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14. Przystanek Olecko
Uwaga! Zmiana miejsca koncertów
Przystanku. Szczegó³y na s. 9.

Nr 28 (497)

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

10 lipca 2007 r.

Regaty Delphia
24 Match Race

Tak pasjonuj¹cej walki sportowej ju¿ od dawna w ¿eglarstwie nie by³o. Klas¹
dla siebie, pomimo tego, ¿e ostatni wycig przegra³, okaza³ siê zesz³oroczny zdobywca oleckiego pucharu Zbigniew Kania. W³anie w ostatnim fina³owym wycigu obserwuj¹cy regaty kibice mogli podziwiaæ klasê sportow¹ mistrza i ... jego
klasê fair play.
Fot. Boles³aw S³omkowski

Nr 28
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Cena 1,40 z³
Pasjonat
Przypisanych
Pó³nocy

Uprzejmie zawiadamiamy, i¿ trwa zg³aszanie kandydatów do Nagrody Pasjonata ,,Przypisanych Pó³nocy 2007.
Termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa
17.07.2007 r. o godz. 2400.
Zg³oszenia mo¿na przekazywaæ bezporednio cz³onkom Zarz¹du Stowarzyszenia lub przes³aæ poczt¹ internetow¹
na adres: biuro@przypisani.mazury.pl
Szczegó³owy regulamin konkursu znajduje siê na stronie internetowej Stowarzyszenia www.przypisani.mazury.pl zak³adka Aktualnoci.
Prawo do zg³aszania maj¹ cz³onkowie Stowarzyszenia oraz osoby uhonorowane Nagrod¹ Pasjonata ,,Przypisanych
Pó³nocy.
W imieniu Organizatorów
Prezes Stowarzyszenia Maria Dzienisiewicz

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

10%
MAJSTER

(V37704)

O przebiegu regat czytaj na s. 10-11.

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

w godzinach 1200 -1700 (we wtorek nieczynna)

letnia obni¿ka
cen rowerów

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

(V40902)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
PROMOCJE TYGODNIA
 armatura ³azienkowa - baterie, kompakt, umywalki
 emulsja Jedynka
10 l
 emulsja ftalowa bia³a
0,75 l +15% gratis
 gres JP Madera Faggio
30 x 30, gat. I
 gres JP Madera Wenge
30 x 30, gat. I
Tel. (87) 520 44 46

Redakcja

3 lipca policjanci zatrzymali dwudziestotrzyletniego Piotra B. jad¹cego skradzionym tego samego dnia motorowerem. Jakby tego by³o ma³o, motorowerzysta mia³ we krwi 0,7 promila alkoholu. By³ równie¿ poszukiwany przez policjê i s¹d, gdy¿ wczeniej zosta³ zas¹dzony wobec niego wyrok pozbawienia
wolnoci. Kierowca mia³ równie¿ zas¹dzony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdê po spo¿yciu alkoholu. Uff... du¿o tego jak na dwadziecia trzy lata i jedno zatrzymanie!

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4

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

(V37504)

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V36105)

 18 czerwca o 15.15 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Lakielach.
 18 czerwca o 20.47 jeden zastêp JRG
PSP wyjecha³ w okolice Kukowa do
zg³oszonego wypadku drogowego.
Okaza³ siê to alarm fa³szywy.
 20 czerwca o 10.50 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w okolicach ul. Kociuszki
po¿ar dzikiego wysypiska mieci.
 22 czerwca o 15.34 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Kociuszki gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego.
 22 czerwca o 16.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul., Kasprowicza
gniazdo os z domu mieszkalnego.
 23 czerwca o 21.18 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y przy pl. Wolnoci zadymienie z mieszkania.
 23 czerwca o 21.23 dwa zastêpy JRG PSP
zabezpiecza³y imprezê Noc wiêtojañsk¹ nad jeziorem Oleckie Wielkie.
 24 czerwca o 15.00 jeden zastêp OSP
Lenarty zabezpiecza³ mecz pi³ki no¿nej.
Informacji udzieli³a
starszy stra¿ak Katarzyna Jegliñska
 25 czerwca o 18.22 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z ul. Wojska Polskiego
skutki kolizji drogowej.
 26 czerwca o 13.28 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z szosy wiêtajno tarasuj¹ce j¹ drzewo.
 26 czerwca o 13.29 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy
domu przy ul. Sokolej.
 26 czerwca o 13.43 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z ul. Kolejowej tarasuj¹ce
j¹ drzewo.
 26 czerwca o 13.48 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy
domu przy ul. Mickiewicza.
 26 czerwca o 13.51 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy
domu przy ul. Armii Krajowej.
 26 czerwca o 14.12 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy
domu przy ul. Kolejowej.
 26 czerwca o 14.29 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy
domu przy ul. Kolejowej.
 26 czerwca o 15.13 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z ul. Kociuszki tarasuj¹cy j¹ konar drzewa.
 26 czerwca o 15.42 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z ul. Kociuszki tarasuj¹cy j¹ konar drzewa.
 27 czerwca o 14.47 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domku letniskowego w Dworku Mazurskim.
Informacji udzieli³
m³. ogniomistrz Andrzej Zajkowski

Pijany z³odziej

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

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

(V36705)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

(V40702)
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Pijani

kierowcy

 24 czerwca o 18.55 patrol policji zatrzyma³ na u. Go³dapskiej rowerzystê,
czterdziestodwuletniego Marka K. Mia³
on we krwi 2,8 promila alkoholu.
 26 czerwca o 13.00 zatrzymano na ul.
Kociuszki VW Golfa. Kieruj¹cy nim
czterdziestoletni Leszek P. mia³ we krwi
2 promile alkoholu.
 27 czerwca o 17.00 patrol policji zatrzyma³ do kontroli Fiata Uno. Kierowca,
dwudziestotrzyletni Adrian B., ma³ we
krwi 1,1 promila alkoholu.
 30 czerwca po pocigu zatrzymano o
12.50 dopiero w Raczkach Renaulta 19.
Kieruj¹cy nim dwudziestoletni Krzysztof
Z. (mieszkaniec Rogojn) mia³ we krwi
0,9 promila alkoholu.
 4 lipca o 15.20 policjanci zatrzymali na
ul. Go³dapskiej jad¹cego rowerem szeædziesiêciodziewiêcioletniego Henryka C.
Mia³ on we krwi 1,6 promila alkoholu.
 6 lipca oko³o 13.15 w Nowym M³ynie
zatrzymano innego rowerzystê, piêædziesiêcioszecioletniego Stanis³awa S., który
mia³ we krwi 1,6 promila alkoholu.
 6 lipca o 16.30 w Doliwach zatrzymano
do kontroli Fiata CC. Kieruj¹cy nim
czterdziestotrzyletni Dariusz J. mia³ we
krwi 0,6 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 Cwalina
 Krystyna Ko³odziejska
 Zbigniew Krzy¿ek
 Ryszard Marciniak
 Jaros³aw Sofiñski
 Magdalena Walejko

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)
Do gronego w sutkach wypadku drogowego dosz³o na przedmieciach Falsztyna ko³o Nowego targu.
Zderzy³y siê tam dwa autobusy wioz¹ce na wczasy pracowników zak³adu Limba maj¹cego swoj¹ siedzibê w Kukowie.
W wypadku ucierpia³o dwadziecia
siedem osób. Osiemnacie z nich z ciê¿szymi obra¿eniami zosta³o przewiezionych
do Nowego Targu. Osoba najciê¿ej ranna
ma z³aman¹ miednicê.
Do wypadku dosz³o oko³o ósmej. Jak
twierdzi jeden z kierowców, w jego autobusie zablokowa³y siê hamulce i najecha³
na ty³ drugiego. Kierowca próbowa³ nastêpnie wyhamowaæ autobus o betonow¹ barierkê, ale nie odnios³o to ¿adnego
skutku. Uderzy³ w stoj¹cy na poboczu

Cz³owiek

bez

barier

Rozpoczê³a siê V jubileuszowa edycja konkursu Cz³owiek bez barier
2007, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji. W ramach
konkursu mo¿na zg³osiæ osobê niepe³nosprawn¹, która np. odnosi sukcesy
w pracy, jest uznanym artyst¹, wybitnym sportowcem, liderem spo³ecznoci
lokalnej, dzia³a w organizacji pozarz¹dowej
lub czyni co, o czym warto opowiedzieæ innym. Zg³oszenia przyjmowane s¹

Sprawcy pobicia
zatrzymani

30 czerwca policjanci zatrzymali trzech
sprawców pobicia Rados³awa A.
Do zdarzenia dosz³o w Niemstach
oko³o 22.00. Zatrzymani to Wojciech K.,
Karol H., i Adam B.
Pobity dozna³ licznych ran t³uczonych
cia³a, a szczególnie g³owy oraz pêkniêcia koci czaszki. Wobec zatrzymanych
s¹d zastosowa³ trzymiesiêczny areszt.
(V30209)

samochód dostawczy, odbi³ siê od niego
i wjecha³ w pole.
Autobus, który zosta³ uderzony wywróci³ siê do rowu. W nim te¿ by³o najwiêcej osób poszkodowanych.
Ofiarami wypadku s¹ pracownicy firmy drzewnej Limba z Kukowa. Przewozi³a ich na wczasy do Szczawnicy firma
Eurobus z Go³dapi. W³aciciel firmy Edward
Górski twierdzi, ¿e nie wierzy, by przyczyn¹
wypadku by³a wada hamulców. Rzecznik
ma³opolskiej policji Dariusz Nowak zastrzega,
¿e przyczynê wypadku bêdzie mo¿na okreliæ,
gdy autokary zbada bieg³y.
Firma przewozowa z Go³dapi ju¿ w pi¹tek
wys³a³a zastêpcze autobusy. Osoby poszkodowane w wypadku przebywaj¹ w
Szczawnicy. L¿ej poszkodowani pasa¿erowie
ze szpitala zostali odwiezieni do pensjonatu.
do 17 sierpnia 2007r. W konkursie nagradzane bêd¹ osoby niepe³nosprawne,
które budz¹ podziw i mog¹ stanowiæ wzór
dla innych, dziêki swojej ¿yciowej postawie. Mimo swej niepe³nosprawnoci
prowadz¹ aktywny tryb ¿ycia i tym samym przezwyciê¿aj¹ stereotypowy obraz osoby z niepe³nosprawnoci¹.
Zg³oszenia wraz ze zdjêciami kandydatów nale¿y przesy³aæ do Stowarzyszenia
Przyjació³ Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162
Warszawa.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel.: 0226351330 , 0225360114.
Halina Ewa Kasicka

Kolizja

W Kleszczewie 30 czerwca oko³o 12.30
dosz³o do kolizji drogowej. Jad¹cy Fordem Scorpio dwudziestotrzyletni Kamil
£., jad¹c z nadmiern¹ prêdkoci¹ i bez
uprawnieñ, uderzy³ w wyje¿d¿aj¹cy z posesji
ci¹gnik rolniczy.
Pasa¿erka Forda zosta³a umieszczona w szpitalu na obserwacji.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 10-15.07.2007r.,
ul. Zielona 35
 16-22.07.2007r.,
pl. Wolnoci 7B

OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e
8.00  15.00  wystawa malarstwa Alicji
Sojki Galeria sztuki prawdziwej im. A.
Legusa, plac Wolnoci (do czwartku
 od pi¹tku) wystawa
* galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)  Wystawa malarstwa W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk, fotografia T. Kosiorowski, rzeba K. Puchalskiej.
13 lipca (pi¹tek)
16.00-19.00  dzieñ otwartych obór w
Gi¿ach (II Powiatowe wiêto Mleka)
17.00  Pracownik miesi¹ca  film, kino
19.00  Przeczucie  film, kino
14 lipca (sobota)
9.00  do bia³ego rana w niedzielê  II
Powiatowe wiêto Mleka w Gi¿ach
17.00  Pracownik miesi¹ca  film, kino
19.00  Przeczucie  film, kino
19.00  Jaber Walker  wystêp zespo³u
muzycznego, plac Wolnoci
15 lipca (niedziela)
* up³ywa termin sk³adania prac w konkursie na ekologiczna fraszkê (szczegó³y TO nr 24/493, s. 8)
10.00  Turniej o puchar Starosty Oleckiego (tenis ziemny)  korty MOSiR
17.00  Pracownik miesi¹ca  film, kino
19.00  Przeczucie  film, kino
20 lipca (pi¹tek)
* up³ywa termin zg³aszania hase³ w konkursie ekologicznym (szczegó³y TO 26/
495, s. 6)
18.00  Przystanek Kino - sala kina
21 lipca (sobota)
19.00  Shiwer Blues Band  wystêp
zespo³u muzycznego, plac Wolnoci
18.00  Przystanek Kino
22 lipca (niedziela)
10.00  VII turniej o Wielki Sêkacz Olecki (tenis ziemny)  korty MOSiR
18.00  Przystanek Kino
23 lipca (poniedzia³ek)
18.00  Fiesta Borealis  kamienna pó³rotunda w Parku Sportu i rekreacji
24 lipca (wtorek)
18.00  Fiesta Borealis  kamienna pó³rotunda w Parku Sportu i rekreacji
25 lipca (roda)
20.00  Przystanek Folk  kamienna pó³rotunda w Parku Sportu i rekreacji

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

ELF

(L10105)

Wypadek w górach

!
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Wylij film i wygraj cenne nagrody !!!

Wielki konkurs
interaktywny

O Dolinie Kreatywnej

Dolina Kreatywna to projekt Telewizji Polskiej S.A., którego g³ównym celem jest wspieranie finansowe uczniów i studentów wybitnie uzdolnionych artystycznie. Telewizji Polskiej
szczególnie zale¿y na ludziach, którzy nie zaistnieli jeszcze
szerzej w mediach, którzy nie maj¹ szansy przebiæ siê w swo-

Wiêcej informacji:
Dolina Kreatywna, Telewizja Polska S.A
ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa
Tel. 0 22 547 57 24 , mail: dolina.kreatywna@waw.tvp.pl
www.dolinakreatywna.tvp.pl

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

Zapraszamy do sklepu

NEW PRODUCTS

 Mustang  Wrangler  Adidas
 Nike
 Mexx
 Lee i inne

(V35606)

Nowa odzie¿ markowa w super niskich cenach!

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






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

(V38403)

BRAND

im rodowisku i którym potrzebna jest pomoc, aby mogli rozwijaæ swoje zainteresowania. Bior¹c udzia³ w konkursach Doliny
Kreatywnej m³odzi ludzie mog¹ zaprezentowaæ swoje pomys³y i dokonania. M³odzie¿ w wieku 14-25 lat mo¿e wzi¹æ udzia³
w konkursach Doliny Kreatywnej w interesuj¹cej j¹ dziedzinie sztuki. Og³aszany co miesi¹c konkurs dotyczy ró¿nych
dziedzin sztuki: fotografii, multimediów, filmu, sztuk plastycznych, teatru, muzyki, tañca, animacji kultury, literatury, design-u. Nagroda finansowa przyznawana jest przez Jury, sk³adaj¹ce siê z artystów i specjalistów w danej dziedzinie. Jurorzy maj¹ do dyspozycji ka¿dorazowo kwotê 15 tys. z³otych.
W czerwcu br. og³oszony zosta³ pierwszy konkurs z dziedziny FOTOGRAFIA III edycji Doliny Kreatywnej. Audycja
fina³owa konkursu FOTOGRAFIA zostanie wyemitowana we
wrzeniu br. na antenie Programu 2 Telewizji Polskiej S.A.

(V36805)

Dolina Kreatywna organizuje konkurs interaktywny pod
nazw¹ Wakacje z Dolin¹. Od 1 lipca do 23 sierpnia br. m³odzie¿ w wieku 14-25 lat mo¿e wzi¹æ udzia³ w konkursie poprzez
wysy³anie MMS-ów z filmami nakrêconymi telefonami komórkowymi. Na zwyciêzców czekaj¹ wysokiej klasy kamery cyfrowe, odtwarzacze mp3, a tak¿e wiele nagród pocieszenia.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y w terminie 1 lipca 
23 sierpnia br. wys³aæ MMS-a pod nr 901901 (koszt 1 z³
netto, tj. 1,22 z VAT) z filmem nagranym za pomoc¹ telefonu
komórkowego. Prawid³owa treæ MMS-a powinna brzmieæ:
dolina.tytu³ filmu zg³oszonego do konkursu (max. 30 znaków). Zakoñczenie przyjmowania zg³oszeñ nast¹pi o godz.
23:59 w dniu 23.08.2007 r. Uczestnik konkursu mo¿e przes³aæ
dowoln¹ iloæ filmów. Filmy po moderacji przydzielane bêd¹
do jednej z trzech kategorii: ¯ycie na gor¹co, Polskie klimaty oraz Ze wiata.
Zg³oszone do konkursu filmy, zostan¹ zamieszczone w
serwisie www.dolinakreatywna.itvp.pl Swoje g³osy na najlepszy film mog¹ oddawaæ internauci, którzy zarejestruj¹ siê na
stronie serwisu Doliny Kreatywnej. Laureatami zostan¹ autorzy, których filmy otrzymaj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów w danej
kategorii.
24 sierpnia br. nast¹pi oficjalne og³oszenie wyników na
witrynach www.dolinaktreatywna.itvp.pl oraz www.dolinakreatywna.tvp.pl Nagrody, o które warto walczyæ w konkursie
to 3 wysokiej jakoci kamery cyfrowe, 6 odtwarzaczy mp3, a
tak¿e ponad 30 nagród pocieszenia.
Konkursowi towarzyszyæ bêdzie kampania reklamowa na
portalu Telewizji Polskiej S.A (www.tvp.pl), portalu Wirtualna Polska, a tak¿e na antenie i witrynie radia internetowego
Megastacja.net
Organizatorem konkursu Wakacje z Dolin¹ jest Biuro
Marketingu i Promocji Wydzia³ ds. marketingu nowych projektów we wspó³pracy z Orodkiem Mediów Interaktywnych
oraz ITVP.pl
Regulamin konkursu znajduje siê na stronach:
www.dolinakreatywna.itvp.pl i www.dolinakreatywna.tvp.pl

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98
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Wyró¿nienie
dla Olecka

L11801

W dniu 2 lipca br. w Warszawie odby³a siê konferencja
pod has³em  Europejski Fundusz Spo³eczny  50 lat inwestycji w cz³owieka. Wziê³o w niej udzia³ ok. 900 osób, realizatorów projektów dofinansowanych ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS)
w latach 2004-2006.
W trakcie spotkania odby³a siê uroczysta gala podsumowuj¹ca og³oszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) konkurs Dobre praktyki EFS. Zg³oszono 329 projektów z terenu ca³ej Polski. Jury wybra³o 60 najlepszych,
które uzyska³y prawo pos³ugiwania siê tytu³em Najlepsza
inwestycja w cz³owieka.
Powiat olecki reprezentowa³a Pani Celina Górska  Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku. Z r¹k Pani Gra¿yny Gêsickiej  Ministra MRR oraz Pana Nikolausa van der
Pas  Dyrektora Generalnego w Dyrekcji ds. Zatrudnienia,
Spraw Spo³ecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej,
odebra³a statuetkê oraz dyplom.

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

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku
Jak twierdzi, otrzymane wyró¿nienie w tak uroczystej oprawie
dodaje powiatowi oleckiemu splendoru i oznacza, ¿e zosta³
zauwa¿ony w historii EFS i MRR, które w przysz³ym okresie
programowania bêdzie instytucj¹ zarz¹dzaj¹c¹ dla projektów
strukturalnych.
Na marginesie nale¿y podkreliæ fakt, i¿ Olecko zosta³o
wybrane wraz z trzema innymi miejscowociami z terenu Polski: Byczyn¹, Kolbuszow¹ i Lublinem do realizacji filmu o dobrych
praktykach we wdra¿aniu projektów dofinansowanych ze rodków
UE. Za³o¿eniem projektu by³o pokazanie, ¿e wdra¿anie funduszy strukturalnych przynosi wszechstronne korzyci odnosz¹ce siê zarówno do wzrostu poziomu ¿ycia lokalnych spo³ecznoci i rozwi¹zywania lokalnych problemów w obszarze
rynku pracy, jak równie¿ do powstawania nowych miejsc pracy przy realizacji samych projektów. Film zosta³ zrealizowany
w ramach projektu Historia pewnego projektu przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorz¹dowych z Lublina ze rodków EFRR
w ramach Pomocy Technicznej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

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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Katarzyna Puchalska
i Tomasz Kosiorowaski...

.... wystawiaj¹ w galerii Wies³awa B. Bo³tryka przy ul. Armii
Krajowej. K. Puchalska pokaza³a kolekcjê wspania³ych anio³ów, T. Kosiorowski fotografie z podró¿y po polskich sanktuariach religijnych. Wspaniale skomponowana wystawa, któr¹
nale¿y obejrzeæ... A prezentowane tam dzie³a mo¿na kupiæ!

Fot. Boles³aw S³omkowski

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

Tel.

(L10205)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
0-504-063-770

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

(V13504)

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

(V41002)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

%
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Urz¹d Skarbowy informuje
UWAGA PODATNICY, KTÓRZY NIE
S¥ ZAREJESTROWANI W PODATKU
OD TOWARÓW I US£UG, A W POPRZEDNIM ROKU PODATKOWYM
PRZEKROCZYLI WARTOCI SPRZEDA¯Y 10.000 EURO
Zgodnie z art. 113 ust. 1, 5 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z
pón. zm.) - zwanej dalej ustaw¹ VAT,
w odniesieniu podatników, korzystaj¹cych ze zwolnienia podmiotowego a u
których wartoæ sprzeda¿y przekroczy³a w poprzednim roku podatkowym kwotê
odpowiadaj¹c¹ równowartoci 10.000 euro
i podatników rozpoczynaj¹cych wykonywanie czynnoci podlegaj¹cych opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, gdy nast¹pi³o przekroczenie, w proporcji do okresu prowadzonej sprzeda¿y kwoty 10.000 euro, nastêpuje utrata
prawa do zwolnienia i powstaje obowi¹zek
rejestracji w celu rozliczeñ podatku VAT.
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.
Podatnicy zwolnieni podmiotowo ze
wzglêdu na poziom osi¹ganej sprzeda¿y
w poprzednim roku podatkowym oraz podatnicy rozpoczynaj¹cy wykonywanie
czynnoci podlegaj¹cych opodatkowaniu w roku podatkowym, którzy nie zrezygnowali ze zwolnienia do momentu
przekroczenia progu sprzeda¿y, s¹ zobowi¹zani do prowadzenia ewidencji
uproszczonej. Zgodnie z ustaw¹, ewidencja ta dotyczy wy³¹cznie sprzeda¿y. Podatnicy ewidencjonuj¹ sprzeda¿ za dany
dzieñ, nie póniej ni¿ przed dokonaniem
sprzeda¿y w dniu nastêpnym.
Przepisy nie okrelaj¹ formy ewidencji
uproszczonej. Jej celem jest przede wszystkim wykazanie wartoci sprzeda¿y i usta-

PODZIÊKOWANIE

Sybiracy z Ko³a Terenowego
w Olecku serdecznie dziêkuj¹ Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ w Siejniku Stanis³awowi Kopyckiemu, Pani
Ma³gorzacie Micha³owskiej, Pani Jadwidze Zdan oraz uczniom tej¿e szko³y
za uporz¹dkowanie, oczyszczenie
i konserwacjê pomnika Sybiraków,
który znajduje siê na Cmentarzu Komunalnym w Olecku.
Prezes Ko³a
Janina Maciukiewicz
(v43701)

lenie, czy podatnik nie przekroczy³ poziomu sprzeda¿y, który uprawnia do
zwolnienia podmiotowego.
Mo¿liwoæ korzystania ze zwolnienia
podmiotowego dotyczy podatników, którzy
zaczynaj¹ wykonywaæ czynnoci podlegaj¹ce opodatkowaniu w ci¹gu roku
podatkowego i nie przewiduj¹ sprzeda¿y (w proporcji do okresu prowadzonej
sprzeda¿y) powy¿ej wyra¿onej w z³otych
równowartoci 10.000 euro. Oznacza to,
i¿ dla podatnika rozpoczynaj¹cego dzia³alnoæ w ci¹gu roku podatkowego kwota
progu jest proporcjonalnie ni¿sza, a proporcje ustala siê wed³ug dni  od dnia
dokonania pierwszej czynnoci podlegaj¹cej opodatkowaniu do ostatniego dnia
roku podatkowego.
Je¿eli podatnik nie prowadzi ewidencji
uproszczonej lub prowadzi j¹ w sposób
nierzetelny, naczelnik urzêdu skarbowego, b¹d organ kontroli skarbowej okrela wartoæ niezaewidencjonowanej sprzeda¿y w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22% (art.
109 ust.2 ustawy VAT). W przypadku
stwierdzenia braku ewidencji lub udowodnienia jej nierzetelnoci organ podatkowy okrela wartoæ sprzeda¿y w
drodze oszacowania na podstawie art.
23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Oszacowanie dotyczy
jedynie sprzeda¿y nieujêtej w ewidencji
(chyba, ¿e ewidencja w ogóle nie by³a
prowadzona, wtedy 22% sankcja podatku odnosi siê do wartoci tej sprzeda¿y).
Niektóre podmioty s¹ zobowi¹zane
do prowadzenia ewidencji nabywanych
przez nich towarów w innych pañstwach
UE. Prowadzenie takiej ewidencji dotyczy podatników wymienionych w art. 10
ust. 1 pkt 2 ustawy VAT, t.j. :
- rolników rycza³towych dla prowadzonej przez nich dzia³alnoci rolniczej,
- podatników, którzy wykonuj¹ jedynie
czynnoci inne ni¿ opodatkowane i
którym nie przys³uguje prawo do ob-

ni¿enia kwoty podatku nale¿nego o
kwotê podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us³ug,
- podatników zwolnionych podmiotowo,
- osoby prawne, które nie s¹ podatnikami, pod warunkiem, ¿e ca³kowita wartoæ wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie
przekroczy³a w roku podatkowym kwoty
10.000 euro. (w z³otych kwoty te kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co: w 2006 r. 
39.200z³, w 2007r. - 39.700 z³).
Ewidencja ta powinna wskazywaæ
dzieñ, w którym wartoæ nabywanych
przez wymienione podmioty towarów z
innych pañstw cz³onkowskich przekroczy³a kwotê odpowiadaj¹c¹ równowartoci 10.000 euro, z uwzglêdnieniem
wartoci nowych rodków transportu oraz
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
(tytoñ, paliwa, wyroby alkoholowe).
Z art. 15 ust 3 pkt 3 ustawy VAT w
brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 czerwca 2005r, wnika ¿e opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug podlegaj¹
czynnoci wykonywane przez osoby fizyczne, z tytu³u których przychody s¹
wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w ramach umowy zlecenia
lub umowy o dzie³o, je¿eli z tytu³u wykonywania tych czynnoci osoby te s¹
zwi¹zane ze zlecaj¹cym wykonywanie tych
czynnoci prawnymi wiêzami tworz¹cymi stosunek prawny pomiêdzy zlecaj¹cym a wykonuj¹cym te czynnoci co do
warunków wykonywania tych czynnoci, wynagrodzenia, a przede wszystkim
odpowiedzialnoci zatrudniaj¹cego za
czynnoci zatrudnianego.
Podatnicy ci maj¹ mo¿liwoæ korzystania ze zwolnienia podmiotowego dla
tzw. drobnych przedsiêbiorców, u których wartoæ sprzeda¿y opodatkowanej
nie przekroczy³a, zgodnie z art. 113 ustawy
VAT, kwoty uprawniaj¹cej do zwolnienia (w z³otych odpowiadaj¹cej równowartoci 10.000 euro).

OG£OSZENIE O PRZETARGU

(k15301)

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Olecku, posiadaj¹cy siedzibê przy ul. Wojska
Polskiego 12 w Olecku, tel. (087) 520-22-24
1. Og³asza nieograniczony przetarg ofertowy na zbycie drzewa (d¹b) o obwodzie
3,20 m - rosn¹cego przy drodze powiatowej nr 1887N Kowale Oleckie - Dunajek w miejscowoci Ciche,
2. Termin realizacji zamówienia: do 28.07.2007 r.
3. Z dokumentacja przetargow¹ mo¿na zapoznaæ siê (lub j¹ uzyskaæ) w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 11.
4. Zamkniêt¹ kopertê zawieraj¹c¹ ofertê nale¿y z³o¿yæ w Powiatowym Zarz¹dzie
Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 5.
Koperta powinna byæ oznaczona napisem Oferta na drzewo oraz posiadaæ
nazwê i adres oferenta.
5. Termin sk³adania ofert up³ywa 16 lipca 2007 o godz. 1000.
6. W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci spe³niaj¹cy warunki okrelone w specyfikacji przetargowej.
Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg w Olecku

&
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Ponad 130 samochodów po piêciotygodniowych zmaganiach po bezdro¿ach Chin, Mongolii, Rosji, Estonii, £otwy i Litwy, Polski, Niemiec i Francji, po
pokonaniu kilku krajów - przejecha³o przez
Polskê w drodze do Pary¿a.
Rajd zorganizowano w 100-lecie pamiêtnego rajdu 1907 roku. Jest to ju¿ trzecia
z kolei edycja (po rajdach z 1907 i 1997)
wyprawy na trasie z Pekinu do Pary¿a.
Uczestnikami rajdu s¹ zawodnicy z ca³ego wiata  ze wszystkich kontynentów. Przygotowali oni do startu w rajdzie samochody, które zosta³y wyprodukowane niemal 100 lat temu. Najstarszy samochód uczestnicz¹cy w rajdzie
to Mercedes 60HP z 1903 roku. Rarytasami w rajdzie s¹ m.in. dwa pojazdy Itala 40 z 1907, Ford T z 1909, trzy Rolls
Royce Silver Ghost z pocz¹tku lat dwudziestych. Startuj¹ce z numerami 11 i 14

auta La France wyró¿niaj¹ siê najwiêksz¹ pojemnoci¹ silnika  14.500 cm3,
a wyprodukowane zosta³y w 1919 roku!
24 czerwca 2007r. uczestnicy rajdu
przejechali polsko-litewskie przejcie
graniczne w Budzisku.Kawalkada zabytkowych pojazdów odwiedzi³a tak¿e Olecko.
W nastêpnym dniu cigali siê w okolicach Rynu i Gi¿ycka. Dalej udali do
Gdañska. Spêdzili tam prawie dwa dni
przed finiszowym etapem przez Niemcy
do Pary¿a.
27 czerwca Rajd wyruszy³ o godz. 07:00
z Gdañska na licz¹cy niemal 600 km etap
do Poczdamu (Niemcy).
W klasyfikacji rajdu bior¹ udzia³ samochody podzielone na trzy kategorie:
Pioneer, Vintageant i Classic. Kategoria
Pioneer to auta, które powsta³y do 1921
roku  w rajdzie jest ich 19. Vintageant
to najliczniejsza kategoria obejmuj¹ca
samochody budowane do roku 1941 
w rajdzie uczestniczy ich 77. Najm³odsza kategoria (38 aut) to Classic. S¹ to

Rajd Pekin-Pary¿

auta wyprodukowane przed 1961 rokiem,
ale organizatorzy (The Endurance Rally
Association) dopucili do udzia³u kilka
m³odszych samochodów  a¿ do 1969
roku.
Wszystkie samochody przed startem
do rajdu mia³y przeprowadzone szczegó³owe badanie kontrolne. Sprawdzano
oryginalnoæ budowy aut. Wymagano

(oprócz kategorii Pioneer) aby samochody
wyposa¿one zosta³y we wszystkie niezbêdne urz¹dzenia zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo w ruchu drogowym. Posiadacze zabytkowych samochodów musieli
wiêc przerabiaæ np. uk³ad hamulcowy tak,

aby cztery ko³a by³y hamowane!
Albo uk³ad kierowniczy (i inne urz¹dzenia) tak przekonstruowaæ, aby ko³o
kierownicy mog³o byæ obs³ugiwane z
przedniego siedzenia!!! I oczywicie dodaæ
pasy bezpieczeñstwa dla wszystkich
pasa¿erów, a tak¿e obowi¹zkowo  dwukilogramow¹ ganicê. Zezwolono na u¿ycie
(i transport) dowolnej iloci kó³ oraz czêci
zapasowych  ale tylko tyle, ile zmieci
siê we w³asnym rajdowym pojedzie.
Regulamin sportowy przewiduje wiele
czasowych kar dla uczestników. M.in.
zmiana jednego cz³onka za³ogi podczas
rajdu kosztuje: gdy zapowiedziano
zmianê  12 karnych godzin. W przypadku nieprzewidzianej zmiany  kara
wynosi a¿ 24 godziny!
Klasyfikacja rajdu oparta jest w g³ównej mierze na precyzyjnym pojawianiu
siê uczestników na punktach kontrolnych.
Dodatkowo  ale nie obowi¹zkowo dla
uczestników  wprowadzono odcinki
specjalne, na których organizator kontroluje czas przejazdu próby i porównuje go z czasem wynikaj¹cym z nadanej
dla ka¿dej kategorii pojazdów innej redniej
szybkoci.
Efektem klasyfikacji jest uzyskanie
statusu z³otego, srebrnego lub br¹zowego
medalu!
Na podstawie:
http://www.roadlook.pl
Fot. Józef Kunicki

'
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14. Przystanek
Olecko
Program

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

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

27 lipca, godz. 21.00  Big Cyc Show. Wyst¹pi¹: BIG
CYC, PRINCES oraz REVIVAL BAND (Czechy), (ma³y stadion
MOSiR)
28 lipca, godz. 20.00  25 lat LADY PANK - koncert z
okazji 25-lecia istnienia zespo³u; w programie Jubilaci i
ich Gocie: Wniebowciêci, Tymon Tymañski & Transistors
(ma³y stadion MOSiR)
* II Olecki Zlot fanów Lady Pank
Ca³oæ Przystanku poprowadzi kabaret KUZYNI z Piwnicy pod Baranami w Krakowie.
WSZYSTKIE TEGOROCZNE KONCERTY S¥ BEZP£ATNE!!!
Ponadto codziennie od 23 do 28 lipca
 gry i zabawy dla dzieci (pl. Wolnoci)
 imprezy rekreacyjno-sportowe (obiekty MOSiR)
Propozycja imprez sportowo-rekreacyjnych
podczasPrzystanku Olecko 2007
Mecz pi³ki no¿nej Lady Pank  Fani (termin w trakcie uzgodnieñ)
27.07.2007 r., godz. 16.00  otwarty turniej pla¿owej pi³ki no¿nej  boisko przy kortach,
28.07.2007 r., godz. 12.00  XV Olecki Otwarty Maraton P³ywacki  pla¿a miejska,
28.07.2007 r., godz. 17.00 - Turniej Mistrzów Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza Olecka
28.07.2007 r., godz. 19.00  nocny otwarty turniej tenisa ziemnego o puchar Przystanku Olecko (gra podwójna)  korty,
29.07.2007 r., godz. 10.00  otwarty turniej tenisa ziemnego o
puchar Przystanku Olecko (gra pojedyncza)  korty,
29.07.2007 r., godz. 11.00  otwarty turniej siatkówki pla¿owej
 boisko przy kortach.
29.07.2007, godz. 17.00  25. Turniej Strzelectwa Myliwskiego (strzelnica w Doliwach)
Dodatkowo istnieje mo¿liwoæ korzystania z:
- kortów tenisa ziemnego,
- si³owni i sauny,
- boiska do siatkówki pla¿owej (przy kortach i na Pla¿y Miejskiej),
- wypo¿yczalni sprzêtu p³ywaj¹cego na Pla¿y Miejskiej.
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Regaty Delphia 24 Match Race
Otó¿ na pierwszej boi zwrotnej, gdy cigaj¹ce siê jachty
walczy³y o lepsz¹ pozycjê wejciow¹, zawietrzny jacht POL 7
otar³ siê o maj¹cy pierwszeñstwo jacht POL 11 dowodzony
przez Rafa³a Sawickiego. Sêdzia nie widzia³ tego, ale widzieli
to widzowie i zawodnicy. Wycig wiêc by³ kontynuowany bez
na³o¿onej na Zbigniewa Kaniê kary. Jednak przed met¹, gdy
zwyciêstwo by³o ju¿ pewne, Z. Kania sam wykona³ karê robi¹c pe³ny obrót jachtu i tym samym pozwoli³ konkurentowi
wygraæ.

C.d. ze s. 1.

Fot. Boles³aw S³omkowski

Fot. Boles³aw S³omkowski

Tak wiêc ci co siê na ¿eglarstwie znaj¹ wiedz¹, ¿e oleckie
regaty wygra³o dwóch ¿eglarzy. Rafa³ Sawicki, który zwyciê¿y³ zmagania i Zbigniew Kania, który sam przyznaj¹c siê do
b³êdu, straci³ co prawda g³ówny puchar, ale zyska³ uznanie
¿eglarskiej braci.

Emocje tych regat zaczê³y siê ju¿ od pierwszego wycigu,
gdy ró¿nica na mecie pomiêdzy cigaj¹cymi siê jachtami nie
pozwoli³a widzom na wytypowanie zwyciêzcy. Równie¿ ten
wycig by³ taki, ¿e na ka¿dej boi zwrotnej zmienia³ siê prowadz¹cy.
Zawody, jak zwykle tego typu imprezy, relacjonowa³ wspania³y ¿eglarz, gawêdziarz i... wodzirej Mieczys³aw Konarzewski. Równie¿ organizacja regat by³a wymienita, mo¿na owiedzieæ  wzorowa. Wszystko dzia³o siê nale¿ycie, a nie by³o
widaæ dlaczego. Mistrzowska logistyka.
Obecnie p³ywa na wiecie ju¿ dwadziecia jachtów budowanej w Olecku klasy. Osiem z nich ma polskie za³ogi. Dwa
jachty POL 1 i POL 11 to maszyny regatowe stoczni Delphia.
Regaty zaszczycili swoj¹ obecnoci¹ Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski, wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz
oraz wiceburmistrz Henryk Trznadel. Podejmowali ich w³a-

Fot. Boles³aw S³omkowski



Tygodnik Olecki nr 28 (497)

Fot. Boles³aw S³omkowski

ciciele stoczni Wojciech i Piotr Kot.
W przysz³ym roku regaty prawdopodobnie zostan¹ rozegrane w trybie otwartym, czyli wszystkie jachty bêd¹ startowaæ jednoczenie. Tak zapowiedzia³ w krótkim wywiadzie
Wojciech Kot.
Redakcja gratuluje udanej sportowej imprezy.
Miejsca w regatach i sk³ad za³óg
1. Rafa³ Sawicki (kapitan), Adam Kajzer, Aleksander Kajzer,
Piotr Szwoch  jacht POL 11 Delphia Yacht

2. Zbigniew Kania (kapitan), Edward Konarzewski, Piotr Królikiewicz, Szczepan Wroñski  jacht POL 7 Toyota Bydgoszcz Jaworski Auto
3. Marcin Pietrzak (kapitan), Anna Jab³oñska, £ukasz Chmielewski, Adam Sa³ata  jacht POL 33 Toyota Auto Podlasie
4. Krzysztof Kowalski (kapitan), Micha³ Domañski, Pawe³ Masianis
(olecczanin), Zbys³aw Ziemacki  jacht POL 1 Delphia
Yacht
fot. Tomasz Kosiorowski

Fot. Boles³aw S³omkowski

Fot. Tomasz Kosiorowski



Tygodnik Olecki nr 28 (497)

Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (3)
Dominikana i Haiti
Ulicami p³ynê³y rzeki
Wstalimy o godz. 8.15 i poszlimy na niadanie typu szwedzki stó³ pod du¿y okap. Na talerz na³o¿y³em sporo jajecznicy,
trochê ¿ó³tego sera, 3 kawa³ki szynki, owoce i wzi¹³em kawê.
Po 10. bylimy ju¿ na pla¿y. Upa³ niesamowity, woda ciep³a
i sporo turystów, którzy wylegli ze swoich luksusowych hoteli
na piasek. Te¿ na nim le¿a³em i przygl¹da³em siê spaceruj¹cym:
trzy kobiety paradowa³y z go³ym biustem, a ju¿ zupe³n¹ przesad¹ by³o smarowanie siê kremem do opalania robi³a to Murzynka!
Zajrzelimy jeszcze do sklepików z pami¹tkami, ale ceny
by³y dla nas stanowczo za wysokie. Po¿egnalimy siê z Monik¹ i Micha³em, oddalimy klucz do recepcji i wyruszylimy
na podbój wyspy, któr¹ otacza Morze Sargassowe z jednej
strony i Karaibskie z drugiej.
Mielimy zamiar ³apania okazji, wiêc za³o¿ylimy ciê¿kie
plecaki na grzbiet i szlimy w kierunku Bávaro. Po przejciu
50 metrów zatrzyma³ siê przy nas ma³y rejsowy autobus. Zap³acilimy po 20 peso (2 z³) i usiedlimy miêdzy spoconymi
Murzynami, którzy nawet nie zareagowali na nasz widok. To
dobry znak. Samochody nie maj¹ rejestracji z przodu, tylko z
ty³u.
W Bávaro wsiedlimy od razu do autobusu, który by³ ju¿
podstawiony na przystanku (przystanek?  to jaki dziwny
niewielki budynek z w¹skim korytarzykiem, toalet¹ i chyba
kas¹, w której nikt nie kupuje biletów, bo robi siê to w autobusie). Pojechalimy do oddalonego o 40 km miasta Higüey.
Kierowca wysadzi³ nas przy s³ynnej bazylice Matki Bo¿ej.
Obejrzelimy j¹ ze wszystkich stron. Z zewn¹trz wygl¹da jak
typowa nowoczesna konstrukcja, zreszt¹ betonowa, ale w
rodku by³o ju¿ ciekawiej, przestronnie. Przy o³tarzu znajduje

Zatoka Samana

Andrzej Malinowski
siê cudowny obraz Matki Bo¿ej, do którego podchodzili ludzie, dotykaj¹c go i
ca³uj¹c przez szybê, czêsto z zapalonymi wiecami, prosz¹c o wszelkie ³aski.
To miejsce jest tak¹ Dominikañsk¹ Czêstochow¹.
Z Higüey planowalimy od razu pojechaæ do Sabana de la Mar. Kierowca

Higüey. Bazylika
autobusu zapewnia³, ¿e na pewno nas
tam dowiezie. Guzik prawda. Na 60 km
w miecie Hato Mayor (ale o tym dowiedzielimy siê póniej) zakoñczy³ siê
rejs i wszyscy ludzie wysiedli. Oszuka³
nas. Za bilet zap³acilimy po 80 peso.
Bylimy jedynymi bia³ymi pasa¿erami. Kto
wióz³ koguta, który bezustannie pia³.
Wysiedlimy z autobusu i z nieba
lun¹³ deszcz. Schronilimy siê pod okapem niewielkiej stacji benzynowej (ci,
którzy z nami jechali, te¿). B³yskawice
przeszywa³y niebo. Kierowca autobusu
rzuci³ na odchodne do ludzi, mo¿e nas
po¿a³owa³, ¿e udajemy siê do Sabana i
w tym samym momencie jaki motocyklista zaoferowa³ nam swoj¹ pomoc. Trudno siê by³o z nim dogadaæ, przecie¿ to
daleko st¹d  do promu. Goæ nic nie
rozumia³, zreszt¹ obustronnie. Chcia³ 600
peso (czy¿by do miejsca docelowego?!),
ale wzi¹³ tylko 40. Wsiedlimy jednak na
jego motocykl i przejechalimy w desz-

!
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czu kilka ulic, którymi p³ynê³y rzeki i znalelimy siê na innym przystanku. Tu nas zobaczyli Murzyni, podbiegli i wciskali kit  za ile to oni nas nie podrzuc¹ do portu. Potwierdzi³o
siê, ¿e nie jestemy w Sabana, tylko w Hato Mayor. Koszmarna niespodzianka! Nie potrafilimy siê z nimi dogadaæ, bo kombinowali jak tylko najlepiej umieli. Wysoki naganiacz te¿ jecha³ do portu i w koñcu uzgodni³ z nami (albo my z nim  nie
pamiêtam jak to by³o), ¿e on i my zap³acimy w sumie 800 peso
(80 z³)  za przejazd 45 km. I musimy siê spieszyæ, bo o godz.
17.00 odp³ywa prom do Santa Barbara de Samana. Tak wysoka suma przerazi³a nas, ale nie by³o wyjcia.
Drogi fatalne. Zd¹¿ylimy. Micha³ straszy³ w³aciciela busa,
¿e wzi¹³ od nas za du¿o, bo na wywieszce w rodku by³ cennik (60 peso od osoby!). Dalimy 520 peso. Wysoki naganiacz wcisn¹³ kierowcy tylko kilkadziesi¹t i siê ulotni³. Nie
pomog³y nasze ¿ale i k³ótnia!
Okaza³o siê, ¿e prom to niewielka chybotliwa ³ód. By³a
zakotwiczona na otwartym morzu i trzeba by³o najpierw do
niej dop³yn¹æ  te¿ jak¹ niewielk¹ ¿elazn¹ skorup¹. Do ³ódki
za³adowano tak¿e motor, dwie beczki i wysoki naganiacz
te¿ siê zaokrêtowa³. Na promie by³o ju¿ sporo pasa¿erów.
Za bilety (nie dostalimy ich) zap³acilimy po 120 peso. P³ynêlimy przez Zatokê Samana i widzielimy przelatuj¹ce pelikany, które tak zawziêcie obserwowa³ Micha³ i Monika w Bávaro.
Tutaj zamiast mew lataj¹ pelikany. Od stycznia do marca przyp³ywaj¹ do tej zatoki wieloryby. Wtedy w miasteczku jest a¿
30 tysiêcy turystów. S¹ nawet postawione dla nich platformy,
¿eby mogli lepiej je obserwowaæ. Jest te¿ most ³¹cz¹cy trzy
niewielkie wysepki. Dzisiaj w miasteczku bylimy chyba jedynymi turystami.
Po przycumowaniu do brzegu, nim zd¹¿ylimy wyjæ z portu
 bo to te¿ miejsce prowizoryczne, otoczyli nas miejscowi,
nawet Murzyn bez nogi siê nami zainteresowa³  by³ zreszt¹
najbardziej ha³aliwy i trochê niebezpieczny. Mówi³ tak szybko, jakby strzela³ cekaemem.
Pojechalimy motocyklem z okapem do hotelu Bahia View
(adres z przewodnika) i po targowaniu siê dano nam pokój za
10 dolarów od osoby  pokój przyzwoity, a nie jaka tam
nora. Obs³uga bardzo sympatyczna, ale nie potrafi³a skleciæ
po angielsku najprostszego zdania, mimo wszystko uda³o siê
porozumieæ. Zreszt¹, nim wysiedlimy z dziwnego motocykla,
przyjecha³ ten beznogi Murzyn i wpiera³ recepcjonistce, ¿e to
on nas tu skierowa³. Niech mu bêdzie! Jestemy jedynymi
goæmi w hotelu. Poszlimy do miasta i wszyscy siê nam przy-

Higüey. W oczekiwaniu ³ask
gl¹dali, jakbymy spadli przed chwil¹ z nieba.
Kupilimy po trzy kawa³ki pizzy (120 peso) i po butelce
piwa (35). Usiedlimy nad brzegiem oceanu i zajadalimy ze
smakiem. Robi³o siê ju¿ ciemno. Nie chcielimy jednak wracaæ do hotelu, postanowilimy odbyæ spacer wzd³u¿ nadbrze¿a.
W pokoju mamy klimatyzacjê  wiatrak zamontowany na
suficie, który obracaj¹c siê obraca jednoczenie ¿arówkê i
jest przy tym dziwny pisk. ¯eby nie by³o tylko od tego po¿aru! Woda z kranu i prysznica ledwo siê s¹czy.
C.d.n.

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

(V32107)

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

UWAGA

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

"
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Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

(V30409)

(V36505)

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V29310)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12207
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L12001
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30908
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11502

BIURO RACHUNKOWE

(V37904)

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

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V31008
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V31308
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V43001
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11602
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V30309
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70

LECH
ZAK£AD PRODUKCYJNO-HANDLOWY




ul. Rzenicka 6,

Olecko

tel. (087) 520 20 08 



V39503
V43201
L12301

PRODUCENT OKIEN i
DRZWI PCV i ALUMINIUM

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

Pomiary i dowóz gratis!

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

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

FUH ELEKTROCOOL

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 K12308

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-520-29-23 K11010
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V35006
* naprawa: pralek, lodówek, innych urz¹dzeñ ch³odniczych,
STANKIEWICZ, tel. 0-87-520-33-66, 0-508-723-894 V25412
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V36515
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

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

k2okna@vp.pl

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

(V31208)

ADLER

V43501

* fryzjerskie: strzy¿enie, farbowanie, czesanie, tel. 0-506-396376
K13106

(V43401)

(V39003)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38503

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

(V36405)

* ASTRA - restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-25-68 V35406
* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V43111
* COLOSSEUM - Hotel, Restauracja, tel. 0-87-520-26-43 V33407
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V36205
* ELIPSA- PU Merda, noclegi, wesela, przyjêcia, tel. 0-87520-29-77
V31608
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-063-770 V36215
* 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
V39103
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V43121
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V39303
* PENSJON, noclegi, tel. 0-502-264-902
K13703
* przeja¿d¿ki motorówk¹, narty wodne, kó³ko, tel. 0-502-264902
K13803
* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V18116
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V35306
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L11004
* SKARPA - noclegi, restauracja, przyjêcia okolicznociowe,
tel. 0-87-520-18-50
V31708
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L9706
* STAN MARINO  pizzeria, plac Wolnoci 16, przyjêcia,
zamówienia domowe, tel. 0-87-520-49-60
V39203
* WESELA, przyjêcia, imprezy studenckie, UWAGA: du¿a atrakcyjna przestrzeñ do tañca, Dom Weselny Eden, Gdañska 1,
tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V43101
* zespó³ muzyczny POWRÓT LEGENDY, tel. 0-87-523-91-57 K13903
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660-432-109 V35506

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79928
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K37604
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V38603

(V42901)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
(L11104)
Tel. 0-603-440-115

#
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* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V35106

DOBREJ MARKI

sprzeda¿, naprawa

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

(V31508)

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

V32507

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V41102)

ROWERY

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2722)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V30009
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K29510
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V42801
V43301

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

(V31408)

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

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8315
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4620
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K14103
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L9008
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V35207

(V37105)

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

(V31108)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(V29410)

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
V36605
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

Centrum Rolin Ozdobnych

(V36305)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

INNE
* oddam w dobre rêce szczeniaki od ma³ej, bia³ej, ³adnej suczki,
tel. 0-501-720-701
L11901
* proszê o kontakt rodziców maj¹cych chore dziecko z zespo³em jelita dra¿liwego, tel. 0-87-520-44-33
K15001
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L8808
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K14203
PRACA
* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L11702
* Zostañ konsultantk¹ AVON, teraz 12 prezentów!,
tel. 0-609-600-338
K10710
* zatrudniê budowlañców do remontów, tel. 0-512-265-569,
0-87-520-26-93
K14702
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L8908
* zatrudnimy mechanika, tel. 0-87-520-02-12
V30319
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24 (sklep
zoologiczny)
L10305
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L10405
* Audi A6, 2,5TDI, 1996, 21.500 z³otych, zarejestrowany, tel.
0-509-292-234
K14802
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L9307
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L11203
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L10904
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K14303
* Fiat 126p, zielony, 1994, tel. (087) 520-76-05
K15201
* gara¿, ul. Go³dapska, przy w¹skotorówce, tel. 0-508-266-703K14901
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L10505
* Peugot 307SW Combi, 2,0 HDI, salon, pierwszy w³aciciel,
2003, tel. 0-606-439-521
V42302
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589 L12201
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L10804
* stó³ bilardowy, tanio, tel. 0-502-264-901
K13603
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57 L11403
WYNAJEM
* gara¿, magazyn, 50 m.kw., Mazurska, tel. 0-509-706-400 K14003
* mieszkanie 160m2 do wynajêcia, tel. 0-604-184-868 K15401
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L8010
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L12101
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L10604

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

26 93390006 0000 0006 6992 0001

GRÜNLAND

OG£OSZENIA DROBNE

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

W£OSY T£USTE

W³osy t³uste myje siê raz na 2-4 dni,
w zale¿noci od szybkoci ich przet³uszczania. Do mycia mo¿na u¿ywaæ myde³
siarkowych, dziegciowych lub szamponów chlorofilowych, tatarochmielowych,
piwnych i innych przeznaczonych do
w³osów t³ustych. Do p³ukania w³osów
stosujemy nastêpuj¹ce zio³a: do w³osów
ciemnych- skrzyp, miêtê pieprzow¹, korê
dêbow¹ (po 2 ³y¿ki ka¿dego na litr wody);
do w³osów jasnych - skrzyp, rumianek,
szyszki chmielu (w proporcji jak wy¿ej).
Miêdzy jednym a drugim myciem wcieramy w skórê g³owy (co drugi dzieñ) p³yn
przeciw³upie¿owy na zmianê z wod¹
brzozow¹ - przy w³osach jasnych, oraz
wodê pokrzywow¹ na zmianê z p³ynem
przeciw³upie¿owym - przy w³osach ciemnych.
Je¿eli w³osy s¹ t³uste, ale nie ma ³upie¿u, przecieramy skórê g³owy wod¹
brzozow¹ lub esencj¹ tatarochmielow¹.

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.

rety, Radomi³y, Sary
Andrzeja, Anakleta, Benedykta, Dana,
Daniela, Ernesta, Eugeniusza, Henryka,
Irwina, Jakuba
14 lipca
Izabelli, Kamili, Kamy, Karoliny, Kory,
Marceliny, Steli, Stelli, Ulryki
Bonawentury, Damiana, Dobrogosta,
Feliksa, Henryka, Jakuba, Kamila, Kosmy,
Marcelego, Marcelina, Ulryka
15 lipca
Angeliki, Angeliny, Baldwiny, Ditty, Igi
Atanazego, Bonawentury, Brunona,
Daniela, Dawida, Donalda, Egona, Henryka, Niecis³awa, Lubomys³a, Waldemara, W³odzimierza
16 lipca
Benity, Carmen, Karmeny, Marii, Mariki, Marleny, Mirelli, Ruty
Andrzeja, Benedykta, Dzier¿ys³awa, Eustachego, Eustachiusza, Kanimi³a, Stefana, Waldemara

Tkaniny nylonowej...

nie wolno ci¹æ no¿yczkami, gdy¿ rozciête brzegi bêd¹ siê strzêpiæ. Tkaninê przecinamy przy pomocy grubej starej ig³y
do szycia w³o¿onej w korek. Tak przygotowane narzêdzie trzymamy nad pal¹c¹
siê wiec¹ i rozgrzane przeci¹gamy po
zaznaczonym wczeniej miejscu. Nylon nie
tylko ³atwo siê przetnie ale równie¿ brze¿ki
po obu stronach przeciêcia lekko siê stopi¹
i zapobiegn¹ strzêpieniu siê tkaniny. Nie
trzeba te¿ obrzucaæ szwów.

Znieczulenie

Plasterek wie¿ej cebuli lub z¹bek
czosnku, przekrojony na pó³ i przy³o¿ony na miejsce, w które u¿¹dli³a osa, przynosi natychmiastow¹ ulgê.



10 lipca
Almy, Ameli, Amelii, Anieli, Armelii, Libuszy, Malwiny, Rufiny, sandry, Sylwany,
Weroniki
Aleksandra, Antoniego, Budziwoja, Emanuela, Filipa, Januarego, Olafa, Racimira, Radziwoja, Rufina, Samsona, Sylwana, Sylwina, Witalisa
11 lipca
Eleonory, Kaliny, Kariny, Kiry, Olgi, Pelagii,
Wyszes³awy
Benedykta, Cypriana, Demetriusza, Oliwiera, Pelagiusza, Piusa, Wyszes³awa
12 lipca
Imis³awy, Janiny, Jony, Pameli, Rudomi³y,
Weroniki, Wery
Andrzeja, Bonifacego, Brunona, Felicjana,
Feliksa, Gwalberta, Henryka, Imis³awa,
Jana, Tolmierza, Tolmira, Wasyla
13 lipca
Dalidy, Danieli, Grety, Justyny, Kingi,
Lidy, Magdaleny, Ma³gorzaty, Marga-

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia
 Jak Lach, tak Rusin po szkodzie siê
m¹drzeje, niech¿e siê jeden z drugiego nie mieje.
 Jaka jest pogoda w Siedmiu Braci pi¹cych (10 lipca) taka bêdzie przez nastêpnych siedem tygodni.
 Gdy w Cypriana (11 lipca) deszcze, popada tydzieñ jeszcze.
 W lipcowej porze ³owi¹ raki, piskorze.
 Lipiec  starego chleba z nowym przypiec.
 Gdy mg³a o Babi¹ Górê podczas ¿niw
zaczepi, uciekajmy ze zbo¿em, bo siê
wszystko zlepi.

Przechowywanie m¹ki

Przed wsypaniem jej do s³oika nale¿y dok³adnie j¹ przesiaæ. Potem wraz z
ni¹ w³o¿yæ tam kilka listków laurowych
lub... zwyk³e ¿elazne gwodzie.

Nasz przepis
Deser

4 ¿ó³tka
4 ³y¿ki cukru
8 ³y¿ek wina marsala lub muskatu
¯ó³tka wlewamy do miedzianego
(nie ocynkowanego) naczynia z wypuk³ym dnem. Dodajemy cukier i dok³adnie ucieramy. Stopniowo wlewamy wino. Naczynie z utart¹ mas¹
umieszczamy w wiêkszym naczyniu w
wrz¹tkiem, tak aby nie zanurzyæ dna
w wodzie i gotujemy ca³y czas mieszaj¹c, a¿ masa zgêstnieje.
Masê nak³adamy ³y¿eczk¹ do pucharków i podajemy na stó³.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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Moje Pierwsze Zawody Wêdkarskie (1)
Zimno, wiatr, zglutowana zanêta,
brak siatki na ryby oraz du¿a iloæ kryp
p³ywaj¹cych po kanale, nie mog³y popsuæ moich pierwszych zawodów wêdkarskich.
Ale po kolei.
Bêd¹c od niedawna administratorem
strony Klubu Wêdkarskiego Ukleja w
Olecku bywa³em tu i tam, ale przewa¿nie jako fotoamator robi¹cy zdjêcia do
witryny Uklei. Jako ¿e w klubie nie ma
karpiarzy, wiedzia³em, ¿e szybko na wspólne wêdkowanie nie wybiorê siê z kolegami. Ale có¿, jak mawiaj¹: Dla dobrego towarzystwa to i Cygan da³ siê powiesiæ. To i ja nie bêdê gorszy. Postanowi³em, ¿e wybiorê siê na zawody sp³awikowe, które mia³y byæ rozegrane na
kanale Mioduñskim, niedaleko Miko³ajek.
Zawody  trzeba wiêc siê przygotowaæ, wszak technika sp³awikowo-bacikowa by³a mi zupe³nie obca.
Zaczynamy.
Sobota: godz.22.00
Wróci³em z ryb, wrzuci³em fotkê z
karpikiem do galerii http://www.pogawedki.wedkarskie.pl/ i poszed³em do kuchni. Czas zacz¹æ dozbrajaæ sprzêcicho.
Odmierzam ¿y³kê 0,12 wg d³ugoci bacika (6-cio metrowy Konger za 27 z³). Przypon
0,10, haczyk nr 16, sp³awik na rzekê o
wypornoci 2g z d³ugim trzonkiem i niewielk¹ antenk¹. Gotowy komplecik nawin¹³em na drabinkê. Zrobi³em takowe
dwa. Do reszty wêdek dorobiê nad wod¹,
w trakcie zawodów - tak sobie pomyla³em (pierwszy b³¹d). Co ja siê bêdê mêczy³, przecie¿ jutro muszê wstaæ wczenie.
Torby popakowane, wszystko przygotowane, mo¿na udaæ siê w objêcia
Morfeusza. Budzik w telefonie nastawi³em, na godz.4:00.
Niedziela: godz. 4:00.
Dryñ, dryñ  nie zaspa³em. Zagl¹dam za okno, wita, dosyæ widno, bezchmurnie, wiaterek lekko dmucha. Dobra pora, ¿eby spokojnie wstaæ, co przegryæ, wypiæ kawusiê i wymusiæ posiedzenie na tronie- nad wod¹ mo¿e to
byæ problem. Moje s³oneczko przytupta³o do kuchni, zrobi³o mi kilka kanapek,
buziak na drogê i wymarsz do samochodu.
Wychodzê na dwór i szok. O, kurde,
ale zimno. Ale s³oñce na pewno ogrzeje, niech tylko wzejdzie wy¿ej  nie bêdê
przecie¿ wraca³ do domu po sweter (drugi
b³¹d), chocia¿ moje kochanie mówi³a co
o ewentualnym zimnie. Wsiadam do sa-

mochodu. Jeszcze krótka chwila na ogarniêcie wszystkiego  czy aby czego nie
zostawi³em w domu? Szybka analiza.
Wszystko jest. Jestem pewien. Tylko, czy
aby na pewno?
Godz. 4:40.
Ruszam.
Po drodze zabieram kolegów, weteranów klubowych. Trasa fantastyczna.
Podczas jazdy zauwa¿amy aktywnoæ
lenych mieszkañców. M³ode sarny i
stada dzików. Dobry znak dla wêdkarzy.
Zwierzyna aktywna to i ryby musz¹ braæ.
Tak by³o zawsze i to siê sprawdza.
Godz.6:20
Jestemy na miejscu, zi¹b jak diabli.
Sweterek by siê przyda³, sama bawe³nianka
i polar s³abo grzej¹, dobrze, ¿e w baga¿niku le¿y lekka ortalionowa kurtka. Ca³kiem niele zabezpiecza przed wiatrem.
Ale, czy na d³ugo? S³oñce jeszcze nisko
wieci, cienie wyd³u¿one jak na jakim
koszmarnym filmie. W powietrzu czuæ
wiosnê przeplatan¹ zim¹.
Spogl¹dam w lewo.

od trzcin i innych rolin wynurzonych.
Woda zimna. Uci¹g nieznaczny. Ma³a fala
w poprzek kana³u. Wiatr pó³nocny, przez
ca³y czas trwania zawodów bêdzie dmucha³ w twarz. Dobrze, ¿e s³oñce z ty³u,
nie bêdzie wieci³o po oczach.
Doje¿d¿aj¹ nastêpne samochody.
Wysiadaj¹ z nich wêdkarze, witaj¹ siê 
misiu-misiu. Czujê siê trochê nieswojo.
W koñcu jestem w tym doborowym towarzystwie pierwszy raz. Wszyscy jacy
podekscytowani, ale radoni na twarzy.
I ten umiech, za który teraz dziêkujê,
nie zniknie do koñca imprezy. Wypakowuj¹ z aut sprzêt, wiadra z gotowymi ju¿
zanêtami, wêdki (ale czy to wêdki - jakie dziwne tuby, szerokie i grubane),
sita i inne duperele.

Kana³ Mioduñski  cel naszej wyprawy. Dziwny jaki. Prosty jak lad

Godz.7:00
Otwarcie zawodów, przywitanie, losowanie stanowisk pierwszej tury.
Wylosowa³em trójkê na 24 mo¿liwe.
- O, brawko  rozlega siê woko³o 
dobre stanowisko.
Co w tym takiego wa¿nego? Toæ woda
na ca³ej d³ugoci taka sama. Nic mylnego (potem siê wyjani). Z prawego boku,
stanowisko drugie, wylosowa³ kolega,
którego wczeniej nie zna³em, a jedynkê
 Dziadek, weteran, nied³ugo koñczy
85 lat, bardzo ciekawy cz³owiek  skarb-

narciarza.
Wzd³u¿ ci¹gnie siê betonowa opaska z licznymi wyrwami. Po obu stronach kana³u rozci¹gaj¹ siê ³¹ki torfowe
z wieloma kretowiskami (jeszcze wtedy
nie wiedzia³em, ¿e ziemia z nich uratuje
moj¹ zanêtê). Gdzieniegdzie pojedyncze
drzewa, parê wierzb, brzózki, i jakie inne,
trudne do zdefiniowania. Kana³ czysty

nica wiedzy. Pamiêta jeszcze czasy, kiedy ryb by³o full i nie trzeba by³o wiêkszej filozofii i drogiego sprzêtu, ¿eby ³owiæ okazy. Z lewej, strony stanowisko
4, wylosowa³ m³ody kolega z ko³a Ukleja. A wiêc znam ju¿ swoich najbli¿szych
wspó³zawodników.
Krzysztof
C.d. za tydzieñ
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K¹cik szachowy (42)
Gra z izolowanym pionkiem
Kto boi siê graæ z izolowanym pionkiem nie powinien w ogóle graæ w szachy  E. Tarrasch.
Pozycje z izolowanym pionem hetmañskim spotyka siê bardzo czêsto. Powstaj¹ one w wielu debiutach i dlatego
ka¿dy szachista powinien znaæ ogólne
zasady rozgrywania tej typowej pozycji
gry rodkowej.
A oto kilka przyk³adowych debiutów
granych po e4, w których najczêciej
pojawia siê izolowany pionek:
Obrona Sycylijska 1.e4 c5 2.c3 d5 3.e:d5
H:d5 4.d4 e6 5.Sf3 Sc6 6.Gd3 c:d4 c:d4
itd.
Obrona Francuska 1.e4 e6 2.d4 d5
3.e:d5 e:d5 4.Gd3 c5 5.d:c5 G:c5 itd. Obrona
Caro-can atak Panowa: 1.e4 c6 2.d4 d5
3.e:d5 c:d5 4.c4 Sf6 5.Sc3 e6 6.Sf3 Ge7
7.c:d5 S:d5 itd.
Przyjrzyjmy siê teraz pozycji podanej na diagramie poni¿ej:

Do tej pozycji dosz³o w wielu partiach, choæ przeciwnicy wybierali ró¿ne
debiuty: np. Mukhin-Pavlenko 1966r.
obrona skandynawska 1.e4 d5 2.e:d5 Sf6
3.c4 c6 4.d4 c:d5 5.Sc3 e6 6.Sf3 Ge7 7.c:d5
S:d5 8.Gd3 Sc6 9.0-0; Marin-Nisipeanu
1999r. 1.c4 c5 2.Sf3 Sc6 3.e3 Sf6 4.d4
c:d4 5.e:d4 d5 6.Sc3 e6 7.c:d5 S:d5 8.Gd3
Ge7 9.0-0 itp. Bobotsov-Petrosian 1967r.
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 c5 5.c:d5
Sd56 6.e3 Sc6 7.Gd3 c:d4 8.e:d4 Ge7 9.00 itd.
Izolowany pion hetmañski ma swoje
zalety i wady. Strona maj¹ca izolowanego piona hetmañskiego ma przewagê w
przestrzeni i nie ma problemu z rozwojem figur. Do tego dochodz¹ otwarte i
pó³otwarte linie c i e wzmocniona
figurowa forpoczta na polu e5 któr¹

najczêciej zajmuje skoczek. Zalety izolowanego pionka s¹ przes³ank¹ do aktywnej gry w centrum i stworzenia ataku na skrzydle królewskim. Izolowany pion
ma dwie podstawowe wady: po pierwsze  nie mo¿e byæ broniony przez pionka,
co powoduje jego chroniczn¹ s³aboæ,
po drugie  pole przed pionkiem jest znakomit¹ placówk¹ dla figur przeciwnika.
Jest to szczególnie widoczne przy uproszczonych pozycjach i przechodzeniu do
koñcówki.
PLAN GRY Z IZOLOWANYM PIONEM
Strona maj¹ca izolowanego piona
hetmañskiego mo¿e zastosowaæ jeden z
czterech dobrych planów gry:
a ) plan zwi¹zany z prze³omem d4-d5 lub
w przypadku czarnych d5-d4;
b ) atak na królewskim skrzydle;
c ) przesuniêcie izolowanego piona i atak
na piona na s¹siedniej linii;
d ) wykorzystanie otwartej linii c
Rozpatrzymy kolejno zasady rozgrywania pozycji z izolowanym pionkiem.
Jako pierwszy plan zwi¹zany z prze³omem w centrum. Spassky - Awtonomow
Leningrad 1949r.
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 e6 4.Sc3 d:c4
5.e3 c5 6.G:c4 Sc6 7.0-0 a6 8.He2 c:d4
9.Wd1 b5 10.Gb3 Gb7 11.c:d4 Sb4
12.d5! Doskona³y ruch! Bia³e prawid³owo oceni³y pozycjê. Plan czarnych
polega na opanowaniu s³abego, centralnego pola d5. Niestety plan ten nie
jest dok³adny, poniewa¿ najpierw trzeba by³o zabezpieczyæ króla wykonuj¹c
krótk¹ roszadê. Na pierwszy rzut oka
wydaje siê, i¿ jest to niepoprawny ruch,
poniewa¿ pole d5 jest bronione przez piêæ

czarnych figur, a atakowane tylko przez
trzy bia³e. Jednak po dok³adnym przyjrzeniu siê pozycji widzimy, ¿e pionek e6
jest zwi¹zany oraz figura, która zbije pionka
d5 równie¿ nie bêdzie mog³a wykonaæ
posuniêcia (grozi to strat¹ hetmana Sb:d5
13.Gg5!). To posuniêcie rozbija ca³¹ obronê
przeciwnika. Goniec zmierza do wymiany skoczka na f6, który jest najwa¿niejsz¹
podpor¹ punktu d5 Ge7 14.G:f6 g:f6
15.S:d5 G:d5 16.G:d5 e:d5. Po serii wymian okazuje siê, i¿ struktura pionkowa
czarnych jest kompletnie rozbita i mo¿e
staæ siê ³atwym obiektem ataku. Poza tym
król czarnych pozosta³ w centrum, a znalezienie jakiego sensownego planu
obronnego graniczy z cudem, dlatego te¿
partia szybko siê zakoñczy³a: 17.Sd4 Kf8
18.Sf5 h5 19.W:d5 H:d5 20.H:e7 Kg8
21.H:f6 i czarne podda³y siê.
SPROSTOWANIE
W poprzednim K¹ciku pisalimy o
Mistrzostwach Województwa. Niestety,
wkrad³y siê tam dwa istotne b³êdy, które chcielibymy sprostowaæ. Joanna Grzyb
zdoby³a srebrny medal i zosta³a Wicemistrzyni¹ Województwa do lat 15 (a
nie jak pisalimy br¹zow¹ medalistk¹),
natomiast Piotr Cichanowicz zaj¹³ 6.
miejsce (a nie 7.). Joasiê i Piotra bardzo
przepraszamy.
Marta i Czes³aw Spisak

Imprezy sportowe na obiektach MOSI-R
w dniach 15-31.07.2007 r.
15.07  godz. 10.00 - korty - turniej tenisowy o Puchar Starosty Oleckiego
17.07  godz. 10.00 - strzelnica  turniej pi¹tek pi³karskich dla dzieci
22.07  godz. 10.00 - korty - turniej tenisowy o ,,Wielki Sêkacz Olecki
22.07  godz. 11.00 - boisko przy kortach - otwarty turniej siatkówki pla¿owej
27.07  godz. 16.00 - boisko przy kortach - otwarty turniej pi³ki no¿nej pla¿owej
28.07  godz. 19.00 - korty  nocny turniej tenisowy o Puchar ,,Przystanku
Olecko - ( gra podwójna)
29.07  godz.19.00 - korty  nocny turniej tenisowy o Puchar ,,Przystanku Olecko - ( gra pojedyncza)
29.07  godz. 11.00 - boisko przy kortach - otwarty turniej siatkówki pla¿owej
31.07  godz. 10.00 - strzelnica  turniej pi¹tek pi³karskich dla dzieci
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LUKS HIDORI Olecko TAEKWONDO OLIMPIJSKIE
Worek medali w Warszawie na pó³metku roku
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu
Sportowego z Zespo³u Szkó³ na Siejniku uczestniczyli w eliminacjach do Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y w Taekwondo Olimpijskim. Rywalizowali zawodnicy w 3 kategoriach wiekowych.
Udzia³ wziê³o 250 zawodników
* dzieci do lat 10 rywalizowali w trójboju sk³adaj¹cym siê z:
1) testu sprawnoci fizycznej (cztery konkurencje: bieg wahad³owy, gibkoæ,
podci¹ganie na dr¹¿ku, skok w dal z
miejsca),
2) poomse (uk³ady formalne, zawieraj¹ce techniki specjalne na odpowiedni
stopieñ),
3) technikê specjaln¹, która obrazuje motorycznoæ dzieci, czyli skocznoæ, gibkoæ, moc nóg (nopi chagi  kopniêcie dosiê¿ne, czyli trafienie nog¹ packi zawieszonej jak najwy¿ej);
* m³odzicy 11-12 lat rywalizowali w trójboju: test sprawnoci (jw.), poomse
(jw.) oraz walki sportowej w pó³kontakcie;
* juniorzy m³odsi 13  14 lat rywalizowali w trójboju: test sprawnoci (jw.),
poomse (jw.) oraz walki w pe³nym kontakcie.
W tym roku dla najm³odszych adeptów Taekwondo do rywalizacji wprowadzono dodatkow¹ konkurencjê, czyli test
sprawnoci. Ze wzglêdu na to, ¿e w pocz¹tkowym etapie prawid³owego szkolenia m³odych ludzi na treningach powinno wystêpowaæ jak najwiêcej æwiczeñ

ogólnorozwojowych maj¹cych na celu
prawid³owy rozwój fizyczny dzieci. Polski Zwi¹zek w porozumieniu z Centralnym Orodkiem Medycyny Sportowej
wprowadzi³ konkurencje ogólnorozwojowe
do rywalizacji nawet na etapie Mistrzostw
Polski Juniorów M³odszych. Dziêki temu
m³odzi ludzie unikaj¹ w m³odym wieku
treningu wy³¹cznie specjalistycznego, a
dba siê o prawid³owy rozwój m³odego
organizmu. Rywalizacjê specjalistyczn¹,
czyli tylko pe³nokontaktow¹ walkê sportow¹ i poomse, wprowadza siê w wieku
seniorskim i unika siê przez to wad rozwojowych oraz kontuzji.
W kategorii dziewcz¹t do lat 10 komplet medali zdoby³y nasze zawodniczki
stale trenuj¹ce w Wieliczkach i na Siejniku:
- miejsce pierwsze  Justyna Miszczak
(Siejnik, Wieliczki)
- miejsce drugie  Olga
S³owik (Wieliczki)
- miejsce trzecie  Anna
Andrzejewska (Wieliczki)
W kategorii ch³opcówdo lat 10 Maurycy
Miszczak (Siejnik, Wieliczki) zaj¹³ miejsce 11, w
kategorii m³odziczek Zuzanna £abanowska zajê³a 5. lokatê, w kategorii juniorek m³odszych z³oty medal zdoby³a Mistrzyni Polski 2007 Domini-

Udany debiut Przemka Szlaszyñskiego
na Mistrzostwach Polski Seniorów

W minionym tygodniu na stadionie
Olimpii w Poznaniu rozegrano Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce.
Zawody mia³y bardzo presti¿owe znaczenie ze wzglêdu na eliminacje polskiej
czo³ówki lekkoatletów przed Mistrzostwami
wiata w Osace. fakt ten zmobilizowa³
do udzia³u w imprezie wszystkich najlepszych, wszystkich tych, którzy realnie myl¹ o wyjedzie w sierpniu do
dalekiej Japonii.
Bez w¹tpienia du¿ym utrudnieniem
w pierwszym dniu zawodów by³y panuj¹ce w Poznaniu warunki pogodowe 

silny wiatr i padaj¹cy deszcz. Pochodn¹
panuj¹cej aury by³y wyniki sportowe,
szczególnie w konkurencjach technicznych  odbiegaj¹ce od rekordów ¿yciowych startuj¹cych w ich zawodników.
Konkurs trójskoku, w którym wystartowa³ (i zadebiutowa³) nasz obecnie najlepszy zawodnik klubu MLKS Czarni Przemek Szlaszyñski, zgromadzi³ na starcie
wszystkich aktualnie najlepszych trójskoczków w Polsce.
Doskonale w tym konkursie zaprezentowa³ siê wród najlepszych Przemek.
Walczy³ jak lew skokami kangura. Po
trzech eliminacyjnych przedfina³owych

ka Olszewska.
W kategorii juniorów m³odszych
medale zdobyli (3. miejsca):
- Alan Rytwiñski (Siejnik)
- £ukasz Czerepaka (Siejnik)
- Karol Leniewski (Wieliczki)
Inni zawodnicy zajêli miejsca: 4. Maciej Chlebus (Siejnik), 5. Kamil Stefanowski
(Siejnik), 4. Micha³ Nazaruk (Siejnik).
Na zawodach profesjonaln¹ opiekê
medyczn¹ sprawowa³a nad naszymi zawodnikami Ma³gorzata £apanowska, która
na bie¿¹co opatrywa³a nieliczne drobne
urazy i dziêki temu zawodnicy osi¹gali
takie dobre wyniki i czuli siê bezpiecznie.
Przejazd na zawody do Warszawy
pokryty w ca³oci zosta³ przez Urz¹d
Miasta Olecko, za co serdecznie dziêkujemy. Dziêki temu mog³o wzi¹æ udzia³ w
zawodach tak wielu zawodników.
Trenerem i opiekunem podczas zawodów by³a trenerka Dorota Miszczak.

Fot. Archiwum Klubu.
skokach zajmowa³ 6. pozycjê. W cis³ym
finale poprawi³ siê o dwa miejsca, zajmuj¹c najbardziej nielubiane wród sportowców 4. miejsce  tu¿ obok podium!
Pozosta³ lekki niedosyt, ale jest to
doskona³e osi¹gniêcie jak na debiutanta
w tak presti¿owych zawodach. Podopieczny Romualda Wojnowskiego pokona³ w
tym konkursie trzech zawodników z kadry olimpijskiej  to te¿ ma swoje psychologiczne znaczenie.
Zainteresowanych informujemy, ¿e
konkurs wygra³ Jacek Kruhlik (AZS AWF
Kraków) wynikiem 16,25 m. Przemek skoczy³
na odleg³oæ 15,79 m. Gdyby powtórzy³
swój tegoroczny rezultat (16,09) do Olecka
wróci³by ze srebrnym medalem.
W imieniu redakcji serdecznie gratulujemy.
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Najpierw trochê przynudzania: minê³o siedem dni, czyli
ca³y tydzieñ itd. Dlaczego tak krótko? Bo nie ma czasu, a
sezon ogórkowy w³anie siê zacz¹³.
Przede wszystkim zacznê od w³asnego miasta. Mamy kolejn¹ aferê pomnikow¹. W sumie to przykre, ¿e tak wielu
ludzi t³umaczy sobie z wielk¹ radoci¹ k³opoty zwi¹zane ze
zdobyciem pieniêdzy na ten pomnik. Chcia³bym obraziæ tu
wielu i celowo obra¿ê: pozujecie na wielkich mylicieli, ateistów, czy te¿ pseudoateistów uwa¿aj¹cych, ¿e wszystko wiecie
o wierze i religiach i tak siê cieszycie tym faktem? Pos³ugujecie siê cytatami i s³owami ksiêdza Tischnera tylko do tych
pustych ³bów nie mo¿e trafiæ, by nie pos³ugiwaæ siê wyrwanymi z kontekstu zdaniami, a przeczytaæ jak¹ ksi¹¿kê tego
autora. Przestañcie pos³ugiwaæ siê broni¹, o której nie macie pojêcia. Papie¿ by³ wielkim cz³owiekiem, postaci¹, z której powinni byæ dumni wszyscy. Dumni wszyscy Polacy, bo
mielimy cz³owieka nietuzinkowego i niepowtarzalnego. Dzi
umiechanie siê, ¿e co nie uda³o siê w zwi¹zku z wyrazem
pamiêci tego Wielkiego Cz³owieka jest zwyk³¹ g³upot¹, choæ
mo¿na to okreliæ zwyk³¹ ludzk¹ pod³oci¹.
Jestemy narodem, który nie wybacza tym sporód nas,
którzy okazali siê w ¿yciu nietuzinkowi, wielcy i wybitni.
Jednego dnia potrafimy nosiæ takich ludzi na rêkach, a drugiego nie mamy nic przeciw temu, by na takiego cz³owieka
napluæ. Taki los spotka³ Jana III Sobieskiego, pogromcê Turcji,
Tadeusza Kociuszkê, Józefa Pi³sudskiego, Romana Dmowskiego. To tylko kilka przyk³adów, gdy ludziom, którym zawdziêczamy tak wiele, a którym potomni starali siê odebraæ
ich wielkoæ. By³o powa¿nie.
Teraz trochê mniej powa¿nie, bo o polityce. Wszyscy
lubimy politykê. Ja uwielbiam. Akurat polityka jest czym co
mnie nie denerwuje, w przeciwieñstwie do innych tematów.
W polityce dzia³o siê ostatnio bardzo du¿o. Przede wszystkim Lechu siê zdenerwowa³. Tak, Lechu nasz prezydent siê
zdenerwowa³. I to na kogo! Na swojego kolegê. Za co? Za
to, ¿e ten tak bezceremonialnie, jako szef komisji spraw zagranicznych, podwa¿a³ to, czego dokona³a polska delegacja
z Prezydentem na czele. Pan Zalewski trochê straci³ chyba
orientacjê w tym co mo¿e mu powiedzieæ minister spraw zagranicznych pani Fotyga, a tym co powinien us³yszeæ z samych ust Prezydenta jako jedynego wiadka sporej czêci

zakulisowych rozmów podczas czerwcowego szczytu w Brukseli.
Zamiast zachowaæ swego rodzaju umiar i rozeznanie, post¹pi³ jak dziennikarz TVN-u zadaj¹c wiele pytañ, na które nie
mog³a odpowiedzieæ pani minister, a potem podsumowa³ swój
wywiad w doæ specyficzny sposób podkrelaj¹c, ¿e to
czego nie us³ysza³ mia³ prawo umiejscowiæ na licie niepowodzeñ lub b³êdów naszej delegacji. Wiêc nie rozumiem braku
zrozumienia dla postêpowania pana Prezydenta i Premiera.
Jak wyt³umaczyæ to prociej? To tak jakby Pañstwo zadawali pytania Burmistrzowi w sprawie remontu dróg powiatowych, albo pytali policjanta o rozk³ad jazdy PKS i okazywali
oburzenie, ¿e ani jeden, ani drugi nie maj¹ pojêcia jak odpowiedzieæ na te pytania. Po prostu pytanie nie do tej osoby i
wnioski nie odpowiadaj¹ce rzeczywistoci.
Dziwi mnie te¿ ogólnie pojêta opozycja  tak szybko
zmienia swoje zdanie. Jeszcze nie tak dawno gratulowali postawy i rezultatów szczytu, a dzi ju¿ sami neguj¹ to, co
stwierdzili parê dni temu. Czy oni uwa¿aj¹ nas za g³upców?
Inna sprawa: wielkie HALLO opozycji wokó³ mierci
by³ej minister budownictwa. To ju¿ jest kolejna paranoiczna
historia, której sensacyjn¹ oprawê nadaj¹ media nieprzychylne
temu rz¹dowi. Cyrk jaki wykona³a jedna z najwiêkszych polskich gazet (choæ niektórzy twierdz¹, ¿e z polskoci¹ nie ma
ona nic wspólnego prócz zastosowanego jêzyka przekazu)
wokó³ owiadczeñ prokuratorów prowadz¹cych tê sprawê i
manipulacjê s³owami tak by pasowa³y do wczeniej przyjêtej teorii wielkiego sPiSku. Jednoczenie gazeta wysz³a z za³o¿enia, ¿e ludzie nie bêd¹ czytali ca³oci tekstów prokuratorów i umieci³a je w ca³oci na swoich stronach internetowych. I wielki mit roztaczany przez gazetê o niejednomylnoci prokuratorów pad³. Na nic siê zda³y oskar¿enia jakie
skierowano przeciwko ministrowi, ¿e inwigiluje on media...
W tekstach prokuratorów jak byk jest jeden wspólny motyw: doprowadziæ do przes³uchania i aresztowaæ. Widocznie wiêta Budowniczyni nie by³a taka nieskalana. Mit
o tym, ¿e pope³ni³a samobójstwo bo by³a czysta jak ³za
jest raczej naci¹gany i prymitywny.
Upad³ te¿ mit, ¿e rz¹dz¹cy wprowadzaj¹ prawo tylko w
stosunku do opozycji. W³anie w areszcie wyl¹dowa³ jeden
z g³ównych doradców Prezydenta ds sportu. Facet zbyt czu³
siê pewny i oprócz tego co na posadzie, dorabia³ sobie jako
dealer narkotyków. Takie hobby.
O o. Rydzyku pisaæ nie bêdê. Nie ma o czym. Trzeba
trzymaæ siê zasad i nie pisaæ o beznadziejnych g³upotach.
PAC

