych wraz z policj¹ musz¹ siê spotkaæ w celu opracowania dzia³ania na nadchodz¹ce lato. Nie wykluczy³ te¿

Sprzeda¿ mieszkañ i dzia³ek

Sprzedano mieszkania gminne w budynkach przy ul. Przytorowej 10, Zamkowej 19, placu Wolnoci 11 i w miejscowoci Rosochackie. W maju zawarto akty notarialne z nabywcami tych lokali. Gmina sprzeda³a równie¿ dzia³kê budowlan¹
po³o¿on¹ przy ulicy Targowej. Z nabywc¹ podpisano równie¿ umowê notarialn¹. Dzia³ka ma powierzchniê 274 m. kw.

OKRÊGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW NR NOE/003

(V25008)

(K13401)
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Partner DEKRA AUTO BEKA SP. Z O.O. 19-400 Olecko, ul. E³cka 2
tel. (087) 523-94-31 kom. 0-601-152-462

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Polecamy us³ugi w zakresie przegl¹dów rejestracyjnych:
1. OKRESOWE BADANIA
techniczne wszystkich pojazdów samochodowych: samochody osobowe, samochody ciê¿arowe, autobusy, ci¹gniki siod³owe i balastowe, samochody specjalne i ciê¿arowe specjalizowane,
2. OKRESOWE BADANIA
techniczne przyczep, naczep, ci¹gników rolniczych i motocykli
3. PIERWSZE BADANIA
techniczne przeprowadzane przed pierwsz¹ rejestracj¹ wszystkich rodzajów
i typów pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce.
4. DODATKOWE BADANIA
techniczne wszystkich rodzajów i typów pojazdów:
pojazdów skierowanych do badañ przez organ kontroli ruchu drogowego,
pojazdów skierowanych do badañ przez wydzia³y komunikacji po zmianie
stanu faktycznego wymagaj¹cego zmiany danych technicznych w
dowodzie rejestracyjnym,
pojazdów po wypadku, kolizji drogowej,
pojazdów w których dokonano monta¿u instalacji do zasilania gazem,
pojazdów u¿ywanych jako taksówka (osobowa, baga¿owa),
pojazdów uprzywilejowanych,
pojazdów przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne,
pojazdów dopuszczonych do przewozu miêdzynarodowego,
pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub egzaminowania kierowców,
pojazdów przystosowanych do ci¹gniêcia przyczep (pojazdy o DMC
do 3,5 tony),
wykonanie numeru nadwozia, podwozia, silnika, wykonanie tabliczki
zastêpczej.
Opiniowanie, wyjanianie, informowanie w sprawach dotycz¹cych warunków
technicznych pojazdów oraz w sprawach dotycz¹cych badañ technicznych pojazdów.
5. CERTYFIKATY JAKOCI
Wystawiamy certyfikaty jakociowe i gwarancyjne samochodom u¿ywanym.
6. DIAGNOSTYKA
Pomiar i regulacja geometrii kó³ samochodów osobowych i ciê¿arowych urz¹dzeniem GTO LASER Quatro i GTO LASER TRUCK. Pomiar i regulacja wiate³, sprawdzanie stanu amortyzatorów, zawieszenia i hamulców NOWOCZESN¥ LINI¥ DIAGNOSTYCZN¥ firmy
NUSSBAUM
7 NAPRAWA
Przygotowanie pojazdów do badania technicznego, naprawy bie¿¹ce, profesjonalny monta¿ instalacji gazowych LPG, usuwanie usterek. Diagnostyka i naprawy elektroniki samochodowej,
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DLA NASZYCH KLIENTÓW PO 6 MIESI¥CACH BADANIE
UK£ADU ZAWIESZENIA I HAMULCÓW  GRATIS!!!

&
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We udzia³ w festiwalowym konkursie!

I Festiwal Nauki
i Sztuki w Olecku

Z Festiwalem Nauki i Sztuki zwi¹zane s¹ ró¿notematyczne konkursy. Ze wzglêdu
na du¿e dowiadczenie Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w kszta³ceniu specjalistów
w ochronie rodowiska, z pierwsz¹ edycj¹ festiwalu, który odbêdzie siê w dniach 89 wrzenia 2007, chcemy powi¹zaæ nastêpuj¹ce tematy z dziedziny ekologii  naukowej podstawy wszelkich dzia³añ ochroniarskich.

L7307

Ekologiczne fraszki (II edycja) 
konkurs poetycki. W roku ubieg³ym konkurs o tej tematyce zosta³ og³oszony na
VIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach
i cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Ponawiamy go i prosimy o ekofraszki,
które wydrukowane zostan¹ w tomiku
festiwalowej poezji. Celem konkursu jest
zainteresowanie spo³eczeñstwa ekologi¹
i zwrócenie uwagi na bardzo szerokie
wykorzystanie przymiotnika ekologiczny w ró¿nych kontekstach i dziedzinach
ludzkiej dzia³alnoci: ekologiczna ¿ywnoæ,
rolnictwo, pojazdy, paliwa, ubiory, fryzury itd. itp. Wszystko to mo¿e staæ siê
tematem s³ownych igraszek i powstania
ekologicznych fraszek. Fraszki napisane w programie WORD nale¿y dostarczyæ w formie wydruku i na dyskietce

lub p³ytce CD. Zanim jednak autorzy si¹d¹ do pisania, niech zajrz¹ do s³ownika i
przypomn¹ sobie definicjê fraszki.
Termin sk³adania prac up³ywa 15 lipca
2007r. Prace przyjmowane s¹ w dziekanacie Wszechnicy Mazurskiej ul. Plac
Zamkowy 5, 19-400 Olecko.
Komunikat o wynikach konkursu zostanie og³oszony na stronie internetowej
Uczelni www.wm.olecko.pl . Laureaci zostan¹ dodatkowo powiadomieni telefonicznie, dlatego wszystkich uczestników prosi
siê o podanie numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mailowego. Oficjalne
og³oszenie wyników i wrêczenie nagród
nast¹pi w trakcie trwania imprezy. Szczegó³y zostan¹ podane na plakatach i w
informacjach prasowych poprzedzaj¹cych
festiwal. Uwaga! Symboliczne nagrody

Zespó³ Szkó³ STO w Olecku
og³asza nabór
do nastêpuj¹cych typów szkó³:

• Spo³eczna szko³a Podstawowa STO  klasa I
• Spo³eczne Gimnazjum STO  klasa I
• Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO 
klasa I
Klasy poszczególnych oddzia³ów licz¹ maksymalnie 16 osób.
W przypadku klas pierwszych Szko³y Podstawowej
oraz Gimnazjum o przyjêciu decyduje kolejnoæ
zg³oszeñ.
Podstaw¹ zakwalifikowania kandydata do Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO jest ukoñczenie przez niego gimnazjum oraz wynik egzaminu
gimnazjalnego. 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.

bêdzie mo¿na odebraæ wy³¹cznie osobicie i tylko w czasie trwania festiwalu.
Nagrody zostan¹ ufundowane ze rodków
sponsorów imprezy, których poszukujemy
i na których liczymy. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do zatrzymania prac
konkursowych i wykorzystywania ich w
celach edukacyjnych.
Dodatkowe informacje w sprawach
dotycz¹cych konkursów mo¿na znaleæ
na wczeniej podanej stronie internetowej. Mo¿na tak¿e zwróciæ siê z zapytaniem za porednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (podane ni¿ej). Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w
I Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku.
Informujê, ¿e nasza edukacyjna impreza pozostaje w cis³ej zale¿noci z Festiwalem nauki i Sztuki w Siedlcach, który
bêdzie zorganizowany ju¿ po raz dziewi¹ty w dniach 18-21 padziernika 2007.
Obydwa festiwale w Siedlcach i w Olecku bêd¹ ³¹czy³y te same tematy konkursów, jednak terminy ich przeprowadzenia bêd¹ inne.
dr Ryszard Kowalski, organizator
Adres do korespondencji: Wszechnica Mazurska w Olecku, Plac Zamkowy 5, 19-400 Olecko, tel. 087 5203133;
rkow@ap.siedlce.pl, kom. 0602688622,
www.wm.olecko.pl

Programy rozszerzone bêd¹ realizowane od klasy
pierwszej na fakultetach, wed³ug deklaracji i zainteresowañ uczniów:
- fakultet matematyczno-fizyczny  rozszerzenie matematyki i fizyki
- fakultet matematyczno-geograficzny  rozszerzenie matematyki i geografii
- fakultet matematyczno-informatyczny  rozszerzenie matematyki i informatyki
- fakultet biologiczno-chemiczny  rozszerzenie biologii i chemii
- fakultet humanistyczny  rozszerzenie jêzyka polskiego, historii i WOS
- dodatkowe godziny z jêzyków obcych, aby uczniowie
mogli pog³êbiaæ i utrwalaæ swoje wiadomoci.
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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30. czerwca br. mija termin zg³aszania do Rady Miejskiej
w Olecku kandydatów na ³awników.

Wybór ³awników

Kandydatów na ³awników mog¹ zg³aszaæ prezesi s¹dów, stowarzyszenia, organizacje zwi¹zkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z
wy³¹czeniem partii politycznych, oraz co
najmniej 25. obywateli maj¹cych czynne
prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych stale
na terenie miasta lub gminy Olecko. W
tym ostatnim przypadku do karty z³o¿onej przez obywateli do³¹cza siê listê osób,
zawieraj¹c¹ imiê (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce sta³ego zamieszkania i w³asnorêczny podpis
ka¿dej z dwudziestu piêciu osób zg³aszaj¹cych kandydata.
Kandydatów na ³awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zg³aszaj¹ zwi¹zki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zg³oszenia dokonuje siê w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Olecku, Plac

Wolnoci 3.
Rada Miejska w Olecku najpóniej
do koñca padziernika wybierze szeciu
³awników do S¹du Rejonowego w Olecku i dwóch do S¹du Pracy w E³ku. Wczeniej za rada powo³a zespó³, który na
sesji przedstawi swoj¹ opiniê o zg³oszonych kandydatach.
£awnikiem mo¿e byæ wybrana osoba, która posiada obywatelstwo polskie
i korzysta z praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru,
ukoñczy³a 30 lat, jest zatrudniona lub
zamieszkuje w miejscu kandydowania co
najmniej od roku, nie przekroczy³a 70 lat,
jest zdolna,ze wzglêdu na stan zdrowia,
do pe³nienia obowi¹zków ³awnika, posiada co najmniej wykszta³cenie rednie.
£awnikami nie mog¹ byæ osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i
innych s¹dach oraz w prokuraturze, osoby
wchodz¹ce w sk³ad organów, od których

orzeczenia mo¿na ¿¹daæ skierowania
sprawy na drogê postêpowania s¹dowego, funkcjonariusze Policji oraz inne
osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze
ciganiem przestêpstw i wykroczeñ, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni
i aplikanci radcowscy, duchowni, ¿o³nierze
w czynnej s³u¿bie wojskowej, funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej, radni gminy, której gmina dokonuje wyboru ³awników. Nie mo¿na byæ ³awnikiem jednoczenie w wiêcej ni¿ jednym s¹dzie.
Zg³oszenia kandydatów na ³awników
dokonuje siê na obligatoryjnej karcie
zg³oszenia
(wzór
na
stronie
www.ms.gov.pl).
Do karty kandydat musi do³¹czyæ: trzy
aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, informacjê z Krajowego Rejestru Karnego, owiadczenie kandydata, ¿e nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne, oraz zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do wykonywania funkcji ³awnika.
Szczegó³owe informacje dostêpne s¹
w Urzêdzie Miejskim w Olecku, Plac
Wolnoci 2, pok. nr 8.

(V32303)

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

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

(V32103)

Podpis: .................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................

Imiê i nazwisko ...................................................................................................

F x ?
F x 4
F x 3
F x 2
F x 1
Iloæ publikacji:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

F inne
F wynajmê
F sprzedam

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................



F kupiê

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

Trwa zbiórka publiczna na budowê pomnika Jana Paw³a II w Olecku. Wszyscy, którzy sw¹ ofiarnoci¹ pragn¹
przyczyniæ siê do ufundowania Pomnika, mog¹
dokonywaæ wp³at na za³o¿one w Banku Spó³dzielczym w Olecku specjalne konto
32 9339 0006 0000 0007 5516 0001
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Wêdrówki muzyczne po wiecie  cz. VII

SKAZANI NA SUKCES

19 maja 2007 r., tydzieñ po powrocie
z I Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr
Szkó³ Muzycznych I stopnia w Bêdzinie, Szkolna Orkiestra Kameralna PSM I
st. w Olecku pod batut¹ Pana Tomasza
Gawroñskiego udaje siê w kolejn¹ podró¿. Wybieramy siê na VI Olsztyñski
Konkurs Zespo³ów Kameralnych.
W czasie drogi dopisuj¹ nam dobre
humory, jednak skupiamy siê g³ównie na
tym, aby dobrze wypaæ. Doje¿d¿aj¹c na
miejsce, szybko zmieniamy stroje, chwytamy instrumenty i udajemy siê na krótk¹ próbê przed wystêpem. W green roomie panuje optymistyczna i mi³a atmosfera. Nie brakuje tam równie¿ szczypty
tremy i mobilizacji. Z podniesionymi czo³ami wkraczamy na scenê. Jako pierwszy utwór wykonujemy Uroczysty marsz
z oratorium Juda Machabeusz, który
wypada wspaniale. W nastêpnej kolejnoci gramy Walc  ¿art D. Szostakowicza (nasze flecistki Paulina, Kasia i Ania
staj¹ na wysokoci zadania) oraz Serduszko puka R. ¯yliñskiego. Wszystkie utwory w opracowaniu T. Gawroñskiego. Podczas przerw miêdzy utwora-

mi dowiadujemy siê, ¿e wszystko jest OK.
Zdradza nam to umiech i zadowolenie
dyrygenta, który równie¿ dodaje nam
jeszcze wiêcej motywacji. W dobrych
humorach opuszczamy scenê i dzielimy
siê spostrze¿eniami. Zmieniamy ubiór i
lecimy na obiad.
Do og³oszenia wyników mamy sporo
czasu. Wiêkszoæ udaje siê na salê widowiskow¹ pos³uchaæ innych, niektórzy
robi¹ zdjêcia, zwiedzaj¹ centra handlowe.

W koñcu jury podejmuje
ostateczne decyzje.
W historii tego konkursu nigdy nie by³o
podzia³u miejsc. Uczestnicy s¹ nagradzani wyró¿nieniami i Dyplomami Laureata, co nale¿y
rozumieæ jako nagrodê.
Nadchodzi wielka
chwila oczekiwania. Na
scenie widniej¹ piêkne
puchary. Dyrygenci lub
delegacje z zespo³ów odbieraj¹ swoje trofea.
Jestemy trzymani w
napiêciu do ostatniej
chwili. Pozosta³y ju¿
tylko dwa puchary. Przewodnicz¹cy komisji og³asza, ¿e jeden z nich na-

le¿y do Szkolnej Orkiestry Ka Dalej
publicznoæ nie pozwala mu ju¿ dokoñczyæ. Na sali rozlegaj¹ siê g³one okrzyki radoci i euforii! Jako jedyni wpadamy na scenê ca³¹ orkiestr¹, gdzie otrzymujemy s³owa uznania oraz nagrody.
Przed wystêpem obiecalimy naszemu Maestro, ¿e zrobimy wszystko, na
co nas staæ. I sta³o siê! Dalimy czadu!
Z ka¿dych naszych sukcesów czy pora¿ek staramy siê wyci¹gaæ wnioski. W
tym przypadku mo¿emy stwierdziæ, ¿e nie
potrzeba byæ wybitnym muzykiem i wirtuozem, aby co osi¹gn¹æ. Wystarczy
do tego odrobina chêci i bardzo du¿o
motywacji, która ca³y czas nam towarzyszy³a.

Wyjazdy i koncertowanie zaciskaj¹
wiêzi miêdzy nami. W imieniu wszystkich cz³onków Szkolnej Orkiestry Kameralnej PSM I st. w Olecku, pragnê podziêkowaæ Panu Tomaszowi Gawroñskiemu
za stworzenie wspania³ej, rodzinnej atmosfery, za wspólne smutki, gdy zawita
fiasko oraz za radoæ podczas triumfu.
I jak tu nie wierzyæ L. To³stojowi,
który powiedzia³, ¿e muzyka jest stenografi¹ uczuæ?
si¹gniêcia Szkolnej Orkiestry Kameralnej PSM I st. w Olecku:
 2004 r.  Dyplom Laureata  III Olsztyñski Konkurs Zespo³ów Szkolnych
 2005 r.  Grand Prix  IV Olsztyñski
Konkurs Zespo³ów Szkolnych
 2007 r.  Dyplom Laureata - VI Olsztyñski Konkurs Zespo³ów Szkolnych
Karolina Sznurkowska,
absolwentka
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Z Europ¹ za pan brat x 3
31 maja 2007 roku w auli Gimnazjum
nr 2 w Olecku odby³a siê trzecia edycja
konkursu wiedzy o Europie i Unii Europejskiej dla gimnazjalistów powiatu oleckiego. Turniej zorganizowa³ Gimnazjalny Klub Europejski Gimnazjum nr 2 (opiekun mgr Gra¿yna Olszewska i mgr Wojciech Jegliñski) pod honorowym patronatem Rektora Wszechnicy Mazurskiej
w Olecku.

ska Paulina, Topczy³ko Agnieszka, Cichanowicz Piotr; opiekun mgr Agnieszka Wszeborowska)
5. Gimnazjum nr 2 w Olecku (uczennice:
Emilia Rejszel, Magda Radzaj, Karolina Góryñska; opiekun mgr Jolanta
Jeleniewicz)
Cele konkursu obejmowa³y: popularyzacjê wród m³odzie¿y gimnazjalnej
zagadnieñ dotycz¹cych wspó³czesnej

Europy, jej krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, materialnego, regionów oraz
symboli kojarz¹cych siê z europejsk¹
histori¹, teraniejszoci¹, to¿samoci¹ i
cywilizacj¹; promocjê idei integracji europejskiej i roli Polski we wspó³czesnym
wiecie; aktywizowanie i integracjê rodowiska lokalnego.
Turniej rozpocz¹³ siê niezwykle widowiskowym i wzruszaj¹cym koncertem
kwintetu akordeonowego uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej z Suwa³k pod
kierunkiem mgr Zbigniewa Grzanki.
Nastêpnie Jego Magnificencja dr Józef
Krajewski  Rektor Wszechnicy Mazurskiej w Olecku  zachêca³ m³odych gimnazjalistów do twórczego poznawania i
odkrywania wiata, bo jak przyzna³, tylko cz³owiek, który umie i wie, nie boi siê
spotykaæ drugiego cz³owieka, ma odwagê iæ twórczo przez ¿ycie.
Rywalizacja zespo³ów by³a bardzo
zaciêta i wyrównana, o czym wiadcz¹
niewielkie ró¿nice punktowe pomiêdzy
poszczególnymi miejscami. Zwyciêzc¹
konkursu zosta³a dru¿yna Gimnazjum nr
2 w Olecku (30 pkt). II miejsce przypad³o Gimnazjum nr 1 w Olecku (27 pkt).

W tegorocznych zmaganiach wziê³y
udzia³ trzyosobowe zespo³y reprezentuj¹ce nastêpuj¹ce gimnazja:
1. Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich (uczniowie: Ma³gorzata Zawadzka,
Kamil Grzymkowski, Tomasz Lisowski; opiekunowie mgr Agnieszka Wszeborowska i mgr Andrzej Szczeniak),
2. Gimnazjum w Babkach Oleckich (uczniowie: Krzysztof Kasicki, Karol Basa³aj, £ukasz Turowski; opiekun mgr
Dorota Wardziejewska)
3. Gimnazjum w Judzikach (uczennice:
Aleksandra Skrocka, Magdalena
Drobiszewska, Kamila Gliniecka; opiekun mgr Andrzej Malinowski)
4. Gimnazjum nr 1 (uczniowie: CiszewIII miejsce zdoby³a debiutuj¹ca w turnieju ekipa Gimnazjum w Kowalach Oleckich (26 pkt). IV miejsce zdoby³ równie¿
beniaminek konkursu zespó³ Gimnazjum
w Judzikach (25 pkt). V miejsce zosta³o
w rêkach dru¿yny Gimnazjum w Babkach
Oleckich (21 pkt).
Laureatom, uczestnikom oraz ich
opiekunom sk³adamy serdeczne gratulacje!!!
Dziêkujemy równie¿ wszystkim darczyñcom, którzy ufundowali nagrody III
edycji konkursu Z Europ¹ za pan brat.
Wojciech Jegliñski,

nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Olecku



Tygodnik Olecki nr 24 (493)

W poszukiwaniu korzeni (5)

Zostawiajmy po sobie dobre imiê
i trwa³¹ pamiêæ wród niemiertelnych,
aby nasze ¿ycie nie przesz³o nadaremnie.
Leonardo da Vinci

W Olecku wiele osób stara siê dog³êbnie poznaæ dzieje swoich przodków,
odtworzyæ je na tyle, na ile mo¿na, siêgaj¹c g³êboko w przesz³oæ,
bo przecie¿ w ka¿dym z nas tkwi poczucie zakorzenienia, poznania
historii w³asnej rodziny, swego ³añcucha pokoleniowego.
Z Agnieszk¹ Obrêbowsk¹ rozmawia³ Andrzej Malinowski.

Harcerstwo p³ynê³o w ¿y³ach rodziny
Pozostañmy jeszcze przez chwilê przy
obu Wac³awach. £¹czy³o ich co szczególnego
- To by³o harcerstwo. Wuj mojego
tecia  artysta malarz Wac³aw Obrêbowski
by³ w szkole redniej zapalonym harcerzem w I Mêskiej Dru¿ynie Warszawskiej
w Grodnie. Z tego okresu zachowa³ siê
jego album ze zdjêciami. Utrwalone zo-

sta³y chwile, gdy harcerze ubrani w charakterystyczne mundury i berety wodniaków pozuj¹ na pla¿y, gdy p³ywaj¹ po
jeziorach, gdy stoj¹ z kajakami i wios³ami przed aparatem fotograficznym dziennikarza gazety z Rygi, do której dop³ynêli w czasie swoich wêdrówek. Inne 
z obchodów 12-lecia dru¿yny z 1929 roku,
z marszu ulicami starego Grodna.
Kto jeszcze dzia³a³ w harcerstwie?
- Wac³aw Ludwik Obrêbowski  mój
teæ w czasach licealnych równie¿ dzia-

³a³ w harcerstwie, by³ zastêpowym, wodniakiem z B³êkitnej Dziewi¹tki w Bia³ymstoku. Tak mówi³o siê o 9. Dru¿ynie
Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego pod
flag¹ bia³ego ¿agla na b³êkicie jezior. Dru¿yna ta budzi³a zawsze du¿¹ sympatiê
mieszkañców miasta. Jest osobliwoci¹
w bia³ostockim rodowisku harcerskim.
To najstarsza dzia³aj¹ca w Bia³ymstoku
dru¿yna harcerska. Jej
korzenie siêgaj¹ jeszcze czasów sprzed
wojny. Po odrodzeniu
w 1944-45 r. pierwsze
zbiórki odbywa³y siê
wród ruin doszczêtnie rozbitego ródmiecia.
Czym wtedy zajmowali siê harcerze?
- Odgruzowywali i
oczyszczali miasto,
pomagali w organizacji szpitali, repatriantom i przesiedleñcom,
zbierali ksi¹¿ki dla szkó³
na Ziemiach Odzyskanych, a nawet pomagali w ekshumacji i grzebaniu ofiar hitleryzmu.
W ci¹gu kilku lat dru¿yna przeistoczy³a siê w ¿eglarsk¹. Zacz¹tkiem tej pasji
by³o znalezienie przez harcerzy wraku
¿aglówki. Harcerze zaczêli nosiæ b³êkitne berety i chusty, d³ugie szerokie
spodnie, granatowe bluzy. Wywo³ywa³o to pob³a¿liwe umieszki i kpiny u mieszkañców miasta. Wszak do najbli¿szego,
zdatnego do ¿eglowania akwenu dzieli³o zapaleñców 100 km! Kto by³ w Bia³ymstoku, ten wie, ¿e
po rzece Bia³ce nie da
siê p³ywaæ.
Nie zra¿ali siê tym?
O nie! Organizowali
nawet rejsy np. Szlakiem Kopernika P³ockFrombork, rejsy po
Pojezierzu SuwalskoAugustowskim, sp³ywy kajakowe, p³ywanie
na w³asnych jachtach
i ¿aglówkach po mazurskich jeziorach.
Jeden z harcerzy

napisa³ tekst piosenki o dru¿ynie, mniej
czy bardziej udany, ale od serca:
Zdjêlimy u³añskie szable
Przesz³oæ zakry³ czasu cieñ.
I minê³o wiele lat
Które przesz³y tak jak dzieñ.
Dudni mocny krok Dziewi¹tki
Tej, co b³êkit w godle ma.
Tak jak fala powrócimy
Znów w szeregi  ty i ja.
Naprzód bracie, mia³o wal.
B¹d jak piorun!
B¹d jak stal!
Bo choæ ¿ywio³ przeciw nam,
Nie zostaniesz przecie¿ sam.
Ju¿ za³oga na pok³adzie
Stawia ¿agle na nasz zew.
Odp³ywamy w przestwór wodny,
Wiatru taniec i fal piew.
Sztagi, wenty, wiatru sza³,
Z dziobu nas uderza szkwa³.
I piekielny wiatrów lot
Z rêki ci wyrywa szot.
B³êkit nieba ponad nami
I w proporcu naszym lni.
P³yñmy razem pod ¿aglami
Ramiê w ramiê  ja i ty.
W nastêpnym  trzecim pokoleniu 
tradycje rodzinne podtrzymywa³ kolejny
harcerz, siostrzeniec mojego tecia,
Wojciech, zas³u¿ony dla harcerstwa e³ckiego.
C.d.n.

!
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TRZYMAMY FORMÊ!

Oty³oæ jest chorob¹ przewlek³¹, spowodowan¹ zbyt du¿¹ poda¿¹ energii zawartej
w pokarmach w stosunku do potrzeb organizmu.
Najprostszym sposobem aby sprawdziæ,
czy mamy odpowiedni¹ wagê cia³a jest
obliczenie tzw. BIM (Body Mass Index) Jest
to stosunek masy cia³a do wzrostu podanego w metrach do
kwadratu. Obliczaj¹c BMI mo¿emy okreliæ iloæ tkanki t³uszczowej w organizmie. Wskanik masy cia³a obliczamy wg poni¿szego wzoru:
BMI =

masa cia³a [kg]
wzrost [m]2

Osoby maj¹ce wskanik BMI 25-30 maj¹ nadwagê, wskanik powy¿ej 30 wiadczy o oty³oci.
wiatowa Organizacja Zdrowia opracowa³a w 2004 r. Globaln¹ Strategiê Dotycz¹c¹ Diety, Aktywnoci Fizycznej i Zdrowia, poniewa¿ w skali globalnej gwa³townie wzros³a uci¹¿liwoæ chorób niezakanych, które w 2001 r. odpowiada³y za
60% zgonów i 47% ca³kowitej liczby zachorowañ. Czynnikami
przyczyniaj¹cymi siê do powstawania tych chorób s¹: wysokie cinienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, ma³e spo¿ycie
warzyw i owoców, nadwaga, brak aktywnoci fizycznej, palenie tytoniu. Piêæ z wymienionych czynników zwi¹zanych jest
ze sposobem od¿ywiania i aktywnoci¹ fizyczn¹.
W ci¹gu ostatnich 20 lat wg WHO czêstoæ wystêpowania oty³oci na wiecie potroi³a siê. Szacuje siê, ¿e do 2010r.
jedno na dziesiêæ dzieci bêdzie oty³e, a co za tym idzie zwiêkszy siê liczba zachorowañ na: cukrzycê typu II, nadcinienie
têtnicze, nowotwory, zmiany zwyrodnieniowe stawów, których g³ówn¹ przyczyn¹ s¹ z³e nawyki ¿ywieniowe i brak aktywnoci fizycznej.

Urz¹d Skarbowy informuje

UWAGA OSOBY SPROWADZAJ¥CE POJAZDY SAMOCHODOWE Z PAÑSTW
UNII EUROPEJSKIEJ

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004r o podatku od towarów i
us³ug, podatnikami s¹ osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne,
wykonuj¹ce samodzielnie dzia³alnoæ gospodarcz¹, o której mowa w ust. 2, bez
wzglêdu na cel lub rezultat takiej dzia³alnoci. Na podstawie art. 15 ust. 2 tej¿e
ustawy, dzia³alnoæ gospodarcza obejmuje
wszelk¹ dzia³alnoæ producentów, handlowców lub us³ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj¹cych zasoby naturalne oraz
rolników, a tak¿e dzia³alnoæ osób wykonuj¹cych wolne zawody, równie¿ wówczas,
gdy czynnoæ zosta³a wykonana jednorazowo w okolicznociach wskazuj¹cy na zamiar
wykonywania czynnoci w sposób czê-

Z badañ (Instytutu Matki i Dziecka Demograficzne uwarunkowania nadwagi i oty³oci u uczniów gimnazjów w Polsce w 2005 r.) wynika, i¿ obecnie w Polsce nadmiar masy
cia³a ma 13% m³odzie¿y w wieku od 13-15 lat, problem oty³oci czêciej dotyczy dziewcz¹t, bez znaczenia jest w tym przypadku miejsce zamieszkania. Dla porównania w USA nadmiar
masy cia³a ma ju¿ prawie 50% m³odzie¿y w tym samym przedziale wiekowym.
Maj¹c na uwadze fakt, i¿ tendencja do oty³oci i nadwagi
sukcesywnie wzrasta, zw³aszcza w krajach szybko rozwijaj¹cych siê, do których nale¿y równie¿ Polska, G³ówny Inspektor Sanitarny powo³a³ zespó³ specjalistów, którzy opracowali
program edukacyjny dla gimnazjalistów pt. Trzymaj Formê!.
Program ten za priorytet stawia edukacjê dzieci, m³odzie¿y
szkolnej oraz ich rodziców w zakresie promowania zdrowego
stylu ¿ycia, a szczególnie ¿ywienia i aktywnoci fizycznej. W
Polsce do programu przyst¹pi³o 5 tysiêcy szkó³, w powiecie
oleckim w programie uczestniczy 8 gimnazjów. Ka¿da ze szkó³
otrzyma³a materia³y edukacyjne opracowane przez specjalistów z zakresu ¿ywienia i aktywnoci fizycznej. Organizatorzy przewiduj¹ realizacjê programu przez najbli¿sze 3 lata, w
czasie których m³odzie¿ bêdzie uczyæ siê prawid³owego, czyli
zró¿nicowanego i zbilansowanego sposobu od¿ywiania siê,
umiejêtnego korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spo¿ywczych oraz promowaæ codzienn¹ aktywnoæ fizyczn¹.
Partnerami programu s¹: Instytut ¯ywnoci i ¯ywienia w
Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu, Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
i Miesiêcznik Lider
Wiêcej informacji o programie Trzymaj formê! znaleæ
mo¿na na stronach:
www.trzymajforme.pl oraz
www.bip.visacom.pl/psse_olecko

Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

stotliwy. Dzia³alnoæ gospodarcza obejmuje równie¿ czynnoci polegaj¹ce na
wykorzystaniu towarów lub wartoci niematerialnych i prawnych w sposób ci¹g³y dla celów zarobkowych.
W wietle powy¿szych przepisów
ustawy o podatku od towarów i us³ug
osoby sprowadzaj¹ce samochody z
pañstw Unii Europejskiej i nastêpnie
sprzedaj¹ce je na terenie Polski (formalnie nie prowadz¹c dzia³alnoci gospodarczej), spe³niaj¹ przes³anki uznania ich
za podatników podatku od towarów i
us³ug, w zwi¹zku z czym powinny dokonaæ rejestracji dla celów podatku od towarów i us³ug.
Zg³oszenie rejestracyjne jest podstawowym obowi¹zkiem podatnika podatku od towarów i us³ug. Zgodnie z art.
96 ust. 1 ustawy VAT, podatnik sk³ada
zg³oszenie rejestracyjne przed dniem
dokonania pierwszej czynnoci podlegaj¹cej opodatkowaniu do naczelnika urzêdu
skarbowego. Zg³oszenia dokonuje siê na
formularzu VAT-R.

Listy
do redakcji
Powrót

disco-polo

Nale¿a³o siê tego spodziewaæ ju¿
od dawna. Muzyczna sieczka, bezmylne playlisty, które zast¹pi³y wiêkszoæ audycji radiowych i telewizyjnych, brak wspólnych dzia³añ popularyzuj¹cych wartociow¹ muzykê rozrywkow¹ obni¿y³y próg wra¿liwoci
s³uchaczy i znieczuli³y ich na utwory
trudniejsze. W to miejsce wdar³o siê
znowu disco-polo zapewniaj¹ce zabawê dla mniej wymagaj¹cych odbiorców. Sale z wystêpuj¹cymi gwiazdami
disco-polo znów s¹ pe³ne.
Rok 2007 rokiem powrotu do muzyki disco-polo? Wygl¹da na to, ¿e
tak...
Zbigniew Sieñczuk

"
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PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V31204)

* PUB PIWNICA, plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V18112
* Rarytas. Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87520-47-55
V35301
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L8505
* Skarpa, noclegi, restauracja, przyjêcia okolicznociowe,
tel. 0-87-520-18-50
V31704
* stacja paliw Rarytas, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L9702
* Zielony kot, przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660-432109
V35502

US£UGI

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

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

(V30405)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V36501)

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

(V29306)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12203
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7806
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30904
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6508

BIURO RACHUNKOWE

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

376
K13102
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V31004
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V31304
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V26807
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V30305
0-87-520-22-13
L6608
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V10817
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V27007
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o. tel. 0-87-520-31-70L9403
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
K11006
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V35002
* naprawa: pralek, lodówek, innych urz¹dzeñ ch³odniczych,
STANKIEWICZ, tel. 0-87-520-33-66, 0-508-723-894 V25408
* naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, Marian Kruszniewski, tel. 0-87-520-13-48, 0-601693-546
V23010
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V36501
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(V28707)

(V25209)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V23709

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713

* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K12304
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79924
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K8810
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V23509

V27107

(V36401)

* ASTRA, restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-2568
V35402
* COLOSSEUM, Hotel, Restauracja, tel. 0-87-520-26-43V33403
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V36201
* Elipsa, PU Merda, noclegi, wesela, przyjêcia, tel. 0-87520-29-77
V31604
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-063-770 V36211
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V26907
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V26917
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

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

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

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, szyldy, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym Mazury), tel. (087) 520-04-80
V23110

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L7407)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V35102
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
mowych
tel. (087) 520-27-89
(V36901)

kom. 0-660-422-476 badanie miêsa

ROWERY

DOBREJ MARKI

sprzeda¿, naprawa

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

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

V32503

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

(V31504)

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

(V24608)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

#
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OG£OSZENIA DROBNE

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2718)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V30005
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K29506
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094V28607
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V323

(V31404)

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne,
wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8311
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4616
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K10008
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L9004
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V35203

(V37101)

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

(V31104)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(V29406)

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
V36601

¯WIROWANIA JAKI

k/Olecka oferuje:

 ¿wir pospó³ka
 ¿wir siany 032 mm
 kamieñ otoczak 3280 mm
 kamieñ otoczak 81 mm i wy¿ej

(V30804)

Tel. 0-509-776-769

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

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

Rozpoczêcie
kursu

tel. 520-23-36

www.olecko.prawojazdy.com.pl

INNE
* poszukujê wykonawcy do wykonania ogrodzenia z kamienia, tel. 0-691-407-184
K13002
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

L8804
K9409

PRACA
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K10707
* praca przy polbruku i ociepleniach, tel. 0-504-919-923 K12503
* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L9503
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L7507
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-3132
L8904
* zatrudniê uczniów na praktyczn¹ naukê zawodu sprzedawca, magazynier, tel. 0-87-520-15-30
L9802
* zatrudnimy mechanika, tel. 0-87-520-02-12
V30315
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24 (sklep
zoologiczny)
L10301
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L10401
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L9303
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L6009
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L8705
* dzia³kê budowlan¹ 3000 m.kw., Sedranki, tel. 0-692-745-529
do 16.00
L10001
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K12603
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L10501
* kury nioski jednoroczne, tel. 0-691-518-512
K13202
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
L9603
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589L9104
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L8605
* sukniê lubn¹, tel. 0-508-478-214
L9901
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L8109
WYNAJEM
* apartament do wynajêcia, tel. o-604-184-868
V35312
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L8006
* pomieszczenia na dzia³alnoæ gospodarcz¹, 50 m.kw., targowa 12, tel.0-87-520-27-99
K13302
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L7906
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L8204
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V36301)

US£UGI
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Kalendarz imion
12 czerwca
Alicji, Antoniny, Janiny, Leokadii, Leonii, Niny
Bazylego, Gwidona, Jana, Juliusza, Leona, Onufrego, Placyda, Przybyrada,
Wyszemira, Wyszomira
13 czerwca
Anety, Gracji, £ucji, Magdaleny, Marii,
Marii Magdaleny, Olgi, Olimpii
Antoniego, Chocimiera, Chocimierza,
Chytomira, Fortunata, Gerarda, Grzegorza, Hermana, Lucjana, £ucjana, Rolanda, Tobiasza
14 czerwca
Alfredy, Bazylidy, Elizy, Elwiry, El¿biety, Justyny, Lizy
Alfreda, Bazylego, Bazylisa, Elizeusza,
Justyna, Micha³a, Myslibora, Nienogniewa, Przemira, Rufina, Rufusa, Walerego,
Waleriana
15 czerwca
Angeliny, Gra¿yny, Izoldy, Jolanty, Leny,
Leony, Placydy, Toli, Wioli, Witos³awy

Doskona³y nawóz

Woda z akwarium nadaje siê znakomicie do zasilania domowych rolin.
Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

Abrahama, Bernarda, Germana, Leona,
Lotara, Modesta, Wita, Witolda, Witos³awa
16 czerwca
Aliny, Anety, Julii, Julity, Justyny, Ludgardy, ¯ywi
Aureliana, Barnaby, Benona, Bertolda,
Budzimierza, Budzimira, Franciszka, Justyna, Ludgarda, ¯ywos³awa
17 czerwca
Adolfy, Aldony, Aliny, Irmy, Jolanty,
Laury
Alberta, Adolfa, Drogomys³a, Franciszka, Grzegorza, Hipacego, Ignacego, Innocentego, Leszka, £azarza, Marcjana,
Radomi³a, Rainera, Wolmara
18 czerwca
Amandy, Betty, El¿biety, Halszki, Leonii,
Mariny, Mileny, Pauli
Amanda, D³ugos³awa, Efrema, Gerwazego, Grzegorza, Leoncjusza, Marcelego,
Marka, Miko³aja, Milana, Mi³owana,
Modliboga

Atrament ...

... usuwamy z zaplamionych tkanin mocz¹c je w mleku.

Przys³owia
i powiedzenia
 w. Antoni (13 czerwca) od zguby broni.
Grzmot w czerwcu g³osi, ¿e du¿o zbo¿a
przynosi.
 Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz
na Wita (15 czerwca), to dobrze na
¿yta.
 Niedobrze dla ¿yta, gdy deszcz w Wita
(15 czerwca).
 Na w. Gerwazego (19 czerwca) jest w
ogrodzie co piêknego.
 Czerwcowy deszcz jarzyn¹ pomaga.

Nasz przepis
Bezy czekoladowe

4 bia³ka
20 dkg cukru pudru
7,5 dkg m¹ki
12,5 dkg startej czekolady
2 dkg cukru waniliowego
pól ³y¿eczki cynamonu
Bia³ka ubijamy na sztywna pianê
stopniowo dodaj¹c cukier puder. Gdy
piana jest ju¿ sztywna wsypujemy do
niej czekoladê, cukier waniliowy, cynamon i delikatnie mieszamy.
Blachê do pieczenia bezów smarujemy t³uszczem i posypujemy m¹k¹.
£y¿eczk¹ uk³adamy ma³e porcje masy.
Nagrzewamy piekarnik do temperatury 160°C i pieczemy 18 minut.

Propolisowe mleko

Jest to znakomity lek domowy przeciw wszelkiego rodzaju bronchitom, zapaleniom gard³a i astmie, ale te¿ zapobiega
powik³aniom infekcyjnym, dzia³a koj¹co
na nerwy. Zagotowaæ litr wie¿ego pe³not³ustego mleka i wrzuciæ od 50 do 100
g drobno pokrajanego kitu pszczelego.
Mleko trzymaæ na ma³ym ogniu przez 10
minut, mieszaj¹c drewnian¹ ³y¿k¹. Potem
filtrowaæ je do szklanego stoika. Podczas
stygniêcia na powierzchni mleka tworzy
siê warstwa wosku, któr¹ usuwamy. Takie mleko jest znacznie trwalsze ni¿ zwyk³e, poniewa¿ kit pszczeli niszczy przenikaj¹ce do niego z powietrza bakterie. Piæ
2-3 razy dziennie po ³y¿ce sto³owej

%
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SMOCZE JAJO PO KRAKOWSKU
I INNE RÓ¯NOCI
Jak z rogu obfitoci nast¹pi³ niekontrolowany wysyp ró¿nych ró¿noci laureata tegorocznej Satrybii. Jego i o nim
publikacje odnotowujê z braku zainteresowania innych podmiotów medialnych
pogod¹ dla kultury w grodzie nad Leg¹,
póki jeszcze gazety miejscowe nie sk³adaj¹ siê wy³¹cznie z p³atnych nekrologów i og³oszeñ o przetargach, jak to
prorokuje konkurent Wac³awa Klejmonta
- Janusz Sipowski we fraszce:
Nagrobek alkoholika
Nie wszystko tutaj grabarz pochowa³.
Zosta³ gdzie jeszcze zalany robak.

Piêkny prezent

Mój emerytowany kolega, Wac³aw,
robaka nie zalewa, ale i nie zasypia gruszek w popiele, o czym mo¿na dowiedzieæ
siê z Wac³awa Klejmonta opowieci w
36 numerze Jaæwie¿y. Uzupe³nia j¹ wiat³o s³owa z piêknego albumu Kraina
Hañczy, wydanego na XXX-lecie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. A kolejne
recenzje tomików poetów pogranicza
Warmii, Mazur i Suwalszczyzny?
Jednak Klejmont przeszed³ ju¿ chyba samego siebie, gdy w wydanej na
750-lecie Krakowa antologii Smocze jajo
opublikowa³ okolicznociowe limeryki:

Wspania³y prezent Domowi Dziecka w Olecku zgotowa³a
m³oda para Ewa Witkowska i Mariusz Krajewski oraz ich weselni gocie. W ubieg³y weekend wziêli oni lub, a na zaproszeniach napisali, ¿eby zamiast kwiatów kupiæ prezenty dla
dzieci z domu dziecka (przybory do malowania, mazaki, kredki, papier, gumki i zabawki). Zebra³o siê tego kilka potê¿nych
pude³, które m³odzi ma³¿onkowie dostarczyli osobicie 11 czerwca,
sprawiaj¹c dzieciom wiele radoci.
Mo¿e takich prezentów bêdzie coraz wiêcej? Kwiaty szybko wiêdn¹, a pamiêæ pozostaje...

Nawojka raz na UJocie
próbowa³a via Wis³a dociec,
jak g³êboka jest s³awa
Wis³awy i Czes³awa,
obu róde³ g³¹b zg³êbiaj¹c w istocie.
*
Skubê z Kuby wynaj¹³ Krak  Kaiser,
gdy smok z Moskwy pod Wawelem robi³ bajzel.
Spec z Hawany bez chwili wahania
siarkotrykiem w chlajkonika zmieni³ drania,
a gad  Wis³ê ¿³opi¹c  wytrys³ w cnót gejzer.
Czy¿by olecki eksfelietonista i autor
zawieszonego w internetowym Kurierze
Mazurskim limerykowego Przesuwalnika
przerzuci³ siê na propagowanie postêpu
rolniczego?
Jaja  rzecz mocna, zw³aszcza smocze.
RMM

Zielona Gê 2007
PROTOKÓ£ z obrad Rady Artystycznej IV Powiatowego
Przegl¹du Szkolnych Zespo³ów Teatralnych Zielona Gê
z dnia 31.05.2007r.
Rada Artystyczna w sk³adzie:
1. Jadwiga Wasilewska  przewodnicz¹ca;
2. Bo¿ena Ga³¹zka  cz³onek;
3. Janina Szczêsna  cz³onek;
4. Marek Pacyñski  cz³onek
po obejrzeniu 10 spektakli i przeprowadzeniu dyskusji postanowi³a przyznaæ:
- Zielon¹ Gê zespo³owi Figielki ze Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach za dobór repertuaru, re¿yseriê, grê aktorsk¹ i ogólny wyraz artystyczny
- oraz ma³¹ Zielon¹ Gê Annie Jarz¹bskiej za grê aktorsk¹
i ruch sceniczny;
- Zielon¹ Gê Pani Agnieszce Powiacie za re¿yseriê;
- Zielon¹ Gê dla zespo³u 16  agentów z Zespo³u Szkó³
w Siejniku za grê aktorsk¹, ruch,
kostiumy, wra¿enie artystyczne;
- ma³¹ g¹skê dla Pani Janiny Suchockiej za re¿yseriê i przygotowanie zespo³u;
- ma³¹ g¹skê Pani Katarzynie Firæko za re¿yseriê i przygotowanie zespo³u;
- ma³¹ g¹skê Pani Katarzynie Firæko
- Zielon¹ Gê Pani Agnieszce nie¿yñskiej za re¿yseriê i
przygotowanie zespo³u wietlicy terapeutycznej;
- ma³¹ g¹skê dla Karoliny Ba³aby za grê aktorsk¹ i ruch sceniczny;
- Zielon¹ Gê dla zespo³u Czwóreczka z Zespo³u Szkó³
w Olecku za Smocze perypetie, a w szczególnoci za
kostiumy, scenografiê i scenê fina³ow¹;
- Zielon¹ Gê dla Weso³ych Krasnali ze Szko³y Podstawowej w Kowalach Oleckich za scenografie, kostiumy, grê
aktorsk¹;
- wyró¿nienia:
1) Zwariowanej Spó³ce za kostiumy i scenografiê;
2) teatrzykowi Pod krzakiem dzikiej ró¿y za ruch sceniczny i scenografiê.

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH. Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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I Mietek znowu gór¹!
Czasem zapatrzeni w dal, zauroczeni
tym, co odleg³e i nieznane zapominamy
o tym, co tak blisko nas....
Jezioro Oleckie Ma³e. Ma³e to ono
jest tylko z nazwy, poniewa¿ jego powierzchnia tylko o kilkanacie ha jest
mniejsza od Oleckiego Du¿ego. Ukszta³towanie ró¿ni siê jednak znacznie.

³owisko, na którym 20 czerwca Klub Ukleja
rozegra³ swoje Spinningowe Mistrzostwa.
Do rywalizacji przyst¹pi³a niezawodna
Krysia Majewska w a wraz z Ni¹ piêtnastu zawodników z Augustowa, Raczek i
Olecka. £owilimy w dwóch czterogodzinnych turach, oczywicie z ³odzi. Jedynego szczupaka zawodów dopad³ Jó-

W po³udniowej czêci jeziora znajduj¹ siê trzy wyspy, wiele wyp³yceñ, zatok
i górek. Jest liczne! No tak, powiecie, a
co z czystoci¹ wody, przecie¿ przez dziesi¹tki lat sp³ywa³y tam cieki z Olecka?
Có¿, powiedzieæ, ¿e woda w jeziorze jest
czyciutka, by³oby przesad¹, ale to, co
zastalimy w porównaniu do utrwalonych
wspomnieñ jeziora z przed trzydziestu laty,
jest niewiarygodne! Natura dokona³a cudu.
Woda w jeziorze wygl¹da zupe³nie tak
samo jak w innych tego typu zbiornikach. Oczyszczalnia spe³nia wiêc swoje
zadanie, a jezioro oczyszcza siê w sposób naturalny.
Ten wstêp jest po to, aby przybli¿yæ

zek Makowski,
a pozostali raczyli siê cudnie
ubarwionymi
okoniami. Wyniki by³y rednie, ale pogoda przepiêkna,
a atmosfera
wród wêdkarzy rodzinna i
bardzo sympatyczna.
Najskuteczniejszym cigaczem okoni ponownie (wygra³ nasze otwarcie sezonu spinningowego) zosta³ Mietek Szczerbakow z Augustowa. Dzielnie dotrzymywa³ mu kroku
Krzysiek Krajewski
z naszego klubu, a
na najni¿szym stopniu podium stan¹³
Arnold Hoci³³o.
Startowali równie¿: Remis³aw Galicki, Mieczys³aw
Sowulewski, Tomasz Zaniewski,
Krystyna Majewska, Dariusz wie¿yñski i Andrzej
Gorlewski.
Wszyscy

otrzymali pami¹tkowe znaczki, zwyciêzcy okaza³e puchary oraz liczne dyplomy i medale. W przerwie miêdzy turami
Marian Wojsiat, jako g³ówny kucharz,
trochê przypali³ kaszankê i boczek, ale
podane z chlebkiem i musztard¹ smakowa³y wymienicie. Rybki wa¿y³ Józek Makowski. Buchalterem i licz¹cym wyniki
by³ Krzysiek Krajewski i zrobi³ to szybko, bezb³êdnie i - jak wskazuj¹ wyniki 
radzi³ sobie ca³kiem niele. Nad ca³oci¹
czuwa³em ja, czyli Arnold Hoci³³o i chcia³bym w tym miejscu podziêkowaæ wszystkim uczestnikom za przemi³e spotkanie,
a nieobecnych zasmuciæ - ¿a³ujcie, ¿e nie
bylicie... i oczywicie wszystkich zaprosiæ
na kolejne imprezy organizowane przez
Klub Ukleja. Najbli¿sze organizowane przez
Klub zawody, to Sp³awikowe M³odzie¿owe Mistrzostwa Olecka. Szukajcie informacji w miecie i na www.ukleja.olecko.pl
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Prezes KW Ukleja Arnold Hoci³³o

A oto wyniki:

1. Mieczys³aw Szczerbakow
(Mewa Augustów) - 3 pkt
2. Krzysztof Krajewski
(Ukleja Olecko) - 5pkt
3. Arnold Hoci³³o
(Ukleja Olecko) - 11pkt
4. Mieczys³aw Gojlik
(Ukleja Olecko) - 12pkt
5. Robert Anuszkiewicz
(Ukleja Olecko) - 12pkt
6. Józef Makowski
(Ukleja Olecko) - 13pkt
7. Marian Wojsiat
(Okoñ Olecko) - 13pkt
8. Kazimierz Heæman
(Mewa Augustów) - 15pkt
9. Jakub Sulima
(Ukleja Olecko) - 17pkt
10. Mieczys³aw Kaczanowski
(Rak Raczki) -18pkt
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K¹cik szachowy (38)
Z³oto i srebro w Olecku!
W dniach 25-27 maja b.r. w Gi¿yckim
Centrum Kultury odby³ siê IV Miêdzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów o
Puchar Burmistrza Miasta Gi¿ycka. Klub
CZARNI Olecko reprezentowali: Marta i
Kamil Gryglas oraz Joanna Grzyb.
Turniej zosta³ rozegrany systemem
szwajcarskim na dystansie omiu rund,
tempem 1h dla zawodnika w dwóch kategoriach: A - open dziewcz¹t i B - open
ch³opców.
Nasi szachici zagrali rewelacyjnie!!
Marta Gryglas zajê³a I miejsce w klasyfikacji generalnej dziewcz¹t wygrywaj¹c zdecydowanie 7 partii i jedn¹ remisuj¹c (z najsilniejsz¹ teoretycznie zawodniczk¹ w turnieju posiadaj¹c¹ ranking
ELO) oraz I miejsce w kategorii dziewcz¹t
do lat 15. Srebrny medal natomiast przywioz³a do Olecka Joasia Grzyb, która
uplasowa³a siê tu¿ za Mart¹ w grupie D15. Kamil Gryglas w grupie do lat 10 zaj¹³
czwarte miejsce.
Oprócz podstawowych nagród organizator ufundowa³ wiele dodatkowych
niespodzianek, z których dwie trafi³y równie¿ w rêce oleckich szachistów. Nagrodê
za najpiêkniejsz¹ partiê w turnieju otrzyma³a Marta Gryglas. Wyró¿nienie tym
bardziej cieszy, i¿ by³o to zwyciêstwo odniesione nad utalentowan¹ juniork¹ i tegoroczn¹ finalistk¹ Mistrzostw Polski do
lat 12 Urszul¹ Cichock¹. Prezentujemy
Pañstwu przebieg tej partii

Bia³e: Urszula Cichocka
Czarne: Marta Gryglas

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 c:d4 4.S:d4 a6
5.Sc3 e6 6.Gd3 Sf6 7.Gg5 Sbd7 8.f4 e5
9.f:e5 d:e5 10.Sf3 Be7 11. He2 b5 12.Wg1
Hb6 13.O-O-O Gb7 14.g4 b4 15.Sa4 Ha5
16.b3 Gc6 17.Sb2 H:a2 18.Sc4 Ha1+ 19.Kd2
Hc3+ 20.Kc1 a5 21.G:f6 g:f6 22.g5 a4
W tej trudnej do obrony pozycji Urszula
pope³ni³a decyduj¹cy b³¹d, który pozwoli³ Marcie na natychmiastowe zakoñczenie partii...
23.Wd2?? Ha1 mat.
Nagroda dla najm³odszego uczestnika turnieju przypad³a natomiast Kamilowi Gryglasowi.
Naszym zawodnikom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!!

W dniu 15 czerwca o godz. 17.00 w siedzibie Centrum
Polsko-Francuskiego w Olsztynie przy ul. D¹browszczaków
39 (I piêtro) odbêdzie siê otwarcie wystawy fotografii wspó³pracownicy Tygodnika Oleckiego EWY KOZ£OWSKIEJ pod
tytu³em Pary¿  Bruksela.

Pere³ka literatury szachowej

Na zdjêciu: Czes³aw Spisak
 autor ksi¹¿ki Zagrajmy w szachy

4 czerwca b.r. na rynku literatury szachowej pojawi³a siê nowa pozycja ksi¹¿kowa pt. Zagrajmy w szachy, poruszaj¹ca tematykê nauki gry w szachy dla pocz¹tkuj¹cych.
- Jest to pierwsza taka pozycja, która
w sposób kompleksowy przedstawia najwa¿niejsze zasady gry. Dotychczasowa literatura nie zaspokaja bowiem potrzeb zawodników, którzy stoj¹ u progu swojej
przygody z szachami  mówi trener sekcji szachowej Czarni Olecko i jednoczenie autor ksi¹¿ki Czes³aw Spisak.
Ksi¹¿ka adresowana jest przede
wszystkim do dzieci i m³odzie¿y, ale mo¿e
byæ tak¿e ciekawym uzupe³nieniem wiedzy dla wszystkich pasjonatów szachów.
Obok podstawowych zasad bazuje bowiem
na praktycznej nauce gry.
- Stara³em siê przedstawiæ jak najwiêcej zadañ przeznaczonych do samodzielnego rozwi¹zania lub treningu pod okiem
opiekuna  podkrela autor.
Pozycja ta jest równie¿ doskona³ym
materia³em, który mo¿na wykorzystaæ do
pracy z dzieæmi, przerabiaj¹c tematy na
kolejnych spotkaniach. W ksi¹¿ce obok
zadañ bardzo prostych, znalaz³y siê równie¿ takie, które wymagaj¹ wiêkszego zastanowienia.
Wszelkich informacji na temat ksi¹¿ki
udziela autor oraz wydawnictwo Burzyñski i Kuczyñski z Bia³egostoku (www.wydawnictwo.burzynski.pl).
Marta i Czes³aw Spisak

Ewa
Koz³owska

(1972), t³umaczka jêzyka francuskiego, laureatka wielu konkursów fotograficznych, autorka prozy poetyckiej. Wspó³pracuje z Biuletynem Fotograficznym i Agencj¹ Prasowq FOTONOYA. Cz³onkini Stowarzyszenia T³umaczy Polskich. Mieszka w Olecku. Strona
autorska: www.ewakozlowska.com
Na zdjêciu: Czes³aw Spisak
 autor ksi¹¿ki Zagrajmy w szachy
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 259

Mo¿na napisaæ, ¿e zakoñczy³ siê kolejny tydzieñ i kolejne siedem dni. Mo¿e
to jest to samo, ale nie dla ka¿dego. Dla
niektórych tydzieñ wlecze siê niemi³osiernie, a dla innych tylko ta chwila mignê³a. Ju¿ tak to jest z tym czasem. Dla
ka¿dego jest inny. Tu nie ma demokracji.
Co siê wydarzy³o przez te ostatnie
siedem dni? Wiele i du¿o  tak to mo¿na zawrzeæ w dwóch s³owach. Przede
wszystkim jedn¹ z najwa¿niejszych spraw
by³a wizyta Georga Busha Juniora, który tak siê dziwie sk³ada, ¿e jest Prezydentem USA. I ten tak siê sk³ada Prezydent USA odwiedzi³ naszego Prezydenta w jego rezydencji ko³o Juraty. Jurata
jest znana z tego, ¿e kilka lat temu jaki
paralotniarz wykona³ kilka zdjêæ Pani By³ej
Prezydentowej z córk¹ By³ego Prezydenta
zaraz po zdjêciu przez nie
górnych czêci kostiumów
k¹pielowych. Ot, taka ciekawostka. Ku zaskoczeniu,
z ³zami w oczach i trosk¹ w
g³osie, ¿e Pan Prezydent bêdzie móg³ porozmawiaæ z Bushem tylko parê minut okaza³o siê, ¿e pobyt ten przed³u¿y³ siê i wypad³ ca³kiem korzystnie dla strony polskiej.
Nawet tzw. opozycji opad³y szczêki i pewnie sami
byli zdziwieni, ¿e pochwalili obecnego prezydenta za
jego postawê i s³owa jakie
pad³y podczas spotkania. G³upio widocznie
opisaæ inaczej sytuacjê ni¿ to widzieli
inni ludzie w tym kraju. Najwa¿niejsz¹
kwesti¹ tego spotkania by³a tzw. tarcza
rakietowa. Ilu z nas wie czym ma byæ ta
tarcza rakietowa? Za³o¿ê siê, ¿e bardzo niewiele osób. Przede wszystkim w
naszym kraju króluje brak informacji
lub zag³uszanie jej poprzez wymylanie
bana³ów i bzdur na ten temat. St¹d te¿
wiele protestów ró¿nych organizacji anarchistycznych, lewackich czy pacyfistycznych. Nie lubiê ruchów pacyfistycznych.
Kiedy sam czu³em siê pacyfist¹, ale
wi¹za³o siê to z innym pojmowaniem tego
s³owa. Dzi pacyfizm to g³ównie narzucanie innym myli, ¿e pokój to nie wtr¹canie siê w sprawy innych. Niech na
wiecie morduj¹, zabijaj¹ siê i niszcz¹...
a nas nie powinno to obchodziæ. Bo w
telewizorach chcemy ogl¹daæ tylko piêkne
obrazki. Nic nie pomog³y protesty i skandowanie hase³ g³osz¹cych o pokoju i braku
wojny. Jak policzek w twarz wszelkim

ruchom pacyfistyczno-anarchistycznym
wymierzy³ NAJWIÊKSZY DEMOKRATA NA ZIEMI (tak! Sam o sobie tak
powiedzia³) Putin. W kilku s³owach wygada³ siê, i¿ ma wiadomoæ tego, ¿e tarcza
antyrakietowa nie jest broni¹ ofensywn¹
i ma spe³niaæ rolê obrony i ostrze¿enia
przed potencjalnym atakiem. Nieuwaga Putina wybi³a jednoczenie argumenty
wszelkiej maci politykom i znawcom
agresywnoci tarcz USA. Rosja musi
wreszcie zrozumieæ, ¿e Polska ju¿ dawno sta³a siê suwerennym krajem.
Inna ciekawa sprawa to wyrok w
sprawie wiêzieñ CIA. Po raz pierwszy
ubawi³em siê s³ysz¹c sam¹ formu³ê wyroku. Szwajcarski senator Dicka Marty
nie maj¹c ¿adnych dowodów stwierdzi³
w swoim raporcie, ¿e wiêzienia CIA na
terenie Polski istnia³y. S³uchaj¹c uzasadnieñ dowodów mia³em wra¿enie, ¿e
gdyby chodzi³o o udowodnienie istnie-

nia UFO to ten Szwajcar sprawdzi³by siê
idealnie. Na pewno dowiód³by tego,
¿e UFO istnieje. To taka mieszna informacja.
W koñcu nasz kraj to takie miejsce
dla prawdziwych bohaterów na miarê
Batmana i Supermena. Na przyk³ad taki
Jaruzelski Wojciech  prawdziwy bohater narodowy, autorytet moralny, bojownik o Wolnoæ i Demokracjê, posiadacz
m.in. Orderu Lenina (i to dwukrotnie ),
Orderu Rewolucji Padziernikowej, Orderu
Czerwonego Sztandaru (wszystkie ZSRR)
oraz Orderu Sztandaru Pañstwowego
(Koreañskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej), w IV RP przeladowany za
pogl¹dy niemal równie bezlitonie co
Tinky Winky z Teletubisów.
Oprócz bohaterów mo¿emy te¿ pochwaliæ siê takimi cechami narodowymi, jak zauwa¿ana przez Hiszpaniê nasza homofobia. Gdyby nie to, to ju¿
dawno bylibymy Hiszpani¹. Taka mog³aby byæ Polska gdyby wyborcy przez

pomy³kê nie przekszta³cili jej w IV RP.
Rz¹d zajmowa³by siê wtedy naprawdê
wa¿nymi problemami, takimi jak objêcie
prawami cz³owieka orangutanów i goryli, przyznanie praw wyborczych nastolatkom, usuniêcie z dokumentów obel¿ywych okreleñ ojciec i matka i zast¹pienie ich neutralnymi rodzic A i
rodzic B oraz badanie czy ma³¿eñstwo
to wy³¹cznie mê¿czyzna plus kobieta lub
mê¿czyzna plus mê¿czyzna ewentualnie
kobieta plus kobieta czy tak¿e mê¿czyzna plus samiczka pytona albo kobieta
plus ekspres do kawy. Ku oburzeniu
wiatowej opinii publicznej rz¹d IV RP
woli trwoniæ czas na tematy zastêpcze
typu walka z korupcj¹. Nawet nasze
autorytety moralne tego nie rozumiej¹. Jak mo¿na walczyæ z korupcj¹ ³api¹c
³apówkarzy? Przecie¿ to paranoja. Lepiej
z³apaæ siê za rêce, na³o¿yæ na siebie koszulki z napisem Nie biorê, nie dajê i
sprawa za³atwiona... A o korupcji nie powinno siê mówiæ.
Ale mamy wg moralistów
bardzo perfidn¹ w³adzê,
która zamiast bawiæ siê w
europeizacjê to ciga przestêpców. Ohyda! Jak mo¿na pozbawiæ cz³owieka wolnoci, który na swój sposób wyra¿a samego siebie
robi¹c to, co robi. To ogranicza prawa jednostki!
Przedstawiciele wybranych
i przeladowanych jednostek: Szymon Niemiec i
Robert Biedroñ  przeladowani przez re¿im przywódcy polskich
Teletubisiów, wci¹¿ czekaj¹ na aresztowanie, rewizjê lub chocia¿ nienawistn¹
wypowied Rzecznika Praw Dziecka na
swój temat. Niestety, re¿im w swej perfidii, ogranicza siê do przeladowañ psychicznych polegaj¹cych na udawaniu, ¿e
obaj panowie go nie obchodz¹. To ju¿
pod³oæ wg autorytetów!
Proszê Pañstwa jeli autorytet w naszym kraju wmawia nam, ¿e prawo ma
byæ dostosowywane indywidualnie do
ka¿dego cz³owieka i ¿e np. NAJWIÊKSZY I NAJLEPSZY LEKARZ ³apówkarz
ma w zwi¹zku ze swoj¹ pozycj¹ byæ traktowany inaczej ni¿ pospolity z³odziej
Iksiñski  to jak mo¿na kogo takiego
uwa¿aæ za normalnego? Choæby mia³ siw¹
g³owê i dwiecie tytu³ów profesorskich
to mo¿na o kim takim powiedzieæ i napisaæ: dureñ. Kto chce mo¿e siê z tym
nie zgadzaæ. Mamy demokracjê.
PAC

