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Nie ka¿de bezprawie mo¿na naprawiæ,
lecz ka¿de prawo mo¿na zepsuæ.
Marie von Ebner-Eschenbach

26 czerwca 2007 r .

Cena 1,40 z³

Czarni w IV lidze!

Marcelina Murawska

Miss Polonia
Podlasia
Nastolatek

Olecczanka Marcelina
Murawska zosta³a 3 czerwca Miss Polonia Podlasia Nastolatek.
- W rodku marca pojecha³am do Suwa³k na casting.
Tam sporód 150 dziewczyn
wybrano tylko kilka na casting do Bia³egostoku. Potem w Bia³ymstoku by³ ju¿
ostateczny castng, na którym wybrano dwadziecia
finalistek.
C.d. na s. 5.
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M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Atrakcyjne ceny,
du¿y wybór towarów.

(V32205)

W sprzeda¿y rekreacyjny sprzêt ogrodowy dla dzieci
- hutawki, drabinki szczebelkowe, kó³ka gimnastyczne, uchwyty wspinaczkowe.
Tel. (87) 520 44 46

Fot. Boles³aw S³omkowski

W ostatni¹ niedzielê Czarni zakoñczyli rozgrywki w lidze okrêgowej. Nastêpny mecz ligowy rozegrany bêdzie ju¿ w czwartej lidze.
Jak wiadomo, mecz ten by³ meczem o przys³owiow¹ pietruszkê, ale jednoczenie meczem, przynajmniej dla Czarnych,
presti¿owym.
C.d. na s. 19.

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

Nowe lokale do wynajêcia
(np. fryzjerski,
kosmetyczny)

Olecki zespó³
medyczny najlepszy
w województwie

Zespó³ oleckich ratowników medycznych zakwalifikowa³ siê do Mistrzostw
Polski. By³ to zespó³, z którego wczeniej tylko jeden z cz³onków bra³ udzia³
w podobnych zawodach. wiadczy to o
profesjonalizmie oleckiego pogotowia
ratunkowego.
O tym czytaj na s. 5.

Redakcja

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

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)

Ekipa medyczna podczas wykonywania zadania sprawnociowego.

(V37702)
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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Wypadki

 28 maja o 17.55 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ na ogródkach dzia³kowych
gniazdo os z altanki.
 28 maja o 20.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach osiedla Siejnik po¿ar posuszu traw.
 29 maja o 14.04 jeden zastêp JRG PSP
pomaga³ w transporcie do szpitala osobie, która zas³ab³a na ul. Kolejowej.
 30 maja o 8.40 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ znad budynku przy ul. Zamkowej konar drzewa.
 1 czerwca o 9.27 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Plewki usuwa³y znad
budynku w Babkach Oleckich nad³amany konar drzewa.
 2 czerwca o 8.02 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ znad budynku przy ul. Ludowej nad³amany konar drzewa.
 2 czerwca o 9.21 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Mazury usuwa³y znad
budynku w Rogajnach nad³amany
konar drzewa.
 2 czerwca o 14.28 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad budynku w Po³omie
nad³amany konar drzewa.
 2 czerwca o 14.55 dwa zastêp JRG PSP
usuwa³y w okolicach Du³ skutki wypadku drogowego.
 2 czerwca o 18.36 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Du³ plamê oleju
z jezdni.
 3 czerwca o 3.21 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kociuszki po¿ar samochodu osobowego.
 3 czerwca o 10.30 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ drzewo pochylone nad budynkiem przy ul. Parkowej.
3 czerwca o 13.35 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

TANKUJESZ U NAS,

Pijani

Kieruj¹cy VW Golfem dwudziestoczteroletni mê¿czyzna potr¹ci³ w okolicach
Sedrank jad¹cego rowerem piêædziesiêcioomioletniego Antoniego S., który
poniós³ mieræ na miejscu. Rowerzysta
jecha³ nieowietlony.
Bezporedni¹ przyczynê wypadku
bêdzie mo¿na orzec dopiero po wyra¿eniu opinii przez bieg³ych s¹dowych.
***
20 czerwca oko³o 14.30 na skrzy¿owaniu ulic Letniej i Armii Krajowej dosz³o do wypadku drogowego. Kieruj¹cy
Fiatem Mondeo czterdziestoletni Adam
K. Potr¹ci³ na pasach dla pieszych szeædziesiêcioomioletni¹ kobietê. Poszkodowan¹ z z³amaniem nogi oraz ogólnymi
pot³uczeniami umieszczono w szpitalu w
Olecku.

Walne Zgromadzenie

Unii Miasteczek
Polskich

Olecko nale¿y do tego zgromadzenia od jego powstania, czyli od 1991 roku.
Na spotkaniu podsumowano czteroletni¹ kadencjê. Równie¿ zmieni³y siê w³adze Zgromadzenia. Prezesem zosta³ Witold Krochmal - burmistrz Wo³owa (by³y
wojewoda wroc³awski). Wac³aw Olszewski
zosta³ wybrany do Zarz¹du Unii.

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V36703)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

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

(V36103)

(V37502)

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

(V24510)

ZBIERASZ

kierowcy

 3 czerwca oko³o 16.00 policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli w Zajdach Uaza. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy
pojazdem czterdziestoletni Grzegorz O.
Ma we krwi 1,86 promila alkoholu.
 5 czerwca oko³o 14.15 policjanci zatrzymali w Sedrankach VW Golfa. Kieruj¹cy nim czterdziestoczteroletni Pawe³ D.
Mia³ we krwi 2,14 promila alkoholu.
 6 czerwca oko³o 16.15 w Gordejkach zatrzymano Poloneza, którym kierowa³
trzydziestodziewiêcioletni Eugeniusz S.
Mia³ on we krwi 2,82 promila alkoholu.
 14 czerwca o 21.05 w Borawskich policjanci zatrzymali do kontroli szeædziesiêcioletniego rowerzystê Piotra Ch. Mia³
on we krwi 3,64 promila alkoholu (!!!).
 16 czerwca o 15.10 zatrzymano na szosie do E³ku Volvo. Kieruj¹cy nim czterdziestosiedmioletni S³awomir O. Mia³
we krwi 2,86 promila alkoholu. Kierowca
odpowiada³ przed s¹dem w trybie przyspieszonym.
 17 czerwca o 3.30 patrol policja zatrzyma³ na ul. Sembrzyckiego Forda, którym kierowa³ trzydziestoczteroletni
Marek J. Kierowca mia³ we krwi 1,86
promila alkoholu.
 19 czerwca o 10.15 patrol policja zatrzyma³ jad¹cego rowerem Jana N. Piêædziesiêcioomioletni rowerzysta mia³ we
krwi 1,7 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:

 Andrzej Adamiec
 Krystyna Ko³odziejska
 Zbigniew Krzy¿ek
 Ryszard Marciniak
 Robert Naszkiewicz
 Dominik Zajkowski

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)

!
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Sesji Rady Miejskiej w Olecku

OLECKI TERMINARZ

Zapraszam do udzia³u w IX Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê w
dniu 29 czerwca 2007 roku (pi¹tek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Olecku.
Pañstwa,
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku d) zmiany nazw ulic w miecie Olecko,
e) oceny aktualnoci Studium Ukierunobrad.
kowañ i Kierunków Zagospodarowa2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej senia Przestrzennego Miasta i Gminy
sji Rady.
Olecko oraz miejscowych planów za3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
gospodarowania przestrzennego,
w okresie miêdzysesyjnym.
f)
ustalenia trybu udzielania i rozliczania
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
dotacji
przedszkolom, szko³om i gimMiejskiej o dzia³aniach podejmowanych
nazjom niepublicznym,
w okresie od ostatniej sesji.
5. Analiza i ocena funkcjonowania sportu g) zmiany uchwa³y Nr XXXI/237/05 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca
w miecie i gminie Olecko.
2005 r. w sprawie ustalenia regulami6. Polityka kadrowa w jednostkach ornu udzielania pomocy materialnej o
ganizacyjnych gminy.
charakterze socjalnym uczniom zamiesz7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interka³ym na terenie gminy Olecko,
pelacje radnych.
h)
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopa8. Wnioski radnych i Komisji Rady.
trzenie w wodê,
9. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce pro- i) udzielenia dotacji celowej Województwu Warmiñsko - Mazurskiemu,
jektów uchwa³.
j) okrelenia wysokoci dotacji celowej
10. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
Powiatowi Oleckiemu,
a) nadania medalu Zas³u¿ony dla Olecka,
k)
zmiany bud¿etu gminy na 2007 rok.
b) powo³ania zespo³u opiniuj¹cego kan11.
G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
dydatów na ³awników,
c) wyra¿enia zgody na wyst¹pienie z 12. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
wnioskiem o przekazanie na mienie
Karol Sobczak
Gminy Olecko nieruchomoci Skarbu

8.00  15.00  wystawa malarstwa Ángeli de la Vega Galeria sztuki prawdziwej im. A. Legusa, plac Wolnoci (do
czwartku  od pi¹tku)
 od 29.06. wystawa Alicji Sojki
* Wystawa Powrót do przesz³oci 
sala wystawowa ZST, Zamkowa

Nowe parkingi
przy rodkowej

Nowe parkingi powsta³y miêdzy blokami nr 4 i 5. Zosta³ zagospodarowany
ca³y plac i powsta³o ³¹cznie 8 nowych
parkingów. Jednoczenie odwodniono
teren, na którym zosta³y one usytuowane.
(V30207)

Fontanna
ju¿ funkcjonuje

Ukoñczono remont fontanny w parku w centrum miasta. Dzia³a ju¿ nocne
podwietlenie. Trwaj¹ prace renowacyjne w czêci zachodniej parku.

Go³dapska 25

Na ukoñczeniu s¹ prace porz¹dkowe
przed w/w budynkiem. Powsta³y w tym
miejscu nowe chodniki. Przed po³o¿eniem
ich teren ten zosta³ odwodniony.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 26.06.-01.07.2007r.,
ul. Kolejowa 15
 02-08.07.2007r.,
ul. Sk³adowa 6

Nowy sklep
z odzie¿¹
zachodni¹
zaprasza

28 czerwca (czwartek)
14.00  Sesja Rady Powiatu, sala konferencyjna Starostwa, ul. Kolejowa 32
29 czerwca (pi¹tek)
13.00 - IX Sesja Rady Miejskiej w Olecku, sala konferencyjna Urzêdu Miejskiego w Olecku.
17.00  Piraci z Karaibów: Na Koñcu wiata
 film, kino
17.00  wernisa¿ wystawy Alicji Sojki,
Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, ROK MG
30 czerwca (sobota)
* mija termin zg³aszania kandydatów na
³awników (szczegó³y TO 24/493, s. 9)
* mija termin nadsy³ania prac w konkursie na Pami¹tkê z Mazur (szczegó³y
TO 19/488 z 8 maja )
11.00  spotkanie organizowane przez
Oddzia³ Rejonowy Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów pt.
U S¹siadów z okazji 10-lecia istnienia zespo³u Oleckie Echo  sala widowiskowa ROK MG
17.00  Piraci z Karaibów: Na koñcu
wiata  film, kino
1 lipca (niedziela)
10.00  VII turniej o puchar Ignasiówki (tenis ziemny)  korty MOSiR
17.00  Piraci z Karaibów: Na koñcu
wiata  film, kino
19.00  Show Elwisa Presleya oraz wystêp zespo³u Inex, plac Wolnoci
2 lipca (poniedzia³ek)
10.00  mija termin sk³adania ofert w przetargu na sprzeda¿ kot³owni  PEC, ul.
Sk³adowa (szczegó³y TO25/494, s.17)
17.00  Piraci z Karaibów: Na koñcu wiata
 film, kino
3 lipca (wtorek)
17.00  Piraci z Karaibów: Na koñcu
wiata  film, kino

ELF
od rody 6.06.2007 r.

ul. Armii Krajowej 24

(L10103)

Zwiêkszy³a siê liczba parkingów w centrum Olecka

Wystawy sta³e

"
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Marcelina Murawska C.d. ze s. 1.
Miss Polonia Podlasia Nastolatek
* Wziê³a udzia³ w konkursie piêknoci. Co oprócz urody trzeba by³o mieæ
lub zrobiæ, ¿eby zostaæ Miss?
- Co tydzieñ przez pó³tora miesi¹ca
w ka¿d¹ sobotê i niedzielê trzeba by³o
byæ w Bia³ymstoku na próbach. Uczy³am siê na nich choreografii. Ka¿de zajêcia trwa³y z pocz¹tku po dwie, potem
po trzy, a bli¿ej fina³u po cztery godziny. Fina³ by³ 3 czerwca w Teatrze im.
Aleksandra Wêgierki w Bia³ymstoku.
* A jak rodzice?
- Dziêki rodzicom pojecha³am na pierwszy casting. Tata zobaczy³ og³oszenie w
Gazecie Wspó³czesnej. Pojecha³am... i
siê uda³o. Nie nastawia³am siê na jak¹
wiêksz¹ wygran¹. Traktowa³am konkurs
jako przygodê. To, ¿e zosta³am Miss 
to by³ dla mnie po trochu szok.
* A jak z nauk¹?
- Koñczê pierwsz¹ klasê oleckiego
liceum. Stopnie mog³yby byæ lepsze. Zdaje
siê, ¿e poprzez moje zaanga¿owanie w
konkurs trochê siê opuci³am. Wyjazdy

zabra³y sporo czasu. Cieszê siê, ¿e w szkole
wszyscy podeszli do mego udzia³u w Miss
bardzo sympatycznie. Wszyscy cieszyli
siê z tego, ¿e zosta³am Miss. Nauczyciele i uczniowie gratulowali.
* W nastêpnym roku bêdzie lepiej.
- Tak. Na pewno! Jedn¹ z nagród,
jakie otrzyma³am, jest gwarancja, ¿e po
ukoñczeniu osiemnastu lat wezmê udzia³
w doros³ym finale konkursu Miss Podlasia i to bez ¿adnego castingu.
* Co ciekawego wydarzy³o siê podczas przygotowañ i samego konkursu?
- W³aciwie nic ciekawego siê nie
dzia³o. Tylko ciê¿ka praca.
* Kto organizowa³ Konkurs?
- Konkurs zorganizowa³a Agencja
Reklamowa Admis oraz Biuro Miss
Polonia. Patronat medialny sprawowa³y
TVP 3 oraz Gazeta Wspó³czesna.
* Co chcia³aby powiedzieæ przysz³ym pretendentkom?
- Uwa¿am, ¿e nie powinno siê braæ
udzia³u po to tylko, ¿eby wygraæ. Trze-

WOPR informuje

L7309

W ramach realizacji projektu Bezpieczeñstwo w wodzie i nad
wod¹, na k¹pielisku miejskim Skocznia gocilimy ponad 500
uczniów szkó³ podstawowych, dla których przeprowadzilimy prelekcje
oraz przeja¿d¿ki ³odziami wios³owymi i motorowymi.
Udzielilimy pomocy za³ogom przy wywrotce sprzêtu p³ywaj¹cego (kajak, ³ód ¿aglowa x2).
Informujemy, ¿e temperatura wody w jeziorze Oleckie Wielkie
wynosi 220C (minimalna bezpieczna temp. do k¹pieli wynosi 140C).
Jezioro patrolujemy wraz z motorówk¹ policyjn¹ (koszty

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

ba robiæ to dla przygody, dla poznania
nowych ludzi. Z tego co zauwa¿y³am,
wród dziewczyn startuj¹cych nie by³o
zawici, nie by³o cigania siê za wszelk¹
cenê, ¿eby tylko wygraæ. Konkurs odbywa³ siê w bardzo mi³ej atmosferze i na
luzie.
* Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê wspania³ych wakacji.

paliwa pokrywa czêciowo miasto, a drug¹ czêæ nasza organizacja).
Od 24.06.2007r otwieramy k¹pielisko w Dworku Mazurskim,
który zleca nam zabezpieczanie tego k¹pieliska.
Wszystkim korzystaj¹cym z k¹pieli zalecamy, aby:
 nigdy po opalaniu, przy rozgrzanym organizmie, nie wchodziæ
gwa³townie do wody. Nale¿y to robiæ stopniowo, ch³odz¹c
najpierw okolice serca i karku.
 po spo¿yciu alkoholu nie korzystamy z k¹pieli, która mo¿e doprowadziæ do nieszczêliwego wypadku;
 nie nale¿y skakaæ do wody w miejscach nam nieznanych.

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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Olecki zespó³ medyczny
najlepszy w województwie
Zespó³ w sk³adzie: Pawe³ Domel, Adrian Bucki, Marcin Ko³odziñski oraz Daniel ¯ybura wzi¹³ udzia³ w Otwartych Mistrzostwach Województwa WarmiñskoMazurskiego w Ratownictwie Medycznym
Nowa Kaletka 2007. Olecczanie wyst¹pili
w sk³adzie tzw. podstawowym, czyli ratowniczym  bez lekarza. Wszystkie zespo³y startuj¹ce w zawodach by³y zorganizowane w ten w³anie sposób. Szefem zespo³u oraz odpowiedzialnym za
wszystko co zwi¹zane jest z lekami, by³
P. Domel. A. Bucki by³ odpowiedzialny
za tlenoterapiê, intubacjê, wentylacjê dróg
oddechowych pacjentów. Pilnowa³ te¿
odpowiedniego po³o¿enia ich g³ów. M.
Ko³odziñski zajmowa³ siê systemem kr¹¿enia (masa¿em, defibrylacj¹, ocen¹ têtna). D. ¯ybura by³ kierowc¹, pilnowa³
sprawnego funkcjonowania ca³ego zespo³u.
Robi³ równie¿ wywiad, zbiera³ informacje
oraz zabezpiecza³ miejsce zdarzenia.
Wszyscy startuj¹cy mieli do wyko-

wiêcej wejæ do rodka  opowiada D.
¯ybura.
Zadanie ratowników polega³o te¿ na
zdiagnozowaniu udaru mózgu oraz tym,
gdzie przetransportowaæ mê¿czyznê: czy
do szpitala specjalistycznego czy np. do
powiatowego. Trzeba by³o wzi¹æ pod uwagê transport lotniczy, wezwaæ mig³owiec, wyznaczyæ miejsce l¹dowania oraz
go przyj¹æ.
Drugie zadanie polega³o na udzieleniu pomocy dziecku, które spad³o z hutawki. By³o to na pozór banalne zadanie, bo w takim zdarzeniu teoretycznie
nie powinno siê nic staæ. Tutaj natomiast
dziecko mia³o uraz krêgos³upa, uraz g³owy oraz z³amania koñczyn. Ratownicy
musieli prawid³owo to zdiagnozowaæ i
zastosowaæ odpowiednie do tego rodki. Postêpowanie z dzieckiem jest dosyæ trudne, stresuj¹ce. Podczas zawodów nie mówi siê nam tego co teraz wiemy.
Mamy wezwanie i jedziemy. Wezwanie
jest tego typu:
Dziecko spad³o z
hutawki, Mê¿czyzna zasn¹³ w toalecie.
Trzecim zadaniem
by³o udzielenie pomocy w wypadku
zbiorowym. Iloæ
osób bior¹ca w nim
udzia³ przekracza³a
mo¿liwoci, jakimi
dysponowa³ przyby³y na miejsce zespó³.
Wypadek by³ zwi¹zany z ratownictwem.
Rozbi³a siê karetka
pogotowia z pe³nym
sk³adem oraz z pacjentem. Trzeba by³o
przede wszystkim
Olecko & Suwa³ki
przeprowadziæ segre-

nania trzy zadania medyczne oraz jedno
sprawnociowe. Trzy konkurencje i zdobyte w nich punkty kwalifikowa³y dru¿yny do Mistrzostw Polski.
Olecczanie zdobyli najwy¿sz¹ iloæ
punktów i bêd¹ reprezentowaæ nasze
miasto w ogólnopolskich zawodach.
Konkurencje, które zaliczyæ musieli
wszyscy startuj¹cy w zawodach, to:
pomoc dla wa¿¹cego ponad sto kilogramów mê¿czyzny, który zas³ab³ w toalecie. By³ bardzo ciê¿ki. Wa¿y³ sto dwadziecia, sto trzydzieci kilogramów. Trzeba
by³o wyci¹gn¹æ go z tej toalety. Przeprowadziæ badania. Wiêcej ni¿ dwie osoby
nie mog³y tego zrobiæ bo nie da³o siê w

gacjê poszkodowanych.
Najbardziej
poszkodowanych trzeba
by³o zabezpieczyæ. Najbardziej jednak
punktowan¹
spraw¹ jest nasze w³asne
bezpieczeñstwo. Musimy
dbaæ o to
szczególnie.
Przecie¿ musi-

C.d. ze s. 1.
my pewnie udzielaæ pomocy.
W tym konkretnym przypadku by³
jeden zgon, który trzeba by³o od razu
stwierdziæ. Poszkodowanych musielimy
wydobyæ z karetki, która sta³a prawie pionowo w dó³ zanurzona przodem w rzeczce.
Osoby wydobyte trzeba by³o przygotowaæ do transportu. Zbadaæ je i stwierdziæ g³ówne obra¿enia. By³o to zadanie
niezwykle trudne. Wybraæ te¿ trzeba by³o
pomiêdzy tymi, którzy maj¹ szansê, a tymi,
którzy ju¿ jej nie maj¹  opowiada D.
¯ybura.
Czwart¹ konkurencj¹, za któr¹ nie
dostaje siê zbyt du¿o punktów, by³ test
sprawnociowy. Polega³ on na zjedzie
lin¹ do ³ódki ca³ego zespo³u. Nale¿a³o
siê nastêpnie ubraæ w kamizelki ratunkowe. Nastêpnie ³ódka mia³a przep³yn¹æ
pewien dystans wzd³u¿ d³ugiego mola.
Potem jeden z ratowników ubra³ siê w
kombinezon przeciwchemiczny i w niewygodnych rêkawicach nabra³ do strzykawek okrelone iloci leków. Pozostali
trzej ratownicy musieli odstawiæ ³ódkê
na miejsce. By³o to konkurencja czasowa, w której olecki zespó³ te¿ wypad³
dobrze.
Jad¹c do wypadku nie mo¿emy nastawiaæ siê na to, co bêdziemy robiæ.
Dopiero po przyjedzie oceniamy stan i
podejmujemy decyzje. Najwiêcej b³êdów
pope³nia siê jad¹c z gotowym planem
lub nastawieniem. Nie ma dwóch jednakowych sytuacji.
Na mistrzostwach województwa, w
których wziê³o udzia³ dwadziecia zespo³ów ratowniczych, ocenia³ zespó³ sêdziów
z³o¿ony z lekarzy, ratowników medycznych i pielêgniarek. O randze ratownictwa w Olecku wiadczy fakt, ¿e do zespo³u oceniaj¹cego powo³ano a¿ dwie
osoby z oleckiego szpitala: pielêgniarkê
ratunkow¹ Jolantê Dani³owicz i ratownika medycznego Tomasza Dziokana.
Bogus³aw M. Borawski
(opracowane na podstawie
rozmowy z Danielem ¯ybur¹)

Podczas wykonywania zadañ sprawnociowych.

$
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Wiewiórcza cie¿ka
Wiewiórcza cie¿ka to dwunastokilometrowa trasa wokó³ Jeziora Oleckie
Wielkie doskonale znana mieszkañcom
miasta. Chcemy,¿eby turyci równie¿ nie
mieli problemów z jej odnalezieniem . Z
tego powodu w przysz³ym tygodniu w
szesnastu punktach miasta zostan¹ ustawione tablice kierunkowe z nazw¹ cie¿ki.
Na koszach na mieci od tzw. kamiennego mostku do pla¿y miejskiej naklejone zosta³y rysunki z sympatyczn¹ wiewiórk¹. Na trasie ustawionych zostanie kilka odtworzonych tablic informacyjnych . Mamy nadziejê,¿e tym razem
bêd¹ wandaloodporne.

Ministerstwo rodowiska przygotowuje kampaniê informacyjn¹, która powiêcona bêdzie promowaniu przyjaznych
rodowisku zachowañ konsumenckich. Jednym z jej elementów bêdzie zachêcenie spo³eczeñstwa do korzystania z toreb
wielokrotnego u¿ytku.
Dlatego te¿ Ministerstwo rodowiska og³osi³o konkurs na
has³o promuj¹ce korzystanie z toreb wielokrotnego u¿ytku.
Trzy najciekawsze propozycje zostan¹ nagrodzone wysokiej
klasy plecakami trekkingowymi, natomiast zwyciêskie has³o
zostanie wykorzystane w kampanii.
Propozycje has³a nale¿y przesy³aæ do dnia 20 lipca 2007r.
Wiêcej szczegó³ów na stronie: www.mos.gov.pl
Sporz¹dzi³a: Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
w czasie wakacji ZAPRASZA

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

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

(V32105)

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

OKRÊGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW NR NOE/003

(V25010)

Konkurs ECO

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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Nowe w³adze
Przypisanych Pó³nocy

21 czerwca odby³o siê Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy. Prezes Stowarzyszenia Maria W. Dzienisiewicz przedstawi³a sprawozdanie z czterech lat swej kadencji, a skarbnik Maciej Kupczyñski przeczyta³ sprawozdanie finansowe.
Przypominamy, ¿e w ramach dzia³alnoci Przypisanych
Pó³nocy powsta³a Wiewiórcza cie¿ka oraz zwo³ano konferencjê naukow¹ powiêcon¹ bioró¿norodnoci zlewni jeziora
Oleckiego. Z funduszy sfinansowano wiele poczynañ kulturalnych, m.in. wystawy w Galerii im. Andrzeja Legusa oraz
ró¿nego rodzaju poczynania artystyczne zwi¹zane z Przystankiem
Olecko. Nak³adem Stowarzyszenia powsta³y polskie wersje pisma
Treuburger Heimatbrief. Zorganizowano wystawy historyczne
w Kowalach Oleckich, wiêtajnie i Olecku.
Podczas zebrania odby³y siê wybory w³adz Stowarzyszenia. Ponownie prezesem wybrano Mariê W. Dzienisiewicz, wiceprezesami zostali Marek Ga³¹zka i Jerzy Weiss, skarbnikiem
zosta³ ponownie Maciej Kupczyñski. Do zarz¹du wszed³ równie¿ Roman Karsztun.
W komisji rewizyjnej Przypisanych Pó³nocy zasi¹d¹: przewodnicz¹cy Wojciech £ukasik oraz Marek Borawski i Zbi-

Od lewej: Jerzy Weiss, Wojciech Pokusa, Wojciech £ukasik,
Józef Kunicki i Zbigniew Malinowski podczas g³osowania.
gniew Terepko.
W lipcu za zbierze siê Kapitu³a przyznaj¹ca tytu³ Pasjonata Roku. Uroczystoæ wrêczenia statuetki odbêdzie siê podczas
jednego z koncertów tegorocznego Przystanku Olecko.

Konkurs fotograficzny
Ró¿norodnoci. Szacunek. Tolerancja
konkursu jest ograniczona do jednego - w przypadku pojedynczych fotografii lub do dziesiêciu - w przypadku cyklu
zdjêæ.
Szczegó³owe informacje na stronie:
www.domeuropejski.pl
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

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

(V36803)

przydomowe oczyszczalnie cieków






(V32305)

s³oneczne,

(V2401038401

Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu og³osi³ wakacyjny konkurs fotograficzny.
Celem konkursu jest uwiadomienie mieszkañcom Unii
Europejskiej, ¿e przys³uguj¹ im prawa do równego traktowania oraz do ¿ycia bez dyskryminacji.
G³ównym za³o¿eniem konkursu jest promowanie poprzez
obraz fotograficzny takich wartoci, jak: prawa do równoci i
¿ycia bez dyskryminacji, ró¿norodnoæ, szacunek i tolerancja,
dialog.
W konkursie mog¹ braæ udzia³: dzieci, m³odzie¿, doroli
w 3 kategoriach wiekowych: do 14, od 15 do 20 oraz od 21 lat
(którzy zajmuj¹ siê fotografi¹ amatorsko).
Zg³oszenia do udzia³u w konkursie nale¿y nadsy³aæ do
dnia 13 sierpnia 2007r. Termin nadsy³ania zdjêæ do dnia 28
wrzenia 2007 r.
Ka¿d¹ fotografiê b¹d cykl zdjêæ nale¿y przes³aæ wraz z
opisem. Liczba nadsy³anych zdjêæ przez jednego uczestnika

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

&
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Wycieczka marzeñ uczniów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
W dniach od 3 do 6 czerwca br. odbylimy niesamowit¹ wycieczkê na po³udnie Polski do Czech. Z Olecka wyjechalimy w niedzielê w nocy, by po kilkunastogodzinnej jedzie autokarem dotrzeæ do Wroc³awia i od tego miejsca
rozpocz¹æ zwiedzanie.

Nepomucena spe³nia prawdopodobnie
¿yczenia, dlatego wszyscy mamy nadziejê,
¿e kiedy tam powrócimy i uda nam siê
zobaczyæ to, czego tym razem nie uda³o
siê zwiedziæ.
Na wtorek zaplanowana by³a wêdrówka: Prze³êcz Lisia  Szczeliniec  B³êdne

Wroc³awskie Stare Miasto z odremontowanym malowniczymi kamieniczkami i
kocio³ami podoba³o siê wszystkim, jednak
najwiêksze wra¿enie wywar³a na nas Panorama Rac³awicka  obraz olejny autorstwa kilku artystów-malarzy tworz¹cych na prze³omie XIX i XX wieku. Przedstawia bitwê pod Rac³awicami (1794) 
jeden z epizodów Insurekcji Kociuszkowskiej, zwyciêstwo wojsk polskich nad
rosyjskimi.
Kolejnego dnia czeka³a nas wyprawa do Pragi. Stolica Czech okaza³a siê
piêknym, zadbanym miastem, pe³nym
secesyjnych kamienic, monumentalnych
kocio³ów i pomników. Przewodnik oprowadzi³a nas po najwa¿niejszych zabytkach, opowiadaj¹c ciekawostki na temat
ka¿dego z nich. Widzielimy m.in. Stare
Miasto z XIV-wiecznym Ratuszem, Zegar Astronomiczny z 1410r., Rynek Staromiejski z pomnikiem Jana Husa, Most
Karola, Z³ota Uliczkê, przy której mieszka³ Franz Kafka. Niestety, nie uda³o nam
siê zobaczyæ Hradczan, gdy¿ nasza wycieczka pokry³a siê z wizyt¹ Georgea
Busha w Czechach i wejcie tam by³o
niemo¿liwe. Jednak po g³askanie pomnika

Ska³y  Kudowa Zdrój. Wspinalimy siê
po górach mniejszych i wiêkszych, przeciskalimy siê przez w¹skie szczeliny i
schodzilimy stromymi schodami. Niektórzy obawiali siê nawet, ¿e nie zmieszcz¹ siê w w¹ziutkich przejciach, ale na
szczêcie nikt nie utkn¹³. Patrzylimy na
wiat z góry, a widoki zapiera³y dech w
piersiach. Mo¿liwoæ zrobienia piêknych

zdjêæ rekompensowa³a zmêczenie. Dodatkowo obserwowalimy faunê i florê Kotliny K³odzkiej.
Ta wêdrówka by³a nie tylko lekcj¹
geografii i biologii, ale przede wszystkim pokaza³a, ¿e polska przyroda jest
niesamowicie piêkna. Jednym z punktów
wycieczki by³o odwiedzenie Kalwarii
Wambierzyckiej  najwiêkszego w Polsce za³o¿enia pielgrzymkowego. Wambierzyce zwane s¹ równie¿ K³odzk¹ Jerozolim¹. W tym sanktuarium, oprócz
ogl¹dania i podziwiania wnêtrza kocio³a, mielimy czas na chwilê modlitwy i
refleksji. Wracaj¹c do pensjonatu zatrzymalimy siê w Kudowie Zdroju, by móc
degustowaæ wód mineralnych.
Niestety  wszystko, co dobre, szybko
siê koñczy. Nasza wycieczka te¿ powoli
dobiega³a koñca. Z ¿alem opuszczalimy
nasz pensjonat w Podgórzu. W drodze
powrotnej zatrzymalimy siê w Z³otym
Stoku, by obejrzeæ Kopalniê Z³ota. Wyprawilimy siê do sztolni Gertruda, gdzie
przeszlimy tajemniczym chodnikiem
mierci, zobaczylimy Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Z³ota, minera³y i Mennicê.
Zmêczeni, ale pe³ni wra¿eñ i prze¿yæ
wrócilimy do Olecka.
Organizatorem wycieczki by³a p. El¿bieta Guziejko, a opiekowa³y siê nami
równie¿ p. Aleksandra Oródka i p. Emilia
Przemielewska.
Wszyscy zgodnie twierdzimy, ¿e warto
by³o wybraæ siê w tak¹ podró¿ i ju¿ planujemy nastêpn¹ eskapadê. Oczywicie
w tym samym sk³adzie!
Malwina Bañkowska
Fot. Iwona Szczodruch

'
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Wycieczka kl. V i VI Spo³ecznej SP do Trójmiasta
Przedsmakiem wakacyjnych wyjazdów by³a wycieczka pod
koniec maja uczniów klasy pi¹tej i szóstej Spo³ecznej Szko³y
Podstawowej STO w Olecku do Trójmiasta. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wyjazd mia³ charakter integracyjny, gdy¿ g³ównym
organizatorem imprezy by³y panie nauczycielki ze Szko³y Podstawowej nr 4 : Ma³gorzata Grzyb, Joanna Cichanowicz i
Karolina Parfieniuk, którym serdecznie dziêkujemy za zaproszenie i wspólnie spêdzony czas.

W programie wycieczki by³o zwiedzanie Starówki W Gdañsku,
D³ugiego Targu, Fontanny Neptuna, Z³otej Bramy. Wybralimy siê tez do Sopotu na spacer nad morzem i po molo, obejrzelimy Operê Len¹, gdzie w³anie trwa³y przygotowania
do festiwalu Top-Trendy, wys³uchalimy koncertu organowego w Katedrze w Oliwie, odwiedzilimy Park oliwski i Muzeum Oceanografii w Gdyni. Dotarlimy równie¿ na Westerplatte, gdzie przewodnik zrobi³ nam wyk³ad z historii Polski.
Nocowalimy w orodku wczasowym na Wyspie Sobieszewskiej, sk¹d mielimy zaledwie kawa³eczek do przepiêknej
pla¿y, na której mi³o spêdzalimy czas po kolacji, podziwiaj¹c
piêkny zachód s³oñca i bawi¹c siê w zimnym jeszcze o tej
porze roku Ba³tyku.

Na szczêcie pogoda nam dopisa³a, by³ letni upa³, czyli wszystko to, co
potrzebne na wakacyjn¹ wyprawê. Przywielimy mnóstwo wra¿eñ z wycieczki,
szkoda tylko, ¿e nie moglimy tam zostaæ do koñca roku szkolnego.
Uczestnicy wycieczki, uczniowie V
i VI klasy SSP
wraz z wychowawczyni¹
J. Kalejta
Fot. Joanna Kalejta
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Wiosenne uroczystoci najm³odszych

Rok szkolny zbli¿a siê ku koñcowi, ale i w tym gor¹cym
okresie nie zabrak³o w naszym Przedszkolu uroczystoci z udzia³em
dzieci i ich Rodziców. Dzieñ Matki - to najpiêkniejsze wiêto.
W tym dniu wszystkie dzieci sprawi³y radoæ swoim mamom
zapraszaj¹c je na czêæ artystyczn¹ oraz s³odki poczêstunek.
W tym dniu niejednej mamie zakrêci³a siê ³ezka w oku (...och,
jak ten czas szybko leci).

Kolejn¹ wa¿n¹ imprez¹ by³ Festyn Rodzinny pod nazw¹ ,,Najlepiej wypoczywam razem z mam¹ i tat¹. I do takiej
zabawy zaprosi³a wszystkich pani dyrektor M. Puchalska, która
rozpoczê³a festyn. Podkreli³a, ¿e nic nie jest w stanie zast¹piæ dziecku czasu spêdzonego razem z nim.

W dniu 29 V 2007r. Przedszkolaki pojecha³y na wycieczkê autokarow¹ do Szczecinek. Gocilimy w gospodarstwie agroturystycznym Pañstwa A i M Makarewiczów. Dzieci obejrza³y pokazy jedziectwa, zjad³y poczêstunek oraz pobawi³y siê na placu zabaw. Pomimo, ¿e to przecie¿ nie jest
daleko, niektóre dzieci w autobusie uciê³y sobie drzemkê.

W dniu 1 VI 2007r. dzieci 5-6 letnie mile spêdza³y czas
nad naszym jeziorem. Mia³y mo¿liwoæ pop³ywania motorówkami (przy pe³nej asekuracji ratowników, policjantów, stra¿aków) za co im serdecznie dziêkujemy.
Zmêczeni, z pomalowanymi twarzami wrócilimy do Przedszkola.

I rzeczywicie wszyscy wspaniale bawilimy siê. By³y ró¿ne konkursy , wspania³e nagrody, s³odki poczêstunek, lody,
loteria fantowa, ale przede wszystkim mi³a i serdeczna atmosfera. Dzieci w takich chwilach s¹ najszczêliwsze, a jeszcze w
dodatku wtedy, kiedy mog¹ pochwaliæ siê swoimi Rodzicami.
Pani Dyrektor na zakoñczenie podziêkowa³a wszystkim za
wspó³pracê, a tak¿e wrêczy³a dyplomy podziêkowañ tym wszystkim, którzy pomagaj¹ naszej placówce. Dziêkujemy.
Danuta Paukszt
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Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
zaprasza do Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa,
gdzie w dniu 29 czerwca 2007 r. o godz. 17.00 odbêdzie siê
wernisa¿ wystawy Alicji Sojki.
Alicja Sojka nale¿y do najm³odszego pokolenia gdañskich
twórców. Za swój jêzyk artystycznej wypowiedzi obra³a malarstwo, co w wiecie sztuki prze³omu wieków, sztuki tryumfuj¹cych mediów elektronicznych, performanceów itd. zdaje
siê byæ decyzj¹ dosyæ odwa¿n¹. Odwa¿n¹ i ryzykown¹, bo
mimo, i¿ uprawia tzw. malarstwo figuratywne, nie kokietuje
odbiorcy prostym przedstawieniem. Odnosi siê co prawda do
istniej¹cych przedmiotów, z którymi obcujemy na co dzieñ,
ale rzeczywistoæ ukazana w obrazach Sojki jest rozbuchana,
zaba³aganiona, nasycona bezkompromisowo u¿ytym mocnym kolorem. Malarstwo Alicji to zarazem nasz wiat i nie
nasz. Równie ³atwo siê z nim zidentyfikowaæ, co go odrzuciæ.
W ka¿dym razie na pewno warto go poznaæ. (P.G.)

Zaproszenie na wernisa¿

Konkurs Legendy Mazurskie rozstrzygniêty
W Miejsko-Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Olecku zorganizowano konkurs plastyczny pt. Legendy Mazurskie,
na który wp³ynê³o ogó³em 122 prace. W
konkursie bra³y udzia³ dzieci z klas zerowych, które wczeniej s³ucha³y bani i
legend mazurskich czytanych w Bibliotece Pedagogicznej oraz Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku.
Komisja konkursowa w sk³adzie: Marek

Pacyñski, Katarzyna Je¿ewska, Agnieszka
Makarewicz, Krystyna Karczewska w dniu
19.06.2007 r. dokona³a przegl¹du prac
plastycznych i przyzna³a nastêpuj¹ce
miejsca:
1. Rafa³ Sokalski, kl. 0B, Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku
Karol Jasiñski  Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku
2. Daniel Kohal  kl. 0C, Szko³a Podstawowa nr 1 w
Olecku
Angelika Kasperuk, kl. 0B,
Szko³a Podstawowa nr 3 w
Olecku
3. Nina Markowska  kl. 0A,
Szko³a Podstawowa nr 3 w
Olecku
Maja Makarewicz  Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku
oraz wyró¿nienia:
Praca Karola Jasiñskiego.

Praca Rafa³a Sokalskiego.
- Marta Olszewska  kl. 0A, Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku
- Julita Milewska  Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali
nagrody ksi¹¿kowe oraz karnety na wybrany film w kinie Mazur.
KJ

Spo³ecznoæ Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Olecku sk³ada serdeczne podziêkowania Panu Andrzejowi Wojciulewiczowi  Przezesowi Fundacji Rozwoju Ziemi
Oleckiej  za kolejn¹ pomoc okazan¹ naszej placówce w
formie zabawek. Dziêkujemy Fundacji za mi³y gest. (V39601)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
Tel.

0-504-063-770

(L10203)

OLECKO - GUSIEW  13,30
GUSIEW - OLECKO  17,10
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M³odzie¿owe Sp³awikowe
Mistrzostwa Olecka
3 czerwca Klub Wêdkarski Ukleja zorganizowa³ po raz pierwszy m³odzie¿owe
zawody wêdkarskie. M³odzi adepci wêdkarstwa rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: m³odzik rocznik 95 i
m³odsi, m³odzie¿owiec 92-94r, junior 8991r.

stanowiska nie by³y równe i niektóre
dawa³y wiêcej ryb. Ale ³owili wszyscy!!
Sêdziowie instruowali i pomagali zawodnikom rozpl¹tywaæ wêdki. Prawie trzy
godziny z wêdk¹ przelecia³y bardzo szybko
i po sygnale oznaczaj¹cym koniec ³owienia,
komisja sêdziowska rozpoczê³a emocjo-

W niedzielny poranek zjawili siê na
starcie zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych. Po krótkim instrukta¿u i wyjanieniu zasad przeprowadzania zawodów wêdkarskich (prawie wszyscy uczestniczyli w zawodach po raz
pierwszy!!!) odby³o siê losowanie stanowisk, po którym sêdziowie zaprowadzili zawodników na ich miejsca. Sprawne przygotowanie i do ³owienia!!! Ju¿
na wstêpie by³o widaæ ró¿ny stopieñ
zaawansowania i umiejêtnoci wêdkarskich wród zawodników. Nikt jednak nie
odpuszcza³ i wkrótce pierwsze rybki p³ywa³y
w siatkach. Jak to na zawodach bywa,

nuj¹ce wa¿enie ryb.
Ryby by³y przechowywane w siatkach
na obrêczach, dlatego po zwa¿eniu w dobrej
kondycji wróci³y do jeziora. A oto M³odzie¿owi Mistrzowie Olecka w wêdkarstwie
Sp³awikowym na rok 2007:
Kategoria M³odzik:
1. Wojsiat Jan
580pkt
2. Jasiewicz Micha³ 210 pkt
3. Bagieciel Przemys³aw
40 pkt

Kategoria M³odzie¿owiec:
1. Barszczewski Miros³aw
2. Jasiewicz Janusz
3. Jasiewicz Tomasz

195 pkt
155 pkt
80 pkt

Kategoria Junior:
1. Fiertek Emil
2. Chomicz Wojciech
3. Ja³owski £ukasz

450 pkt
425 pkt
160 pkt

Wszyscy zwyciêzcy uhonorowani
zostali piêknymi pucharami, za które serdecznie dziêkujemy Panu Burmistrzowi
Wac³awowi Olszewskiemu. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ przeliczny dyplom, okolicznociowy znaczek oraz wêdkê do ³owienia na tzw. bata, ufundowane przez Klub
Wêdkarski Ukleja. Po zawodach zarówno zawodnicy jak i ich opiekunowie zostali zaproszeni na uroczystego grilla,
sponsorowanego przez Hurtowniê Arnold. Apetytów i tematów do rozmów
nie brakowa³o. Sêdziowie opowiadali o
swoich wêdkarskich sukcesach i wspominali pierwsze zawody. A m³odzi Mistrzowie Olecka? No có¿, podstawowym
pytaniem by³o: - Kiedy nastêpne zawody? Spodoba³o siê, to najwiêkszy sukces tej imprezy. Byæ mo¿e uda siê zorganizowaæ w okresie wakacyjnym ca³y
cykl zawodów dla dzieci i m³odzie¿y.
Potrzeba tylko trochê zaanga¿owania i
choæby drobnych sponsorów. Jako Klub
bêdziemy siê starali wci¹gn¹æ do wêdkarstwa jak najwiêcej m³odych ludzi. W
dobie komputerów, Internetu i komórek
ka¿dy sposób na inne spêdzanie wolnego czasu jest ratowaniem m³odych dusz
i cia³!! Wêdkarstwo, jak ka¿dy inny sport,
jest takim sposobem. Dlatego warto organizowaæ imprezy dla m³odych ludzi i
warto z nich korzystaæ!
Pozdrawiamy serdecznie: Cz³onkowie Klubu Wêdkarskiego Ukleja Olecko

!
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (2a)
Dominikana i Haiti
Syndrom niewolnictwa i pe³ny odlot
Uda³o siê nam wstaæ przed godzin¹
pi¹t¹. I w³anie wtedy nasze wspó³lokatorki wróci³y z imprezy. To siê nazywa
mieæ tupet! Wypilimy kawê z automatu
(1 euro), który znajduje siê w jadalni hostelu, za³adowalimy plecaki na grzbiet i
poszlimy na dworzec Ostbahnhof. Kupilimy w automacie bilety na przejazd
(po 2,10 euro). Czekalimy jeszcze pó³
godziny i o 6.12 odjechalimy metrem
w stronê lotniska Schönefeld. Ze stacji
metra na lotnisko jest dos³ownie 200
metrów, idzie siê pod zadaszeniem.
U pani w okienku biura TUI wymienilimy nasze vouchery na prawdziwe
bilety i udalimy siê do odprawy paszportowo-baga¿owej. W ramach bezpieczeñstwa ka¿dy pasa¿er zosta³ dok³adnie skontrolowany. Niestety, mielimy
pecha, poniewa¿ nasz samolot na Dominikanê wystartowa³ z 2. godzinnym opónieniem, czyli o godz. 11. I po co siê
by³o tak spieszyæ?! Podró¿ trwa³a 10 godzin. Oczywicie nie oby³o siê bez turbulencji i to nawet zapieraj¹cych dech
w piersiach. Kiedy przylecielimy do Punta
Cana by³a godz. 15  zmiana czasu, ró¿nica 6 godzin do ty³u, czyli nasz lot odbywa³ siê ca³y czas w dzieñ. Po wyl¹dowaniu znowu zapar³o mi dech w piersiach  dworzec lotniczy jak kurna chata, pokryty strzech¹ i ma siê wra¿enie,
¿e dopiero rusza jego budowa, a on przecie¿
by³ w ca³ej swojej okaza³oci. Do odprawy ustawi³o siê kilka kolejek, ale przebiega³a ona w ekspresowym tempie. Dwie

Dominikanki w strojach ludowych podchodzi³y do ka¿dego
pasa¿era, stawa³y z boku, a trzecia robi³a zdjêcie, które przy wylocie mo¿na bêdzie kupiæ.
Po wyjciu z terminala zaczepi³o nas dwóch kierowców
z propozycj¹ podwiezienia, oczywicie za 25 dolarów! Skorzystalimy z tej okazji (umówilimy siê z Micha³em, ¿e dzisiaj
nie bêdziemy oszczêdzaæ, bo to
pierwszy nasz dzieñ w tym kraju, ale od jutra basta na g³upie
wydatki!) i po przejechaniu ponad 20 km znalelimy siê w El
Cortecito 2,5 km za Bavaro. Tu
mielimy problem ze znalezieniem miejsca do spania, bo jest
tylko jeden tani hotelik (ma³y
drewniany barak) i wszystkie
miejsca, 5 pokoi, by³y w nim
zajête.
W momencie desperacji zwi¹zanej z poszukiwaniem lokum poznalimy Monikê i Micha³a z
Polski, którzy wynajmowali jeden pokoik za 10 dolarów od osoby i
oznajmili nam, ¿e nie znajdziemy ju¿ nic
innego, z wyj¹tkiem drogiego hotelu obok.
Nie maj¹c wyjcia zamieszkalimy w Pasada Inn za 55 dolarów (po 27,5 USD na
osobê). Micha³ (mój towarzysz podró¿y) próbowa³ zbiæ cenê chocia¿ o 5 dolarów, ale recepcjonista, pomimo ¿e siê
umiecha³, by³ nieustêpliwy. Pokoik Moniki

El Cortecito. Na dominikañskiej pla¿y.

Andrzej Malinowski
i Micha³a w porównaniu z naszym to nora.
W³anie w takich norach bêdziemy
mieszkaæ, by nasza podró¿ by³a niskobud¿etowa, ale dzisiaj warunki mamy niez³e
 woda, klimatyzacja, szerokie ³ó¿ka, telewizor i bia³e rêczniki. Micha³ siê nimi
nie wyciera, bo twierdzi, ¿e mog¹ siê na
nich znajdowaæ jakie zarazki. Doda³ po-

Sklepiki z pami¹tkami.
nadto, ¿e musimy korzystaæ z wszelkich
atrakcji, które oferuje nam ten hotel (basen, bilard, niadanie wliczone w cenê),
bo zdarli z nas niemi³osiernie. Zanim wynajêlimy pokój, w którym mieszkamy,
obejrzelimy inne, by zap³aciæ mniej, ale
i tak nic z tego.
Stara Murzynka, hotelowa sprz¹taczka,
chodzi³a za nami jak cieñ, pokazywa³a
pokoje itp. By³a jaka taka dziwna, ma³o
rozmowna, tak jak w filmach o czasach,
w których wykorzystywano czarnych ludzi,
ale jednoczenie dumna. Porusza³a siê
niemrawo, ospale, umiecha³a siê z obowi¹zku, nawet lekko nas ignoruj¹c. Mia³a w sobie taki typowy syndrom niewolnictwa. W niektórych momentach a¿ do
przesady.
Po k¹pieli poszlimy obejrzeæ pla¿ê,
ale najpierw w przydro¿nym kantorze
wymieni³em 100 dolarów i otrzyma³em
za nie 3240 peso. Niedu¿o to i niema³o,
bo np. przejazd miejscowym prostok¹tnym busem, pe³ni¹cym rolê ogólnodostêpnego rodka transportu, kosztuje 20
peso.
C.d.n.

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

* przeja¿d¿ki motorówk¹, narty wodne, kó³ko, tel. 0-502-264902
K13801
* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V18114
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V35304
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L11002
* SKARPA - noclegi, restauracja, przyjêcia okolicznociowe,
tel. 0-87-520-18-50
V31706
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L9704
* STAN MARINO  pizzeria, plac Wolnoci 16, przyjêcia,
zamówienia domowe, tel. 0-87-520-49-60
V39201
* zespó³ muzyczny POWRÓT LEGENDY, tel. 0-87-523-9157
K13901
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660-432109
V35504

US£UGI
(V39001)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38501

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

(V30407)

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

(V36503)

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V29308)

V27109

FUH ELEKTROCOOL

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

(V37902)

* fryzjerskie: strzy¿enie, farbowanie, czesanie, tel. 0-506-396376
K13104

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V31006
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V31306
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V26809
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L6610
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V30307
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V10819
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V27009
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9405
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
K11008
* MTL CREATION  POGOTOWIE KOMPUTEROWE: awarie,
sieci, ochrona antywirusowa, odzyskiwanie skasowanych i
uszkodzonych plików, archiwizacja danych, odzyskiwanie
has³a programu p³atnik i bazy danych. Tel. 0-600-936-589.
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V35004
* naprawa: pralek, lodówek, innych urz¹dzeñ ch³odniczych,
STANKIEWICZ, tel. 0-87-520-33-66, 0-508-723-894 V25410
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V36513
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

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

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

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

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12205
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7808
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30906
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6510

(V28709)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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 K12306
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79926
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K37602
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V38601

(V31206)

* ASTRA - restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-25-68 V35404
* COLOSSEUM - Hotel, Restauracja, tel. 0-87-520-26-43 V33405
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V36203
* ELIPSA- PU Merda, noclegi, wesela, przyjêcia, tel. 0-87520-29-77
V31606
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-063-770 V36213
* hotel CENTRUM, tel. 0-87-520-12-00
V26909
* hotel MAZURY, tel. 0-87-520-40-50
V26919
* 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
V39101
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V39301
* PENSJON, noclegi, tel. 0-502-264-902
K13701

BIURO RACHUNKOWE

(V36403)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

k2okna@vp.pl

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L11102)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 mowych
(V36903)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

#

US£UGI C.D.
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US£UGI

OG£OSZENIA DROBNE

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V35104
* ryby, tel. 0-87-520-12-06
V32505

DOBREJ MARKI

sprzeda¿, naprawa

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

(V31506)

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V24610)

ROWERY

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2720)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V30007
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K29508
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094V28609
V323

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

(V31406)

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

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8313
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4618
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K14101
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L9006
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V35205

(V37103)

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

(V31106)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(V29408)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
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
V36603
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

Centrum Rolin Ozdobnych

(V36303)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

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

26 93390006 0000 0006 6992 0001

GRÜNLAND

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L8806
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K14201
PRACA
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K10709
* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L9505
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L7509
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L8906
* zatrudniê uczniów na praktyczn¹ naukê zawodu sprzedawca, magazynier, tel. 0-87-520-15-30
L9804
* zatrudnimy mechanika, tel. 0-87-520-02-12
V30317
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L10303
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L10403
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L9305
* C360, stan dobry, tel. 0-668-366-054
V39401
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L11201
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L10902
* dzia³kê budowlan¹ 3000 m.kw., Sedranki, tel. 0-692-745-529
do 16.00
L10003
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K14302
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L10503
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
L9605
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589L9106
*siano, du¿e bele, tel. 0-887-144-335
K14401
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L10802
* stó³ bilardowy, tanio, tel. 0-502-264-901
K13601
* sukniê lubn¹, tel. 0-508-478-214
L9903
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57 L11201
WYNAJEM
* apartament do wynajêcia, tel. o-604-184-868
V10702
* dom do wynajêcia, Niedwieckie, tel. 0-606-792-853 K13401
* gara¿, magazyn, 50 m.kw., Mazurska, tel. 0-509-706-400 K14001
* mieszkanie 32 m2 w Kukowie do wynajêcia, tel. 0-887-144-335 K14501
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L8008
* pomieszczenia na dzia³alnoæ gospodarcz¹, 50 m.kw., targowa 12, tel.0-87-520-27-99
K13304
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L7908
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L10602

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
www.olecko.prawojazdy.com.pl

6

sierpnia

tel. 520-23-36
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Kalendarz imion

26 czerwca
Armandy, Beaty, Pauliny, Rudolfiny,
Tulis³awy
Dawida, Jana, Jeremiego, Jeremiasz, Miromira, Paw³a, Rudolfa, Tulis³awa, Wirgiliusza
27 czerwca
Emanueli, Franciszki, Heloizy, Magdaleny, Marii, Marii Magdaleny, Maryli, Pelagii,
Teresy, W³adys³awy
Cypriana, Cyryla, Jerzego, W³adys³awa,
W³odzimierza, W³odzis³awa
28 czerwca
Florentyny, Iry, Ligii, Olgi, Raisy, Raissy, Wincencji
Amosa, Benigny, Boles³awa, Hektora,
Ilona, Ireneusza, Józefa, Leona, Lubomira, Marcelego, Paw³a, Zbros³awa
29 czerwca
Benedykty, Benity, Emmy, Emy, Iwetty,
Judyty, Salomei

Benedykta, Bertranda, Dalebora, Franciszka, Kasjusza, Paszkos³awa, Paw³a,
Piotra, Piotrumi³a, W³adys³awa, Wyszomira
30 czerwca
Emilii, Emiliany, Gertrudy, Lucyny
Arnolda, Bertrama, Cichos³awa, Cyryla,
Emila, Emiliana, Ernesta, Marcjala, Ottona, Rajmunda, Tybalda
1 lipca
Gertrudy, Haliny, Halszki, Kaliny, Klarysy, Kleopatry, Reginy
Aarona, Arona, Antoniego, Bogus³awa,
Bogusza, Gaw³a, Jaros³awa, Juliusza,
Kasjusza, Mariana, Oliwera, Ottona,
Teobalda, Teodoryka
2 lipca
Benedykty, Benity, Jagody, Kariny, Marii,
Niegos³awy, Ojcumi³y, Serafiny
Benedykta, Bernarda, Bernardyna, Judy,
Mariana, Martyna, Martyniana, Ottona,
Piotra, Radowoja, Serafina, Urbana

Przys³owia
i powiedzenia

 Gdy na Paw³a (26 czerwca) jasno, w
stodole po ¿niwach ciasno.
 Lato ciep³e oraz d¿d¿yste, znaki plonu oczywiste.
 Piotr i Pawe³ (29 czerwca), gdy siê
rozp³acz¹, to przez tydzieñ ludzie s³oñca nie zobacz¹.
 Czerwiec sta³y  grudzieñ doskona³y.
 Halina (1 lipca), gdy ze s³oñcem wstaje
ciep³o i deszcz na zmianê daje.
 Nawiedzenie Matki Boskiej (2 lipca),
wiêc siê chyl¹ przed ni¹ k³oski.
 Deszcz na Nawiedzenie Panny (2
lipca) potrwa pewno do Zuzanny
(11 sierpnia)
 Jeli w Nawiedzenie (2 lipca) pada
ca³y miesi¹c deszcz nielada.

Nasz przepis
Kurki á la grzybki mun

50 dkg kurek
3 ³y¿ki sosu sojowego
æwieræ szklanki oleju do sma¿enia
pêczek koperku lub pietruszki
sól, pieprz
Grzyby oczyciæ, umyæ. Rozgrzaæ
olej w g³êbokiej patelni, najlepiej w
woku (chiñskie naczynie do sma¿enia), wrzuciæ grzyby i podczas sma¿enia ca³y czas mieszaæ. Gdy p³yn
wyparuje, dodaæ sos sojowy i przyprawy, jeszcze chwilê sma¿yæ.
Podawaæ na gor¹co z pieczywem
lub jako dodatek do potraw z ry¿u.

Gniew okie³znany

Gdy wpadamy w furiê, pamiêtajmy,
¿e nawet gniew powinien byæ przemylany. Oto parê rad, które pomog¹ nam
okazywaæ to bardzo ludzkie uczucie w
sposób rozs¹dny:
* nie kieruj siê emocjami, pamiêtaj o problemie, który wzbudzi³ twój gniew;
* nie roztrz¹saj, jak zmieniæ niepo¿¹dan¹
sytuacjê;
* pamiêtaj, ¿e twój gniew wywo³a równie gniewn¹ reakcjê;
* gdy ciê co nagle rozz³oci, nie wybuchaj od razu;
* zastanów siê, na jakie konsekwencje
twego gniewu jeste przygotowany;
* Daj sobie czas na zastanowienie siê,
co chcia³by osi¹gn¹æ przez swój
wybuch.

Plamy...

z kalki maszynowej przecieramy na zmianê
octem i denaturatem. Po zlikwidowaniu
plamy pierzemy tkaninê w wodzie z myd³em i detergentem.

%
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W poszukiwaniu korzeni (7)

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.

W b³êkitnym polu srebrna podkowa
* Rodzina Korwin-Kijuæ posiada rodowód szlachecki
- Tak. Pod koniec 1918 roku brat dziadka Wac³awa Obrêbowskiego Adam Korwin-Kijuæ spisa³ w jêzyku rosyjskim Zawiadczenie o rodowodzie polskich szlachciców Korwin-Kijuæ herbu lepowron,
w³adaj¹cych ziemiami w Wielkim Ksiêstwie Litewskim do 1700 roku. Dokument obecnie ma 89 lat!
Na podstawie przekazów ustnych,
wspomnieñ i dokumentów stworzy³ zapis historii swojej rodziny, której potomkami s¹ moje dzieci. Mam nadziejê, ¿e
kiedy zainteresuje ich historia rodziny.
Adam podaje, ¿e prawdopodobnym
jest jakoby Korwin-Kijucie przybyli do
Polski z Rzymu w XVI wieku wraz z biskupami, których sprowadzi³a Bona Sforza.
Korwin  z jêzyka litewskiego oznacza
dowódcê, wojewodê, wodza.
* Jak wygl¹da³ ich herb?
- Ich herbem szlacheckim by³ lepowron  w b³êkitnym polu srebrna podkowa, a na niej z³oty krzy¿ kawalerski,
na którym stoi czarny kruk ze z³otym
piercieniem w dziobie. Jest kilka niespokrewnionych rodzin u¿ywaj¹cych tego
samego herbu, np. Kochanowscy, Kijucie. Rodziny te tworzy³y tzw. ród herbowy, obecnie czêsto porównywany z klanem. By³o to prawdopodobnie ladem
wspólnego pochodzenia z czasów plemiennych.
* Kto jest pierwszym znanym potomkiem?
- W³adys³aw. Wiemy o nim, ¿e w 1699
roku Jego £askawoæ Pan W³adys³aw
Kijuæ naby³ u Jego £askawoci Pana
Micha³a To³oczki  dziedzica Jego Królewskiej Moci, ziemie znajduj¹ce siê w
powiecie lidzkim (obecnie na Litwie).
Przylega³y one do posiadanych ju¿ przez
niego ziem, które otrzyma³ w spadku po
ojcu, a przekaza³ swemu synowi Janowi.
Z kolei Jan Kijuæ, szlachcic Jego Królewskiej Moci, otrzymuje w spadku od
swego ojca W³adys³awa ziemie nabyte
w³asn¹ prac¹.
Jan w 1720 roku zastawi³ po³owê ziem
na trzy lata M. Nosowiczowi, a drug¹
po³owê do osi¹gniêcia pe³noletnioci
przekaza³ swoim dzieciom: Piotrowi, Joannie i Mariannie. Szeæ lat póniej naby³ jeszcze maj¹tek Cziercwieræ z wio-

sk¹ Brikliszki z ch³opami w powiecie
oszmiañskim. Potwierdza to te¿ dokument
z 1848 roku (kopia dekretu carskiego z
raportu Senatu Czasowego Urzêdu Heraldyki Szlacheckiego Zebrania Poselskiego w Wilnie): akta te s¹ zatwierdzone
przez Jego Wysokoæ i nie podlegaj¹ w¹tpliwoci.
* A pozostali potomkowie?
- Syn Jana, Piotr, naby³ kolejny maj¹tek  Grodziszcze, który przekaza³ w
testamencie 1786 roku synowi Bart³omiejowi wraz z 4000 z³otych polskich (ory-

gina³ testamentu potwierdzony jest przez
naczelnika Wileñskiej Guberni). A Bart³omiej swemu synowi Stefanowi, urodzonemu w 1780 r. Stefan przekaza³ w
spadku maj¹tek Grodziszcze synom: Jerzemu (ur. 1825), Fomie i Alfonsowi (zmarli
bezpotomnie).
W 1833 roku w postanowieniach
Wileñskiego Szlacheckiego Zebrania
Poselskiego, Bart³omiej Kijuæ z synami i
wnukami uznani zostali za nale¿¹cych do
rodu dawnych polskich szlachciców
Korwin-Kijuciów herbu lepowron.
W 1886 roku Jerzy sk³ada maj¹tek
Grodziszcze na sumê 8000 rubli.
* Doæ dok³adnie rozrysowane jest
drzewo genealogiczne rodziny
- Ale uwzglêdnia jedynie mêskich
potomków, w tym trzech synów Jerzego: Adama, Antoniego, Boles³awa, W³adys³awa, Edwarda.
Antoni to kolejny potomek rodu
Korwin-Kijuæ, o którym wiemy, ¿e opuci³ powiat lidzko-oszmiañski i w 1908 r.
wzi¹³ lub w Pietropaw³owsku w Kazachstanie. Mia³ córkê Alinê, a ona syna
Wac³awa, mojego tecia.
* Pani Agnieszko, jestem pe³en podziwu dla pani mrówczej pracy, której
owocem staj¹ siê odkryte karty historii rodu Korwin-Kijuæ. Mam nadziejê,
¿e uda siê pani odwiedziæ miejsca, w
których rodzili siê, ¿yli i umierali przodkowie rodu pani mê¿a. Znaj¹c pani¹,
jestem przekonany, ¿e siê to uda. Serdecznie dziêkujê za rozmowê.

Sprostowanie
Do artyku³u pt. Dom na wzgórzu z cyklu W poszukiwaniu korzeni (6)
 Tygodnik Olecki nr 25 z dnia 19.06.2007 r., w którym Pan Andrzej Malinowski rozmawia ze mn¹ o historii mojej rodziny, wkrad³y siê b³êdy. Dotycz¹
one:
1) pierwszego pytania:
 jest: Jak nazywali siê rodzice Pani tecia Wac³awa Obrêbowskiego?
- wino byæ: Jak nazywali siê dziadkowie Pani tecia Wac³awa Obrêbowskiego?
2) w odpowiedzi na drugie pytanie:
- jest: Antoni (...) mia³ czworo dzieci i przynajmniej jedn¹ siostrê.
- winno byæ: Antoni (...) mia³ czworo braci i przynajmniej jedn¹ siostrê.
Sens wypowiedzi wyranie siê zmieni³. W zwi¹zku z tym, ¿e nie chcia³abym, aby Czytelnikom podawano fa³szywe dane o mojej rodzinie proszê o
sprostowanie b³êdów w nastêpnym numerze pisma.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Obrêbowska
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K¹cik szachowy (40)

Wszystkie s³abe pionki maj¹ wspóln¹ cechê  nie mog¹ byæ bronione przez
inne pionki i mog¹ byæ ³atwym obiektem ataku. W tej konkretnej pozycji posuniêcie maj¹ czarne. Jest oczywiste, ¿e
s³abociami w obozie bia³ych s¹ pionki
a3 i d4 oraz pasywna wie¿a. Nale¿y zaZapraszamy do sklepu
daæ sobie pytanie
czy to wystarczy
NEW PRODUCTS
do wygrania partii?
Nowa odzie¿ markowa w super niskich cenach!
Tak, pod warunkiem, ¿e czarne
 Mustang  Wrangler  Adidas
znajd¹ prawid³owy
plan gry! Jednak
 Nike
 Mexx
 Lee i inne
znalezienie tego

BRAND

(V35604)

W dniach 8-10 czerwca WarmiñskoMazurski Zwi¹zek Szachowy zorganizowa³ zgrupowanie szkoleniowe kadry juniorów województwa warmiñsko-mazurskiego, które odby³o siê w Powiatowym
Centrum Edukacji w Kêtrzynie. Zajêcia
odbywa³y siê w dwóch grupach: A 
dla zawodników z rankingiem 1700 i wiêkszym, któr¹ prowadzi³ trener i jednoczenie kierownik sekcji MLKS Czarni Olecko
Czes³aw Spisak oraz B  dla zawodników z rankingiem od 1400 do 1600, prowadzon¹ przez Krzysztofa Budrewicza.
W zgrupowaniu wziêli udzia³ równie¿ nasi
kadrowicze, w grupie A  Marta Gryglas i Andrzej Grzyb, natomiast w grupie B  Joanna Grzyb i Kamil Gryglas.
Celem zgrupowañ szkoleniowych jest przygotowanie zawodników do jak najlepszych wyst¹pieñ w turniejach rangi ogólnopolskiej. Jedn¹ z najwa¿niejszych tego
typu imprez szachowych s¹ z pewnoci¹ Pó³fina³y Mistrzostw Polski, które
odbêd¹ siê ju¿ padzierniku. Wiêkszoæ
zawodników uczestnicz¹cych w szkoleniu wemie w nich udzia³. Zaprezentowany przeze mnie wyk³ad w grupie A
obejmowa³ cztery podstawowe zasady
strategiczne, dotycz¹ce przede wszystkim rozgrywania pozycji w partii rodkowej. Jednym z najtrudniejszych elementów w rozgrywaniu partii szachowej jest
znalezienie w³aciwego planu gry. Po
rozegraniu debiutu wiêkszoæ szachistów
stawia sobie pytanie: co dalej? Jaki plan
obraæ i czy to oby na pewno jest ten
w³aciwy? Jak pisa³ Emanuel Lasker 
Cz³owiek mo¿e stworzyæ niezliczon¹
liczbê planów, jednak¿e znalezienie prawid³owego planu gry jest równie trudne, co znalezienie jego uzasadnienia...
G³ówna teza pozycyjnych nauk Steinitza o koniecznoci budowania planu gry
jest obecnie aksjomatem. Podstaw¹ zbu-

dowania prawid³owego planu jest prawid³owa ocena pozycji, która powinna
rozwa¿yæ nastêpuj¹ce jej elementy:
1. Struktura pionkowa i s³abe pola;
2. Otwarte linie i przek¹tne;
3. Centrum i przestrzeñ;
4. Ustawienie figur;
Dwa pierwsze punkty i opisane w nich
zasady by³y przedmiotem wyk³adu. Jedna z pozycji zaprezentowanych na szkoleniu, która sprawi³a wiele trudnoci
uczestnikom pochodzi³a z partii granej
pomiêdzy Marshallem i Czygorinem w
Barmen w 1905r., któr¹ prezentujê pañstwu poni¿ej.

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

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

(V13502)

planu sprawi³o zdecydowanej wiêkszoci uczestników spore k³opoty. Aby
dobrze oceniæ pozycjê nale¿a³o równie¿
odnieæ siê do 3 i 4 punktu, który mówi
o centrum i po³o¿eniu figur. Ta du¿a
przewaga czarnych opiera siê na braku
pionkowych s³aboci i aktywnej wie¿y,
która mo¿e bez problemów wtargn¹æ do
obozu przeciwnika i narobiæ tam wiele
szkód, co gorsze bia³y nie mo¿e w ¿aden sposób temu przeciwdzia³aæ.
Wiêkszoæ uczestników szkolenia
wskaza³a b³êdny plan gry podaj¹c taki
wariant 1...Wc3?!+ 2.Ke4 W:a3 i na tym
koñcz¹c jednak po kolejnym posuniêciu
3.Kd5! z ide¹ Wc2-c7 3...Ke7 4.Wc2 Kd7
5.Wc6 b4 6.Wb6 a5 Wb7+ bia³e dostawa³y doskona³¹ kontrgrê i pomimo straty pionka nie mia³yby wiêkszych problemów ze zremisowaniem partii.
Prawid³owym planem by³o niedopuszczenie do opanowania centrum przez bia³ego króla (zasada pkt 3) oraz do uaktywnienia bia³ej wie¿y (zasada pkt 4).
W partii nast¹pi³o 1...Ke6! prosto i
bardzo skutecznie. Czarny król d¹¿y do
opanowania s³abego centralnego pola d5,
z którego bêdzie atakowa³ pionka d4 jednoczenie eliminuj¹c jak¹kolwiek kontrgrê zwi¹zan¹ z wtargniêciem bia³ych figur do w³asnego obozu. Grozi ju¿ Wc3
z wygraniem pionka. Dalej nast¹pi³o
2.Wb3 Kd5 3.Wd3 f5 5.h3 h5 i bia³y
nie mo¿e wykonaæ ju¿ ¿adnego dobrego
posuniêcia Bia³e zagra³y jeszcze 6.Ke2
i po Wd4 czarne zdoby³y pionka, zachowuj¹c wszystkie atuty pozycji z ³atwoci¹ rozstrzygnê³y partiê na swoj¹ korzyæ.
Marta i Czes³aw Spisak

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685
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Pi³ka no¿na

C.d. ze s. 1.

Czarni w IV lidze!
Nasi zawodnicy chcieli po¿egnaæ siê
z publicznoci¹ i chcieli, by to po¿egnanie
by³o godne. Mieli u³atwione zadanie, bo
Vêgoria maj¹c w perspektywie mecz bara¿owy z Romint¹ Go³dap, zagra³a w mocno
os³abionym sk³adzie. Wynik meczu to
5-1 dla Czarnych. Ciekawostk¹ jest fakt,
¿e jedn¹ z bramek zdoby³ G¹siorowski
(nasz bramkarz) z rzutu karnego. Czarni
te¿ nie grali ca³y czas w swym normalnym sk³adzie, a po d³u¿szej przerwie w
naszej dru¿ynie zobaczylimy Szarnec-

kigo, Paw³a Wasilewskiego i Dêbskiego, który specjalnie na ten mecz przyjecha³ z zagranicy. Dêbski zagra³ w drugiej po³owie i strzeli³ bramkê.
Zgodnie z tym, co by³o na plakacie,
by³o golenie 40-letnich w¹sów, by³a licytacja, by³a loteria, by³y karne, by³o wrêczenie pucharów, medali, koszulek. Du¿o
dzia³o siê na stadionie, ale dzi dopowiem tylko, ¿e gociem na meczu by³
Dariusz Dziekanowski, asystent trenera
reprezentacji Polski, który tak¿e zdoby³
gola (w rzutach karnych).
Koszulki wrêczane pi³karzom i dzia³aczom ufundowa³ Jacek Bielecki, który
by³ te¿ sponsorem pamiatkowych medali

Lekka atletyka
Olecki trójskoczek ponownie przekroczy³ 16 m
Dobre rezultaty biegaczy

Zadziwiaj¹co wysok¹ formê utrzymuje w tym sezonie Przemys³aw Szlaszyñski. Po raz drugi w tym roku przekroczy³ granicê 16 metrów. Wyczynu tego dokona³ w Bia³ymstoku 16.06.2007
r. zwyciê¿aj¹c podczas Ogólnopolskiego Mityngu Grand Prix
PZLA. W regulaminowych warunkach skoczy³ 16,09 m (przy
wietrze +0,8 m/sek). Za dwa tygodnie wystartuje w Mistrzostwach Polski Seniorów, które odbêd¹ siê na stadionie Olimpi.

Dobrze wypadli na stadionie w Zwierzyñcu równie¿ m³odsze kole¿anki i koledzy Przemka. Drugie miejsce w biegu na
dystansie 1500 m zajê³a Paulina Powiata (5:01,35 min). Pobieg³a bardzo dobrze, przegrywaj¹c nieznacznie z zawodniczk¹ Podlasia Bia³ystok.
P³otkarze z Olecka, biegaj¹cy na dystansie 400 m pp³ poprawili swoje rekordy ¿yciowe i zajêli nastêpuj¹ce miejsca: 2.
Maciej Zalewski  60,24 sek, 3. Piotr Witkowski  61,53 sek,
4. Pawe³ Witkowski  70,13 sek.
Czwart¹ lokatê w biegu na 3000 m zaj¹³ Piotr Grzêda z
czasem 9:54,41 min.
RW

VII Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki Noznej ¯aków
o Puchar Prezesa PZPN rocznik 1994 i m³odsi
W dniach 15-17.06.2007. na boiskach
MOSiR Olecko rozegrany zosta³ VI Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej ¯aków o Puchar Prezesa PZPN.
Turniej zorganizowali MOSiR Olecko i Czarni Olecko.
Wyst¹pi³o 8 dru¿yn  5 z Litwy oraz
Warmia Olsztyn, MOSiR Bielsk Podlaski, Czarni Olecko. Grano systemem ka¿dy
z kazdym w eliminacjach a nastêpnie w
dwóch grupach o miejsca 1-4 i 5-8 ka¿dy z ka¿dym.
Kolejnoæ: 1. Babrungas Plunge I
(Litwa) 2. SK Kybertai Jaunyste (Litwa),
3. Babrungas Plunge II, 4. Czarni Olecko, 5. FK Simnas (Litwa), 6. Warmia Olsztyn, 7. MOSiR Bielsk Podlaski, 8. FK
Ukmergie (dru¿yna dziewcz¹t  z Litwy).
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagro-

i zegarków dla zawodników. Pan Jacek
jak zwykle okaza³ siê cz³owiekiem wielkiego serca. Jeszcze raz pokaza³, ¿e olecka
pi³ka le¿y mu na sercu i robi dla niej
bardzo du¿o. DZIÊKUJEMY CI JACKU!!!!
- koszulkê z takim napisem i autografami pi³karzy Jacek dosta³ od dru¿yny, dosta³
równie¿ ³adny puchar. Jacku, ja Tobie
równie¿ sk³adam podziêkowania za wszelak¹ pomoc i ¿yczê zarówno Tobie jak i
ca³ej Rodzinie, a szczególnie Justynce,
du¿o zdrowia. Czarni wiele Tobie zawdziêczaj¹, jeste wspó³twórc¹ historycznego awansu. Jeste tym, który ma szczególny wk³ad w ten awans.
http://www.czarniolecko.pl/

dy rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo Manga Fantastica Pana Shina
Yasuda. Najlepsze dru¿yny otrzyma³y puchary i nagrody ufundowane przez PZPN
i Czarni Olecko.
Turniej zorganizowali MOSiR Olecko i Czarni Olecko.
Zwyciêzcy poprzednich turniejów:
2002  10 dru¿yn z 4 pañstw. Wygra³y
Wigry Suwa³ki
2003  15 dru¿yn z 4 pañstw. Wyygra³y
Wigry Suwa³ki
2004  16 dru¿yn z 4 pañstw. Wygra³
FC Trakai (Litwa)
2005  24 dru¿yny z 4 pañstw. Wygra³
UKS Tur Bielsk Podlaski
2006  20 dru¿yn z 4 pañstw. Wygra³
FK Babrungas Plunge (Litwa)
2007  8 dru¿yn z 4 pañstw. Wygra³ FK

Babrungas Plunge (Litwa)
Najlepszym strzelcem turnieju zosta³
 Ernestas Alekna (Plunge II)  12 bramek Najlepszy bramkarz  Tautvydas Zivickas (Kybartai)
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez PZPN, Wydawnictwo Manga Fantastica Pana Shina
Yasuda, MOSiR Olecko i Czarni Olecko.
Dru¿yny otrzyma³y puchary oraz
dyplomy, nagrodzeni zostali te¿ najlepsi zawodnicy w poszczególnych dru¿ynach a tak¿e wszyscy trenerzy, sedziowie oraz opieka medyczna.
Mecze sêdziowali spo³ecznie nauczyciele wf oleckich szkó³.
Uczestnicy uczestniczyli dodatkowo
w integracyjnym ognisku zorganizowanym przez Organizatorów. W czasie
wolnym p³ywali te¿ kajakami po Jeziorze Oleckim.
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Móg³bym napisaæ: Min¹³ tydzieñ...
Ale tak nie napiszê, bo w³anie minê³y
dwa tygodnie. Minê³o i jest równie¿ poza
nami czternacie dni, ale to jest to samo
co te by³e tygodnie. Tak ju¿ jest, ¿e
kwestie zwi¹zane z czasem i kalendarzem s¹ ciekawe i nie do rozstrzygniêcia w kilku zdaniach. Mijaj¹cy czas
musimy przyjmowaæ tak jak jest i ju¿.
Wobec tego przyjrzyjmy siê wydarzeniom, które mia³y swoje dobre chwile w ci¹gu ostatnich dwóch tygodni.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e uzbiera³o
siê tego bardzo du¿o, ale odrzucaj¹c z
informacji to co jest
zwyk³ym zaklinaniem
rzeczywistoci ,wszystko mo¿na zamieciæ w
kilku zdaniach.
Pierwsza wa¿na
sprawa: strajki i protesty lekarzy i pielêgniarek. Wszystko pod
has³em przeciw z³ym
rz¹dom PiS. Zabawne!
Czemu? Bo lekarze i
pielêgniarki to grupa,
któr¹ w³anie za rz¹dów
PiS objê³a najwiêksza,
bo 30% podwy¿ka p³ac.
Takiej nie mieli od wielu,
wielu lat i to gdy rz¹dzi³y w³adze i ludzie im
przychylni. Ale protestowaæ chc¹, bo za ma³o
zarabiaj¹. To ca³y kraj
powinien stan¹æ w jednym wielkim protecie, bo zarabia mniej ni¿ w wielu innych krajach europejskich. Lekarze i pielêgniarki od razu maj¹ jeden argument:
musz¹ zarabiaæ tyle by nie wyjechaæ w
wiat za zarobkiem. Nie bardzo rozumiem. Nie tego, ¿e musz¹ wiêcej zarabiaæ, ale tego, ¿e dzi wyjazd sta³ siê
takim argumentem. Kiedy organizowano referendum europejskie, to jest w
sprawie przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej, koronnym argumentem euroentuzjastów by³o to, by mo¿na by³o
legalnie wyjechaæ za granicê i tam legalnie pracowaæ. Praca za granic¹ mia³a byæ szans¹ na podniesienie statusu
materialnego lekarzy, pielêgniarek itd.
A dzi... rany! To chyba ze strachu, bo
bez znajomoci jêzyka obcego ani lekarze, ani pielêgniarki nie zarobi¹ nawet
na Zachodzie. Czy jestem przeciwny by
pielêgniarki zarabia³y wiêcej? NIE! Niech
zarabiaj¹ du¿o. Ale dzi wiadomo, ¿e
ten prostest/strajk ma jednoznaczne

pod³o¿e polityczne. Kilka osób próbuje
sobie zbiæ niez³y kapita³ polityczny. Kto
zapyta³: dlaczego szef zwi¹zku lekarzy,
który tak g³ono krzyczy o zarobkach,
dodaj¹c niskich, lekarzy nie zaprosi dziennikarzy do swojej wili pod Szczecinem.
Willa po³o¿ona jest malowniczo wród
innych podobnych domów, których
wartoæ nie spada poni¿ej jednego miliona z³otych. I o biedzie lekarzy mówi
facet, posiadacz takiego M-15, który oficjalnie zarabia siedem i pó³ tysi¹ca z³otych. Lekarze zarabiaj¹ ma³o. Sk¹d to
wiadomo? Bo sami nam to mówi¹. Do
niedawno by³a taka grupa, która te¿ protestowa³a, bo zarabia³a ma³o. Dostali nakaz

posiadania kas fiskalnych i... skoñczy³o siê, ¿e ma³o zarabiaj¹. Lekarze s¹ grup¹,
która przecie¿ prowadzi swoje pozazarobkowo-oficjalne praktyki. A czy kto
kiedy poprosi³ podczas prywatnej wizyty lekarza o wypisanie rachunku czy
paragonu za prywatn¹ wizytê? Ja kiedy dosta³em takie co. Z czystej ciekawoci poprosi³em znajomego ze skarbówki czy co takiego zosta³o zewidencjonowane w dochodach lekarza. Nie
by³o. Tym papierkiem, gdyby mo¿na by³o
odpisywaæ koszty leczenia od podatku,
mo¿na by³o podetrzeæ... Pañstwo wiecie co. Wtedy widzia³em osiem osób i
kolejne dochodzi³y. Jeli przyj¹æ, ¿e by³o
to ok 15 osób dziennie, a takich spotkañ po dy¿urach by³o 3 razy tygodniowo  to po 4 miesi¹cach mo¿na kupiæ
sobie samochód. Nie jestem przeciw tej
grupie zawodowej. Niech lekarze zarabiaj¹ i milion miesiêcznie. Tylko niech
przestan¹ narzekaæ na to, ¿e ma³o zarabiaj¹. Mój znajomy, z wiêkszego mia-

sta, kilka lat temu jako lekarz uda³ siê
do Szwecji z jedn¹ z tych pierwszych
fal zarobkowych. Po pó³ roku pisa³ jak
mu siê wietnie ¿yje, kupi³ sobie samochód, wynaj¹³ wiêksze mieszkanie. I
zacz¹³ opowiadaæ jako mu siê le dzia³o w Polsce. Jakie straszne warunki pracy
mia³ w Polsce. Proszê sobie wyobraziæ,
¿e musia³ pracowaæ po 12 godzin (czasem 14 i wiêcej jak by³o trzeba), musia³
byæ pod telefonem i lecieæ jak co siê
sta³o itd. Pañstwo go wykorzystywa³o. I przyje¿d¿a³ zmêczony do w³asnego mieszkania, a potem domu, który sobie
wybudowa³ po 7 latach pracy jako lekarz w naszym kraju. Teraz
w Szwecji to ma luksusy: dy¿ury tylko po 12
godzin, choæ by³y i takie po 24 godziny, gdzie
po prostu spa³ w pracy.
Do pracy ma tylko kilkanacie kilometrów, ale kupi³ sobie ekstra wóz, co
prawda kilkuletni, ale w
Polsce go nie by³o na taki
staæ (staæ go by³o tylko
na nowiutkiego Nissana
Primerê. Prosto od dilera)... W Polsce zarabia³
du¿o mniej! Hola, przyjacielu, wtedy mu powiedzia³em: a pamiêtasz jak
to chwali³e siê, ¿e na prywatnych wizytach w gabinecie masz 3-4 razy wiêcej ni¿ na etacie? I pracowa³e prywatnie nawet wtedy jak mia³e ten ciê¿ki dy¿ur w szpitalu. Pamiêtam tê ciszê na Skype (fajna forma
bezp³atnej ³¹cznoci ze wiatem), ciê¿ki oddech i ciê¿ko wypowiedziane s³owa: no tak, cz³owiek nie zauwa¿a tego
co ma wokó³ siebie. Kto wróci³ z Wielkiej
Brytanii i opowiada jak tam fajne jest i
ile siê zarabia. Wszyscy s³uchaj¹ zafascynowani. Zapomina tylko dodaæ, ¿e
¿yje jak szczur (przepraszam za s³owo
ale to tylko odniesienie do sytuacji) w
kanale: na pryczy, wród kilku lub kilkunastu innych sobie podobnych, z którymi wspólnie wynajmuje pokój. Gdyby mia³ sam p³aciæ za utrzymanie tego
pokoju, na pewno ju¿ nie chwali³by pobytu tam. Ale...
Jak Pañstwo widz¹, prawie ka¿da
ocena tego co dzieje siê wokó³ nas zale¿y od odleg³oci z jakiej siê j¹ ocenia
i wg starego powiedzenia: Wszêdzie
dobrze, gdzie nas nie ma.
PAC

