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WIÊTO POLICJI

Informacja dyrektora ROK MG

W zwi¹zku z og³oszon¹ ¿a³ob¹
narodow¹ od poniedzia³ku do rody
(23-25 lipca) imprezy Przystanku
Olecko zostaj¹ odwo³ane!
Od czwartku (26 lipca) wszystko zgodnie z programem Przystanku.
Imprezy czwartkowe zostan¹
poszerzone o zespo³y z Przystanku
Folk, który mia³ odbyæ siê w dniu
25 lipca.
Fiesta Borealis odbêdzie siê
w terminie póniejszym, o czym
poinformujemy osobno.

Ulica Tunelowa

W po³owie sierpnia zostanie ukoñczona ulica Tunelowa. Bêdzie ona prowadzi³a do nowego supermarketu po³o¿onego miêdzy rondem, a wiaduktem kolejowym. Miasto buduje tylko czêæ ulicy le¿¹c¹ przy Stacji Uzdatniania Wody.
Pozosta³¹ czêæ ulicy wykona w³aciciel
supermarketu. Ulica pozostanie lepa ale
chodnik zostanie przed³u¿ony a¿ do przejcia pod wiaduktem.

ul. E³cka 2

(stara Melioracja,
przy skupie skupie z³omu),

tel. 0-501-611-961

(K????)

SKUP
JAB£EK

Fot. Boles³aw S³omkowski
W pi¹tek 20 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku odby³y siê uroczystoci zwi¹zane ze wiêtem Policji. Wziêli w nich udzia³ w³adze powiatowe i miejskie, przedstawiciele prokuratury i s¹dów.
Szczegó³y i fotoreporta¿ zamieszczamy na s. 10-11.
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 9 lipca o 18.29 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w Borkach.
 10 lipca o 13.20 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca.
 12 lipca o 21.38 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar trocin w zak³adzie przy ul.
E³ckiej.
 13 lipca o 17.36 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ szerszenie z domu mieszkalnego
przy ul. Warmiñskiej.

 14 lipca o 14.16 jeden zastêp OSP wiêtajno zabezpiecz³ w Gi¿ach imprezê
masow¹.
 14 lipca o 16.46 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z cmentarza ewangelickiego
z³amane przez wichurê drzewo.
 14 lipca o 19.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Lipkowa skutki
wypadku drogowego.
 15 lipca o 16.08 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Kukowie skutki wypadku drogowego.
Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Tomasz Schneider

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

MARKET
BUDOWLANY

STACJA PALIW Rarytas

KRAM

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
ul. E³cka 4

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar

Wojska Polskiego 18

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

Tel. (087) 520 01 20

(V44102)

Komentarz tygodnia...

(V37506)

Redakcja

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

PROMOCJA

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

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V36707)

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

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V36107)

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

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

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

Pijani

kierowcy

 10 lipca 20.20 w Lenartach zatrzymano
czterdziestodziewiêcioletniego Andrzeja
Z. Odmówi³ on badania alkomtem. Pobrano od niego krew do badania na
obecnoæ alkoholu.
 11 lipca o 14.55 w Norkach zatrzymano
jad¹cego rowerem czterdziestoletniego Miros³awa S. Mia³ on we krwi 2
promile alkoholu.
 11 lipca o 15.07 w Nowym M³ynie zatrzymano rowerzystê dwudziestoszecioletniego Arkadiusza B. Mia³ on we
krwi 0,8 promila alkoholu.
 12 lipca o 14.30 kierowca spowodowa³
kolizjê. Trzydziestoletni Leszek K. Mia³
we krwi 2,4 promila alkoholu.
 13 lipca o 17.20 policjanci zatrzymali
jad¹cego ul. Batorego VW. Okaza³o
siê, ¿e kieruj¹cy nim dwudziestodwuletni £ukasz B. jest pod wp³ywem narkotyków. Poza tym posiada³ przy sobie susz marichuany (0,59 grama).
 15 lipca o 2.05 zatrzymano w G¹siorówku Hyundaya, którym kierowa³a
dwudziestosiedmioletnia Renata B.
Mia³a we krwi 1 promil alkoholu.
 15 lipca o 5.30 patrol policji zatrzyma³
na placu Wolnoci Mitsubishi, którym kierowa³ dwudziestodwuletni
Marcin K.Mia³ on we krwi 1,3 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:

 Bo¿enna Arciszewska
 Jan Nadolski
 Edward Napiórkowski
 Teresa Oliwska
 Anna Poray
 Igor Skrzynecki

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)

(Na podstawie konferencji prasowej
komendanta powiatowego policji w Olecku
m³odszego inspektora Rafa³a Klauza)
Olecka policja zajê³a drugie miejsce
w rankingu prowadzonym przez Komendê
Wojewódzk¹ w Olsztynie. We wszystkich kategoriach ocen Olecko uplasowa³o siê w czo³ówce rankingu.
Wykrywalnoæ przestêpstw wzros³a
w porównaniu z rokiem 2006 o 16% i
jest obecnie na poziomie 85,7%. W tej
ocenie Olecko jest na pi¹tym miejscu
wspólnie z Elbl¹giem. Przed Oleckiem siê
takie miasta jak Kêtrzyn (90,0%), Braniewo (90,3%), Go³dap (86,6%) i Elbl¹g
(85,7%).
Tak wysoka ocena by³a mo¿liwa dziêki
dzia³aniom prewencyjnym jakie prowadzili policjanci. Zmniejszy³o to znacznie
iloæ spraw prowadzonych przez komendê
powiatow¹ policji, tym samym pozwoli³o na dalsze prewencyjne dzia³ania, chocia¿by zwiêkszon¹ liczbê patroli. W czerwcu
2006 roku prowadzono 560 postêpowañ
za w czerwcu tego roku postêpowañ
takich by³o tylko 366. Jednoczenie znacznie wzros³a wykrywalnoæ przestêpstw.
Sprawców kradzie¿y samochodów, sprawców bójek i pobiæ zg³oszonych policji
wykryto w 100%. Sukces ten policjanci
osi¹gnêli pomimo znacznych braków kadrowych. Wzros³a znacznie wykrywalnoæ przestêpstw kryminalnych. Z 55,7%
w analogicznym czasie roku ubieg³ego
na 77,7% obecnie. Tutaj Olecko znalaz³o siê na trzecim miejscu za Braniewem
i Go³dapi¹.
Olecka policja zanotowa³a najwiêkszy w województwie spadek przestêp(V45301)

czoci.
Mamy równie¿ swoje pora¿ki  stwierdzi³ Komendant Rafa³ Klauza Nie wykryto sprawcy podpaleñ samochodów pomimo og³oszenia nagrody za jego wskazanie. Nie da siê bez wspó³pracy ze spo³eczeñstwem skutecznie pracowaæ.
Równie¿ wzros³a liczba wypadków
drogowych. W 2006 nikt w nich nie zgin¹³. W tym roku mieræ ponios³o ju¿ siedem osób. Na pewno by siê nam przyda³o jeszcze omiu policjantów w s³u¿bie ruchu drogowego. Podejrzewam, ¿e
nie by³oby to za du¿o.
Wzros³a te¿ iloæ zatrzymanych kierowców je¿d¿¹cych pod wp³ywem alkoholu. Doprowadzi³y do tego dzia³ania prewencyjne prowadzone doranie przez
policjê. Dopóki nie zmieni siê nastawienie
spo³eczne, brak akceptacji dla siadaj¹cych za kierownic¹ po wypiciu alkoholu
 policja nie bêdzie w stanie osi¹gn¹æ
znacz¹cych wyników w tej dziedzinie.
Wysoka jest równie¿ wykrywalnoæ
przestêpstw zwi¹zanych z narkotykami.
Stoi ona na poziomie 94,1%.
W 2006 ukarano mandatami 1497 osób,
w 2007  1534 osoby. 375 osób. Policjanci wystawili 489 mandatów za wykroczenia porz¹dkowe. Za spo¿ywanie alkoholu w miejscach publicznych ukarano mandatami 213 osób. Pomimo braków kadrowych policjanci odbyli 1332
patrole.
W dwóch skargach na dzia³alnoæ
policji dochodzenie prowadzi prokuratura
w Gi¿ycku.
Opracowa³
Bogus³aw M. Borawski

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 24-29.07.2007r.,
ul. Zielona 37
 30.07.-05.08.2007r.,
ul. Kolejowa 15

OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E
8.00  15.00  wystawa malarstwa Alicji
Sojki Galeria sztuki prawdziwej im. A.
Legusa, plac Wolnoci (do czwartku
 od pi¹tku) wystawa
 galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)  Wystawa malarstwa
W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk, fotografia T. Kosiorowski, rzeba K. Puchalskiej.
26 lipca (czwartek)
20.00  Kraina jaskrawoci  koncert,
ma³y stadion
27 lipca (pi¹tek)
16.00  otwarty turniej pla¿owej pi³ki
no¿nej  boisko przy kortach
21.00  Big Cyc  koncert, ma³y stadion
28 lipca (sobota)
9.00 - Turniej Szachowy o Puchar Przystanku Olecko, Gimnazjum nr 2 w Olecku
przy ul. S³owiañskiej 1
12.00  XV Olecki Maraton P³ywacki 
pla¿a miejska
17.00  Turniej Mistrzów Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza
19.00  Nocny Turniej o Puchar Przystanku Olecko, gra podwójna (tenis
ziemny)  korty MOSiR
20.00  25 lat Lady Pank  koncert, ma³y
stadion
29 lipca (niedziela)
10.00  XIV Turniej o puchar Przystanku
Olecko, gra pojedyncza (tenis ziemny)  korty MOSiR
11.00 - otwarty turniej siatkówki pla¿owej  boisko przy kortach
17.00  25. Turniej Strzelectwa Myliwskiego (strzelnica w Doliwach)
19.00  Nocny Turniej o Puchar Przystanku Olecko, gra pojedyncza (tenis ziemny)  korty MOSiR
31 lipca (wtorek)
10.00  Turniej pi¹tek pi³karskich dzieci,
strzelnica MOSiR
2 sierpnia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
4 sierpnia (sobota)
19.00  Jaber Walker  wystêp zespo³u
muzycznego, plac Wolnoci

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

ELF

(L12801)

Olecka policja druga
w województwie

!
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Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznane bêd¹
nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej za
wybitne, nowatorskie rozwi¹zania w pomocy spo³ecznej.

Nagrody specjalne
w zakresie pomocy spo³ecznej

Zasady przyznawania nagród okrelaj¹ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 7 kwietnia
2005r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2005r. nr 74 poz. 658).
Nagrody Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej przyznawane s¹ w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych
i osób fizycznych dzia³aj¹cych w obszarze pomocy spo³ecznej oraz w kategorii zespo³owej dla zespo³u osób i jednostek
organizacyjnych pomocy spo³ecznej, organizacji spo³ecznych
oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo³ecznej, organów
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz organizacji pozarz¹dowych, kocio³ów, zwi¹zków wyznaniowych, dzia³aj¹cych
w zakresie pomocy spo³ecznej.
Wnioski o przyznanie nagród wraz z dokumentacj¹ (opis
dzia³alnoci i osi¹gniêæ kandydata lub kandydatów zg³oszonych do nagrody, materia³y dokumentuj¹ce opisan¹ dzia³alnoæ i osi¹gniêcia, niezale¿ne opinie osób lub instytucji mog¹cych potwierdziæ dzia³alnoæ i osi¹gniêcia kandydata lub
kandydatów zg³oszonych do nagrody) nale¿y sk³adaæ do Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego w terminie do 31 lipca 2007r.
Informacje dotycz¹ce przyznawania nagród znajduj¹ siê
na stronie internetowej www.bip.uw.olsztyn.pl
Halina Ewa Kasicka

Olecko
w z³otej setce

Z województwa warmiñsko-mazurskiego w pierwszej setce znalaz³y siê tylko dwa samorz¹dy.
Ranking mia³ dwuetapowy przebieg. Najpierw wybierano
gminy, które w latach 2003-2006 najlepiej zarz¹dza³y swoimi
finansami i najwiêcej inwestowa³y. Dane pochodzi³y z Ministerstwa Finansów. Po analizie i podsumowaniu pierwszego
etapu powsta³a lista 450 zakwalifikowanych samorz¹dów do
kolejnej fazy badania. Wytypowane gminy odpowiada³y na
pytania zawarte w przes³anych doñ ankietach.
Kapitu³a rankingu liczy 10 osób. Pod przewodnictwem prof.
dr hab. Jerzego Buzka grupa specjalistów za ka¿dym razem
omawia kryteria oceny.
Warto nadmieniæ, ¿e gmina Olecko w ubieg³orocznej edycji rankingu by³a na 97. miejscu.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V40904)

PROMOCJE
 WIELKA WYPRZEDA¯ SPRZÊTU OGRODOWEGO
NA CA£Y ASORTYMENT 15% RABATU
 BECKERS DESIGNER HM 5  2,5 L
WYBRANE KOLORY W SUPER CENACH!
Tel. (87) 520 44 46

(V44202)

MAJSTER

Gmina Olecko zajê³a 56. miejsce w rankingu samorz¹dów, w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie, opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita.

BRAND

Zapraszamy do sklepu

NEW PRODUCTS

 Mustang  Wrangler  Adidas
 Nike
 Mexx
 Lee i inne

(V35608)

Nowa odzie¿ markowa w super niskich cenach!

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

10%

letnia obni¿ka
cen rowerów






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

(V38405)

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

(K16001

CENTRUM HANDLOWE

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

#

Tygodnik Olecki nr 30 (499)

Park miejski
piêknieje w oczach

L11803

Fot. Alicja Mieszuk

Od kilku tygodni w parku miejskim w Olecku trwaj¹ intensywne prace zwi¹zane z modernizacj¹ zieleni i budow¹ ma³ej
architektury. To kontynuacja zadania rozpoczêtego w ubieg³ym roku, kiedy lifting przesz³a czêæ parku. Efekt przeszed³
oczekiwania. Do tego stopnia, ¿e park sta³ siê popularnym
plenerem zdjêciowym.
W tym roku trwaj¹ prace nad przeobra¿eniem pozosta³ej
przestrzeni. W tej chwili prace wykonywane s¹ wokó³ przebudowanej fontanny. Powstan¹ chodniczki z kamiennego ³upka
prowadz¹ce od ³awek do wodotrysku. Niebawem pojawi¹ siê
nasadzenia w niecodziennych donicach wybudowanych równie¿
z kamienia. Powoli zaczyna kie³kowaæ m³oda trawa  znowu
soczysta, m³oda zieleñ wydobêdzie urodê nasadzeñ w parku:
ja³owców, pêcherznic, ¿ywotników, cyprysów, berberysów,
tawu³, wierków, bukszpanów, hortensji, kalin, irg, wierzb, azalii,
ró¿aneczników, klonów, z³otników, geranium, rozchodników,
jaminowców
Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM w Olecku
www.olecko.pl

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

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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Remont jedynki

Rozpocz¹³ siê remont kapitalny szko³y podstawowej nr 1. Firma budowlana rozpoczê³a pracê z pocz¹tkiem lipca i musi
prace skoñczyæ przed 1 wrzenia. Prace prowadzi blisko szeædziesi¹t osób.
Przedmiotem szko³y jest wnêtrze budynku. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna, c.o. i pod³ogi.
Szko³a podstawowa nr 1 zosta³a oddana do u¿ytku w 1962 roku i jest to jej pierwszy od tego czasu remont kapitalny.

...owiadczy³, ¿e zostanie przy osiedlu Siejnik zbudowany park.
Centrum nowego parku bêdzie tworzy³ staw, który obecnie
s³u¿y mieszkañcom osiedla jako miejsce wêdkowania.
Urz¹d Miejski naby³ staw z terenem wokó³ (ok. 0,65 hektara) na zasadzie wymiany gruntów. Jan Bakierski by³y w³aciciel w zamian dosta³ inn¹ dzia³kê po³o¿on¹ na terenie miasta.
Prace nad adaptacj¹ stawu i terenu wokó³ na tereny rekreacyjne bêd¹ polega³y na znacznym obni¿eniu lustra wody
przy jednoczesnym pog³êbieniu stawu do g³êbokoci 1,5 metra. Zapobiegnie to zalewaniu istniej¹cych w pobli¿u gara¿y
jak i bêdzie sprzyja³o hodowli karasia w stawie. Zagospodarowanie parku bêdzie podobne do terenów wypoczynkowych
znajduj¹cych siê przy ul. Orxeszkowej.
Akt notarialny zostanie podpisany niebawem.

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

6

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

sierpnia

www.olecko.prawojazdy.com.pl

tel. 520-23-36

Policyjne rowery

Ruszy³y policyjne patrole rowerowe. Szczególn¹ opiek¹
zostan¹ przez nie objête miejsca niedostêpne samochodem
oraz ca³a Wiewiórcza cie¿ka. Patrol bêdzie dwuosobowy.
Rowery dla policjantów zakupi³o miasto.

OLECKO - GUSIEW  13,30
GUSIEW - OLECKO  17,10
REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
Tel.

(L10207)

Burmistrz
Wac³aw Olszewski...

0-504-063-770

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

(V13506)

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

(V41004)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

%
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Babskie
pogaduchy
ULOTKI

Nie zdawa³am sobie sprawy, ¿e sterta reklamówek, któr¹ w tym tygodniu
wyjê³am ze skrzynki na listy, mo¿e wprawiæ
mnie w nie lada zak³opotanie. Wydawa³o mi siê, ¿e ju¿ mnie nie ruszaj¹ wycieczki do w. Lipki, kiermasze odzie¿y,
najtañsze taryfy... A jednak. Na jednej z
kartek wzrok mój przyku³o s³ówko sanarium. No i masz ci babo  Zocho 
ambaras. Poczu³am siê, rzecz jasna, nieswojo, wiêc w pop³ochu przeczyta³am ca³¹
ulotkê i domyli³am siê, ¿e na pewno chodzi
o cia³o i jego upiêkszanie, kondycjê. Za

wiele sobie nie wyjani³am, ale od razu
przypomnia³a mi siê dyskusja u fryzjera
o nowootwartym fitness clubie przy ulicy, której nie wymieniê. W miecie jest
ju¿ kilka, ale tamten jest najwiêkszy i najnowoczeniejszy. Co wiêcej  nietaktem
jest, w pewnych krêgach, przyznanie siê,
¿e jeszcze siê go nie odwiedzi³o. Do tej
pory wystarcza³a mi p³ywalnia, rowery,
ale teraz kto wie, czy siê nie wybiorê.
Zmieni³a siê polityka, gospodarka, zmieni³a siê kultura ¿ycia i bycia. Dzisiejszym
kobietom ju¿ nie wystarczy niemia³o
wprowadzany kilkanacie lat temu aerobic. Na zbola³e krêgos³upy powsta³y si³ownie i wy¿ej wspomniane fitness cluby. Trzeba tylko siê zmobilizowaæ, w³o¿yæ trochê wysi³ku i porz¹dnie siê wypociæ, by mieæ nie tylko piêkn¹ figurê,
ale i lepsz¹ kondycjê. A tej w dzisiejszych czasach potrzeba coraz wiêcej.
Jednym  by dorównaæ obecnym trendom, drugim  by mieæ si³y w szukaniu

Bezp³atny dostêp do Internetu
Mieszkañcy Olecka oraz przyjezdni mog¹ korzystaæ z bezp³atnego dostêpu do internetu tzw. hot spot. Aktualnie jest
mo¿liwe po³¹czenie w odleg³oci ok.100-200 m od budynku
Urzêdu Miejskiego w zale¿noci od kierunku i konfiguracji
terenu.
Aby skorzystaæ z internetu, trzeba mieæ komputer (notebook) wyposa¿ony w kartê WiFi. Je¿eli eksperyment siê sprawdzi,
byæ mo¿e powstanie wiêcej takich punktów.
Na podstawie: www.olecko.pl
Hotspot (ang. hot spot - gor¹cy punkt) to otwarty i dostêpny publicznie punkt dostêpu umo¿liwiaj¹cy dostêp do Internetu za pomoc¹ sieci bezprzewodowej (WiFi).

jakiejkolwiek pracy. Fryzjer i kosmetyczka
z solarium to ju¿ dzisiaj za ma³o, w dobrym tonie jest chodzenie na jakiekolwiek zajêcia, nazwijmy je sportowe, które
znamy ju¿ nie tylko z filmów.
Przy okazji tej ulotki nasunê³a mi siê
jeszcze jedna refleksja. Jêzyk polski od
pewnego czasu jest mocno zachwaszczany. Toczy³y siê i nadal tocz¹ siê dyskusje na ten temat, ale maszyna raz wprawiona w ruch, krêci siê. Polskie odpowiedniki niektórych s³ów obcych, niestety, nie przyjmuj¹ siê i dlatego rynek
pe³en jest: dyscontów, fitnessów, marketów i ca³e mnóstwo nazw ró¿nych firm
o obcych nazwach. Nie zatrzymam tego,
ale staram siê unikaæ.
ZOCHA
P.S. Sanarium to sauna, k¹piele w promieniach UV, rozgrzewanie lub sch³adzanie
cia³a w szerokiej rozpiêtoci temperatur
i wilgotnoci powietrza, terapia tlenowa
i wypoczynek w wygodnych fotelach.
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
Jak ju¿ wczeniej wspomniano, o obrocie w ramach
WDT mo¿na mówiæ wówczas, gdy zosta³ on dokonany
na rzecz podatnika zidentyfikowanego dla potrzeb transakcji wewn¹trzwspólnotowych. Polski podatnik posiadaj¹cy magazyn na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego, dokonuj¹c przemieszczenia towaru z Polski
do tego magazynu co do zasady bêdzie musia³ zarejestrowaæ siê jako podatnik równie¿ w pañstwie cz³onkowskim, w którym zlokalizowany jest magazyn.
Dla stwierdzenia czy mamy do czynienia z WDT wa¿ne jest ostateczne przeznaczenie towaru, a wiêc okolicznoæ, czy zostanie on sprzedany w pañstwie cz³onkowskim, w którym znajduje siê magazyn, czy te¿ przeznaczony do wywozu do jeszcze innego kraju Unii Europejskiej lub na eksport. Nale¿y bowiem zaznaczyæ, ¿e zgodnie z art. 13 ust. 4 pkt 5 ustawy nie uznaje siê za WDT
przemieszczenia towarów nale¿¹cych do przedsiêbiorstwa podatnika z terytorium kraju na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju, je¿eli przemieszczenie towarów nastêpuje na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium pañstwa cz³onkowskiego, do którego dokonywana jest ta WDT. Zgodnie z
art. 13 ust. 4 pkt 4 ustawy nie uznaje siê za dostawê
przemieszczenia towarów nale¿¹cych do przedsiêbiorstwa podatnika z terytorium kraju na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju, je¿eli towary
maj¹ byæ przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika, pod warunkiem, ¿e podatnik posiada dokument
-3-
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14. Przystanek
Olecko
W zwi¹zku z og³oszon¹ ¿a³ob¹ narodow¹ od poniedzia³ku do rody (23-25 lipca) imprezy Przystanku
Olecko zostaj¹ odwo³ane!
Od czwartku (26 lipca) wszystko zgodnie z programem Przystanku.
Imprezy czwartkowe poszerzymy o zespo³y z Przystanku Folk, który mia³ odbyæ siê w dniu 25 lipca.
Fiesta Borealis odbêdzie siê w terminie póniejszym, o czym poinformujemy osobno.
26 lipca (czwartek)
18.00  gry i zabawy dla dzieci (plac Wolnoci)
18.00  Kraina Jaskrawoci - (kamienna pó³rotunda)
- Robert Kasprzycki z zespo³em,
- Przemys³aw Mazurek & OBI£O SIÊ O USZY, NIC WIELKIEGO i inni.
- DAUTENIS (muzyka Suwalszczyzny)
- RIMEAD (muzyka irlandzka)
27 lipca (pi¹tek)
16.00  otwarty turniej pla¿owej pi³ki no¿nej  boisko przy
kortach,
18.00  gry i zabawy dla dzieci (plac Wolnoci)

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
celny potwierdzaj¹cy rozpoczêcie procedury wywozu na
terytorium kraju, je¿eli wywóz z terytorium Wspólnoty
jest potwierdzony przez urz¹d celny wyjcia na terytorium pañstwa cz³onkowskiego, innym ni¿ terytorium kraju.
Przemieszczenie towarów do magazynu znajduj¹cego siê na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego co
do zasady nale¿y uznaæ z jednej strony za WDT (zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 ustawy), z drugiej za za WNT na
terytorium tego pañstwa, w którym po³o¿ony jest magazyn. Rodzi to okrelone przez inne pañstwo cz³onkowskie obowi¹zki podatkowe. Aby przemieszczenie towarów mog³o byæ uznane za WDT po polskiej stronie, wraz
z prawem do zastosowania do tej dostawy stawki 0%,
przemieszczane do drugiego pañstwa cz³onkowskiego
towary powinny m.in. s³u¿yæ czynnociom wykonywanym przez podmiot dokonuj¹cy przemieszczenia jako podatnika na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego
oraz powinny byæ spe³nione obowi¹zki dokumentacyjne
dla dostawy wewn¹trzwspólnotowej, okrelone w art.
42 ustawy o podatku od towarów i us³ug.
Sprowadzenie towarów z Polski do magazynu podatnika znajduj¹cego siê na terenie innego pañstwa cz³onkowskiego bêdzie stanowiæ  w wietle jurysdykcji podatkowej tego pañstwa  WNT. W konsekwencji podatnik bêdzie musia³ opodatkowaæ przemieszczenie towarów do magazynu z tytu³u WNT wed³ug stawki w³aciwej w pañstwie, w którym znajduje siê magazyn.
-4-

godz. 21.00  Big Cyc Show. Wyst¹pi¹: BIG CYC, PRINCES oraz REVIVAL BAND (Czechy), (ma³y stadion)
28 lipca (sobota)
9.00  Turniej Szachowy o Puchar Przystanku Olecko, Gimnazjum nr 2 w Olecku przy ul. S³owiañskiej 1
12.00  XV Olecki Otwarty Maraton P³ywacki  pla¿a miejska
17.00  Turniej Mistrzów Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza Olecka
W turnieju wyst¹pi¹ m.in.: Marcin Kusiñski (wicemistrz Europy),
Jakub Perek (mistrz m³odzie¿owy Polski), Maciej Pietkiewicz
(dru¿ynowy mistrz Polski juniorów), Witold Skubiszewski
(dru¿ynowy mistrz Polski seniorów)  hala sportowa Zespo³u Szkó³ technicznych (plac Zamkowy)
18.00  gry i zabawy dla dzieci (plac Wolnoci)
19.00  pokaz ratownictwa wodnego  plaza miejskiej Skocznia
19.00  nocny otwarty turniej tenisa ziemnego o puchar Przystanku Olecko (gra podwójna)  korty,
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)
29 lipca (niedziela)
10.00  otwarty turniej tenisa ziemnego o puchar Przystanku
Olecko (gra pojedyncza)  korty,
11.00  otwarty turniej siatkówki pla¿owej  boisko przy kortach.
17.00  25. Turniej Strzelectwa Myliwskiego (strzelnica w
Doliwach)
* II Olecki Zlot fanów Lady Pank
* Mecz pi³ki no¿nej Lady Pank  Fani (termin w trakcie
uzgodnieñ)
WSZYSTKIE TEGOROCZNE KONCERTY
S¥ BEZP£ATNE!!!
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.

'

(V45601)

Tygodnik Olecki nr 30 (499)



Tygodnik Olecki nr 30 (499)

* Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi przyznanym przez Prezydenta RP udekorowano nadkomisarza Jana Faszcza
i aspiranta sztabowego Wojciecha Sobieraja.
* Br¹zow¹ odznakê Zas³u¿ony Policjant odebra³ aspirant sztabowy Jan
¯enda.
* Br¹zowym medalem Za zas³ugi dla policji zosta³ odznaczony wójt gminy Wieliczki Jan Jakimowicz.

W pi¹tek 20 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku odby³y siê uroczystoci zwi¹zane ze wiêtem Policji. Wziêli w nich udzia³ w³adze powiatowe i miejskie, przedstawiciele prokuratury i s¹dów.
Podczas uroczystoci komendant przedstawi³ swego zastêpcê  nadkomisarza Bernarda Faszcza.
Nominacje na wy¿sze stopnie policyjne otrzymali:
 Na stopieñ nadkomisarza policji mianowano Grzegorza Pardê i Dariusza
Stachelka.
 Na stopieñ komisarza Ewê Papadopulu.
 Na stopieñ m³odszego aspiranta Dariusza Pawluczyka.
 Na stopieñ starszego sier¿anta Piotra
Adamskiego i Tomasza Bolestê.
 Na stopieñ starszego posterunkowego Marcina Ferenca i £ukasza Sznela.

Fot.
Boles³aw S³omkowski

WIÊTO
POLICJI

Sztandar ¿egna Stanis³aw Bondzio.

Podziêkowanie w imieniu policjantów wyg³osi³a Ewa Papadopulu.
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Pierwszy z lewej - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie.

Komendant Rafa³ Klauza i policjant £ukasz Sznel.

Jeden z najstarszychj policjantów - Jan ¯enda.
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej (5)
Dominikana i Haiti

Andrzej Malinowski

Jezus na krzy¿u by³ czarny
Mielimy wstaæ o 7.15, ale uczynilimy to dopiero przed
dziewi¹t¹. Poszlimy szukaæ przystanku autobusowego, by
pojechaæ dalej, do Puerto Plata. Po drodze zaszlimy jeszcze
do przydro¿nej restauracyjki i zjedlimy po kanapce popijaj¹c
odrobin¹ kawy, któr¹ podano nam w maleñkiej fili¿ance.
Przystanek autobusowy z prawdziwego zdarzenia nie istnieje, stoi tylko jaka szopa, a na cianie ciemn¹ farb¹ wypisane s¹ odjazdy autobusów. I nawet nie podano pe³nych
nazw miast tylko ich skróty. Kto nam powiedzia³, ¿e autobus
do Santiago bêdzie dopiero o godz. 13.25. Nie czekalimy.
Poszlimy w kierunku wyjazdu z miasta i po chwili zatrzymalimy autobus, który jecha³ do Puerto Plata. Goæ na przystanku po prostu nas oszuka³, albo nie by³ do koñca zorientowany. Wsiedlimy do rozklekotanego ma³ego autobusiku
ku uciesze siedz¹cych w nim Murzynów. Za klimatyzacjê s³u¿y³y otwarte okna. Siedzenia wykab³êczone, pod³oga zdar-

Puerto Plata. Czarny Jezus na krzy¿u
Zajrzelimy do kocio³a katolickiego i bylimy na po³owie mszy w., na tyle zd¹¿ylimy.
Ludzi garstka. Ksi¹dz Murzyn i wierni te¿. Nawet Jezus na krzy¿u by³ czarny.
Udalimy siê na nadbrze¿e. Trotuar piêkny i nowy, ale brzeg oceanu zanieczyszczony.
S³oñce zachodzi³o na ¿ó³to, nietypowo, bo bez
powiaty. Obok wieci³a latarnia morska.
U przydro¿nego kramarza kupilimy hot-dogi.
O godzinie 20. by³o ju¿ zupe³nie ciemno.
C.d.n.

W Puerto Plata
ta, kto przewozi³ koguta i worki. W koñcu
po 4,5 godzinach jazdy (220 km) dotarlimy
do celu podró¿y.
Przeszlimy oko³o 2 km w stronê morza.
W przewodniku nie by³o informacji o tym
miecie, wiêc nie wiedzielimy gdzie s¹ jakie tanie noclegi.
Oczywicie, jak to w takich sytuacjach
bywa, znajdzie siê kto, kto bêdzie stara³ siê
pomóc, albo oka¿e siê zwyczajnym naganiaczem. Taki kto podszed³ do nas i zaprowadzi³ do hotelu Victoriano. Wziêlimy pokój
za 600 peso (po 300 od osoby). Wieczorem
znalelimy hostel za 250 peso za dwie osoby  przep³acilimy! Micha³ nie mo¿e tego
przeboleæ.

W Puerto Plata

!
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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk

Ciekawe, ¿e gdy komentowa³em wydarzenia w kraju, dopisuj¹c swoje uwagi w komentarzach, jakie widniej¹ pod
tekstami na portalach internetowych,
odrzucono je za ka¿dym razem. By³ to
zapewne komentarz nie po myli mediów.
Skoro jednak odrzucono, jest jaki system zatwierdzaj¹cy, co w rodzaju cenzury. Czy zatem ca³y pomys³, by czytaj¹cy dodawali komentarz nie jest czêci¹
szopki uwiarygodniaj¹cej, szopki w
demokracje s³owa, w platformê dyskusji, skoro glos jest cenzurowany?
Dziw i g³upie uczucie, gdy cz³owiek
taki system weryfikuj¹cy odkrywa.
Chyba zrobiê zdjêcie bibliotece w
Shrewsbury, po³o¿onej w podobnej do
pa³acu o ostrych kszta³tach budowli, w
jakiej uczy³ siê tutejszy ojczynianin, Charles
(czyt. Czarls) Darwin. I jego spi¿owemu,
jak siê domylam, pomnikowi przed tym
gmachem zrobiæ chcê zdjêcie i przenieæ
oleckich Czytelników do tego serca
Anglii hej.
Ciekawe jest te¿ dla mnie niepomiernie, co obmyli³ jeden z ch³opaków z
miejsca, gdzie pracujê, osiemnastolatek,
zdecydowany zostaæ ¿o³nierzem. On ju¿
ma za sob¹ ponad rok chyba w armii i
chce z powrotem. Powiadam mu, ja bym
uwa¿a³, w jakiej armii s³u¿yæ. To, co teraz Amerykanie robi¹ Ba, on na to,
Polska te¿ z nimi sprzymierzona. No tak,
jestem temu ca³kowicie przeciwny.
No tak, on na to. Z Irakiem sprawa
by³a prosta. Potrzebny by³ powód, by
tam pójæ. Po ropê Dwie wie¿e w Nowym Jorku, ów 11 wrzenia, przecie¿ to
oni sami siê wysadzili Os³upia³em, s³y-

sz¹c jak to wy³o¿y³, krótko, treciwie. Po
chwili pytam, sk¹d to wie? Domyli³ siê,
powiada, powód by³ potrzebny do ataku na pewne pañstwo. Po co jeszcze tam
poszli, dopytujê? A usadowienie siê w
istotnym punkcie globu, pod brzuchem
Rosji, na z³o¿ach ropononych?
W wojsku brytyjskim rozmawiaæ o
polityce nie wolno  wyrzucenie z pracy lub potraktowanie dyscyplinarne, jeli go dobrze rozumiem.
Co n a j c i e k a w s z e  dlaczego
nie wolno? Skoro atak na Irak, jak k³ami¹, nie by³ z³y, propaganda wojskowa
sama powinna chyba zganiaæ ¿o³nierzy
na pogadanki o tym, jak to dobrze robi¹, ile to nios¹ dobra.
Dobrze, ¿e o takich rzeczach wolno
mówiæ, pisaæ nad Oleckim Wielkim. Do

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

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V32109)

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

(V36307)

12 czerwca 2007

tego trzeba widaæ wielkiej swobody.
S³owianie j¹ maj¹. Pono we krwi. Ale
to, podawane chyba przez s³ynnego historyka Lelewela jako cechê S³owian,
trzeba by sprawdziæ. A w Anglii, jak to
uczyniæ? Jaka ksi¹¿ka Lelewela, dot¹d
nie wiem. A przeczytaæ chcê. I tê resztê,
co napisa³ o S³owianach. I ¿e przyjêcie
chrzecijañstwa wysz³o nam bokiem. Ciekawe, co on napisa³?! Adam Mickiewicz,
jego uczeñ, uwa¿a³, ¿e chrzecijañstwo
dobrze zrobi³o. Sam jednak odszed³ od
Kocio³a i podobnie jak mêdrcy Wschodu
podziela³ wiarê w doskonalenie siê duszy ludzkiej poprzez kolejne cia³a, gdy
cz³owiek zbiera dobry lub z³y los w zale¿noci od tego, co robi³ w poprzednich ¿yciach. Dopóki nie zrozumie Boskoci jako swej Prawdy istotnej, wewnêtrznej.
To wszystko zas³ysza³em o Lelewelu i Mickiewiczu. Chcia³bym dotrzeæ do
róde³. Poczytaæ ich samych. Wiedzieæ
na pewno.
Grzegorz Leoñczuk

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

(V45801)

* przeja¿d¿ki motorówk¹, narty wodne, kó³ko, tel. 0-502-264902
K13805
* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V18118
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V35308
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L11006
* SKARPA - noclegi, restauracja, przyjêcia okolicznociowe,
tel. 0-87-520-18-50
V31710
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L9708
* STAN MARINO  pizzeria, plac Wolnoci 16, przyjêcia,
zamówienia domowe, tel. 0-87-520-49-60
V39205
Wilno, Troki w ka¿d¹ sobotê. Sprzeda¿ biletów autobusowych, lotniczych, na promy. Biuro Turystyczne
SAMBIA, plac Wolnoci 9, tel. (087) 520-16-44
* 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
V43103
* zespó³ muzyczny POWRÓT LEGENDY, tel. 0-87-523-9157
K13905
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660-432109
V35508

US£UGI

(V39005)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38505

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

(V45501)

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

(V36507)

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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
V31010
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V31310
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V43003
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11604
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V45401
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V39505
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V43203
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L12303

LECH
ZAK£AD PRODUKCYJNO-HANDLOWY




ul. Rzenicka 6,

Olecko

tel. (087) 520 20 08 



PRODUCENT OKIEN i
DRZWI PCV i ALUMINIUM

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

Pomiary i dowóz gratis!
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V44302
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V35008
* MTL Creation - tworzymy strony www, które zarabiaj¹.
www.mtl.olecko.pl; 600 936 589

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

(V37906)

do 22

00

(V36407)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 10

00

* fryzjerskie: strzy¿enie, farbowanie, czesanie, tel. 0-506-396376
K13108

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(V43403)

PIZZA NA TELEFON

(V31210)

* ASTRA - restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-25-68 V35408
* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V43113
* COLOSSEUM - Hotel, Restauracja, tel. 0-87-520-26-43 V33409
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V36207
* ELIPSA- PU Merda, noclegi, wesela, przyjêcia, tel. 0-87520-29-77
V31610
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-063-770 V36217
* 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
V39105
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V43123
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V39305
* PENSJON, noclegi, tel. 0-502-264-902
K13705

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12209
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L12003
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30910
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11504
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V44602
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K12310
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79930
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K37606
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V38605
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V43503

(V42903)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

k2okna@vp.pl

#
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* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V36517
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V35108
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 mowych
(V36907)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

DOBREJ MARKI

sprzeda¿, naprawa

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

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

(V31510)

V32509

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V41104)

ROWERY

Sklep DOM

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne,
wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14

(V31410)

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2724)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V45701
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V44402
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094V42803

K8317
K4622

(V37107)

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

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

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

(V31110)

* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K14105
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L9010
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V35209
* us³ugi budowlane, docieplenia budynków, tel. 0-501-789634
K15901

(V15502)

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
V36607

OG£OSZENIA DROBNE

INNE
* oddam w dobre rêce szczeniaki od ma³ej, bia³ej, ³adnej suczki,
tel. 0-501-720-701
L11903
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L8810
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K14205
PRACA
* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L11704
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L8910
* zatrudniê mê¿czyznê w gospodarstwie rolnym, tel. 0-698021-120
K16301
* zatrudnimy dowiadczon¹ ksiêgow¹, atrakcyjne warunki p³acy,
Stollar, tel. 0-87-523-42-21
V45603
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K15103
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L10307
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L12402
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L9309
* betoniarka 125, jednofazowa, gwarancja do X 2007 r., cena
800 z³, tel. 0-501-789634
K15801
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L11205
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L13001
* Fiat 126p, zielony, 1994, tel. 0-87-520-76-06
K15203
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K16101
* gara¿, ul. Go³dapska, przy w¹skotorówce, tel. 0-508-266703
K14903
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L12502
* Mercedes C250D, 1994, 113 KM, tydzieñ w kraju, stan idealny, tel. 0-605-127-400
K16201
* Pustaki Suporex po rozbiórce 18x30 cm, tel. (087) 52341-91.
(K16401)
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589 L12203
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L12901
Sprzedam mieszkania trzypokojowe, w budowie, 63m2
oraz lokale handlowo-us³ugowe; oddanie w miesi¹cu
grudniu br. Tel. 0-604-456-732

(K44902)

US£UGI

Sprzedam mieszkanie 36m2 w Olecku;
dwupokojowe z widn¹ kuchni¹ i ogródkiem; cena 125 tys. z³
Tel. 0-502-065-952
(K15702)

* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57 L11405
WYNAJEM
* gara¿, magazyn, 50 m.kw., Mazurska, tel. 0-509-706-400 K14005
* mieszkanie 160 m. kw., do wynajêcia, tel. 0-604-184-868K15403
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L12602
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L12103
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00 L12702

$
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Kalendarz imion
24 lipca
Jakobiny, Kingi, Krystyny, Kunegundy,
Ludwiki, Michaliny, Olgi
Antoniego, Borysa, Krystyna, Krzesimira,
Lubomira, Wojciecha
25 lipca
Aniki, Hennelore, Krzysztofy, Olimpii,
wiêtos³awy, Walentyny, Walii, ¯akliny
Dalibora, Jakuba, Krzysztofa, Micha³a,
Nieznamira, Olimpiusza, Rudolfa, S³awosza, Walentego, Walentyna
26 lipca
Anety, Anity, Anny, Bartolomei, Gra¿yny, Hanny, Miros³awy
Bart³omieja, Dawida, Joachima, Krystyna, Laurentego, Miros³awa, Mojs³awa,
Rudolfina
27 lipca
Aurelii, Julii, Laury, Lidii, Lili, Liliany,
Lilii, Lilli, Marty, Natalii, Tomis³awy
Alfonsa, Aurelego, Aureliusza, Celestyna,

Cezarego, Dionizego, Jerzego, Rudolfa,
Wszebora
28 lipca
Ady, Aidy, Aliny, Ireny, Marceli, Sylwii, Wiwianny, Wiwiany
Antoniego, Innocentego, Melchiora,
Samsona, Sylwiusza, wiêcimira, wiêtomierza, wiêtomira, Walentego, Wiktora, Wiktoriana
29 lipca
Beatrycze, Cierpis³awy, Flory, Lucylii,
Lucylli, Ludmi³y, Marii, Marty, Olgi
Antoniego, Cierpis³awa, Konstancjusza,
Konstantego, Konstantyna, Olafa, Serafina, Urbana
30 lipca
Aldony, Juliety, Julii, Julity, Leontyny,
Ludmi³y, Maryny
Abdona, Donata, Leopolda, Lubomys³a,
Lutomy³a, Paw³a, Piotra, Rocis³awa,
Szczês³awa, Ubys³awa, Ursusa, Zbys³awa, Zdobys³awa

Spód ¿elazka...

Snob

Pewien hrabia chwali siê, ¿e nale¿y do
najstarszego rodu i bez przerwy podkrela swe pochodzenie. Jedna ze s³uchaj¹cych pañ pyta:
- Ale nie chce pan chyba dowodziæ, ¿e
pañscy przodkowie znajdowali siê na
arce Noego?
- Ach, nie! Moi przodkowie mieli w³asny statek!

S¹ i na to sposoby

Nie bêdziemy p³akaæ przy krojeniu
cebuli jeli w czasie krojenia bêdziemy
trzymaæ w zêbach... zapa³kê.



...najlepiej czyciæ szmatk¹ zwil¿on¹ octem
i maczan¹ w soli lub przecieraæ szmatk¹
zwil¿on¹ octem i prasowaæ rozsypan¹ na
desce garæ soli. Przed przyst¹pieniem
do czyszczenia dobrze jest ¿elazko lekko rozgrzaæ.
Inny sposób to gotowanie ¿elazka.
Na p³askiej patelni k³adziemy trzy doæ
grube monety. Na nich opieramy ¿elazko i nalewamy do patelni tak¹ iloæ octu
aby jego warstwa dotyka³a ca³ego spodu
¿elazka. Stawiamy patelniê na ogniu i
doprowadzamy do wrzenia. Chwilê ocet
podgotowujemy po czym zdejmujemy
patelniê z ognia, a po lekkim przestudzeniu spód ¿elazka wycieramy szmatk¹
do sucha.

Wapno...

usuwamy z ubrania najpierw mechanicznie czyszcz¹c tkaninê szczotk¹, a nastêpnie
p³uczemy w roztworze octu. Plamy z wapna
trzeba usuwaæ szybko, aby nie dopuciæ
do odbarwienie czy nawet spalenia tkaniny.
BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA
w czasie wakacji ZAPRASZA

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

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia
 Od lip ci¹gnie wonny lipiec, nie daj
s³onku k³osa przypiec.
 Jaki Jakub (25 lipca) do po³udnia,
taka zima te¿ do grudnia; jaki Jakub po po³udniu, taka zima te¿ po
grudniu.
 Od w. Anki (26lipca) zimne wieczory, ch³odne poranki.
 Oko³o w. Marty (29 lipca) ze ¿niwami ju¿ nie ¿arty.
 Kto latem pracuje, zim¹ g³ody nie
poczuje.

Nasz przepis
Klopsiki z marchewk¹

5 dkg orzeszków piniowych
4 ³y¿ki oleju
2 marchewki
50 dkg mieszanego miêsa mielonego
2 jajka
cebula
sól, pieprz
8 maleñkich pomidorów
Orzeszki pra¿ymy kilka minut na
patelni nie dodaj¹c t³uszczu.
Marchewki obieramy, myjemy i
sma¿ymy na oleju. Cebulê obieramy i
drobno siekamy.
Miêso wyrabiamy z cebul¹, jajkami, orzeszkami, sol¹ i pieprzem.
Formujemy z niego 16 klopsików
i sma¿ymy je na pozosta³ym oleju.
Klopsiki, po³ówki pomidorów oraz
plastry marchewki nadziewamy na wyka³aczki.
Podajemy z reszt¹ marchewki.

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
Spokojnie mylê sobie, spokojnie to
pewnie leszczyk. Lekkie zaciêcie i wêdka dziwnie siê wygina. Co du¿ego trzyma
przy dnie. Stoi w miejscu. Oj, bêdzie waga.
Przypon 0,10. Spokojnie, powtarzam w
mylach.
Kurcze, nie!!
Zaczep. Nie chce siê poddaæ, zbyt
mocne podci¹gniecie i pstryk. Jasna bita.
Przypon wraz ze sp³awikiem zostaje w
wodzie. Krew mnie zala³a. Sp³awik pogr¹¿y³ siê i znikn¹³. Szybko trzeba zmieniæ ca³y komplecik. Wybieram drugi zestaw. Szukam okularów.
Ups. Zosta³y w samochodzie. Opornie to idzie, straci³em jakie 15 minut.
Ju¿ teraz wiem, dlaczego inni mieli wiêcej takich samych wêdek, roz³o¿onych
obok siebie.
Nowy zestaw trafia do wody.
Rozgl¹dam siê w prawo, widzê w
oddali jak¹ krypê. Spokojnie p³ynie na
silniczku spalinowym wzd³u¿ drugiego
brzegu. No tak, d³ugi weekend, wiêc stonka zlecia³a siê na Mazury i w wyczarterowanych ³odziach ¿egluj¹ po Wielkich
Jeziorach, a kana³, jak to kana³, gdzie
trzeba przep³yn¹æ z jednego do drugiego jeziora. £ajba przep³ynê³a, zrobi³a siê
ma³a fala. Buty mokre. No, nie by³a ona
taka ma³a. Wiatr dalej dmucha, trochê
l¿ejszy, ale czujê, ¿e usta mam ju¿ popêkane. Nic to.
Zarzucam bacik. Ma³e branie. Ukleja, potem p³otki, kr¹piki. I ca³y czas ukleje. Malutkie, ale có¿, waga bêdzie niez³a. Rêka od zacinania lekko nadwyrê¿ona. W koñcu kijek za 27 z³ a nie za
2700z³.
Nastêpne dwie ³ajby przep³ynê³y, tylko
w innym kierunku. Zaczyna siê robiæ ruch
na kanale.
Stop!! S³yszê w oddali. Koniec ³owienia. Minê³o po³udnie.

(3)

Godz.12:00
Zakoñczy³a siê I tura zawodów. Za
moment odbêdzie siê wa¿enie ryb i losowanie stanowisk II tury. Wszyscy zostajemy na stanowiskach, sêdziowie

podchodz¹ do nas, poniewa¿ szybko po
zwa¿eniu ryby l¹duj¹ z powrotem w wodzie. W jakiej formie, nie wiem, ale mylê, ¿e wiêkszoæ po¿yje jeszcze d³ugo.
Zbli¿aj¹ siê sêdziowie. Waga wytarowana,
zbiornik na ryby gotowy. Pochylam siê
nad siatk¹, podnoszê do góry. Nastêpna konsternacja. A co ona taka lekka?
Podnoszê wy¿ej i... oniemia³em. W siatce same szerokie kr¹piki i wiêksze p³otki. Drobiazgu nie ma. Ryby na wagê oko³o
1,65 kg. Nie za têgo!
Ryby do wody. Przygl¹dam siê siatce bli¿ej. Cztery dziurki. Niewielkie, ale
wystarczaj¹ce, ¿eby wszystkie ukleje i

mniejsze p³otki poucieka³y. Nic to, mylê sobie, tak mia³o byæ.
Chwila refleksji  dobry zwyczaj, nie
po¿yczaj, a jak ju¿ to zrobisz, to sprawd
stan po¿yczonego sprzêtu.
Losujê, wyci¹gam kartkê, stanowisko
nr 1. Dziadek ze stanowiska pierwszego uplasowa³ siê na I miejscu. Za nim z

niewielk¹ ró¿nic¹ Arek  prezes ko³a Ukleja.
Rozmawiam w przerwie z kolegami. By³o
ró¿nie, najgorsze brania by³y przed po³udniem na stanowisku z du¿ym drzewem.
Ma³e posumowanie  mimo ma³ej wagi
nie by³em ostatni. L¿ej zrobi³o siê na duszy.
A z drugiej strony nawet gdybym z³owi³ najmniej, to co? wiat mia³by siê zawaliæ? Wa¿ne, ¿e przyjecha³em, spotka³em siê z fajnymi ludmi i spêdzi³em mi³o
czas. W³anie, czas. Nawet siê nie spostrzeg³em, a tu ju¿ prawie godzina 14:00.
Przemieci³em siê na stanowisko pierwsze. £atam nieszczêsn¹ siatkê. Ogl¹dam
dok³adnie. Jest w porz¹dku. Podchodzi
Dziadek, mówi: - Teraz to na³owisz. Jeste
na najlepszym ³owisku.
- A, co to ma do rzeczy?  pytam.
-Widzisz  mówi do mnie  dobry
zawodnik, z zawodow¹ zanêt¹, na któr¹
mnie akurat nie staæ, mo¿e za³o¿yæ tak
zwan¹ zaporê, ¿e ryby na dalsze stanowiska by nie wpuci³.
I tu ma³e wyjanienie. Pierwsze stanowiska znajdowa³y siê najbli¿ej jeziora
i wszelka ryba wchodz¹ca do kana³u
powinna znaleæ siê si³¹ rzeczy najpierw
na nich. Teraz wiem, dlaczego moje stanowiska by³y najlepsze. Niestety, nie
potrafi³em tego wykorzystaæ.
Czas siê ci¹gnie.
C.d.n.
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K¹cik szachowy (44)
Gra przeciw izolowanemu pionkowi
Strona graj¹ca z izolowanym pionkiem ma do wyboru jeden z czterech
dobrych planów gry. Plany te zosta³y
zaprezentowane w poprzednich K¹cikach
szachowych. Przedstawialimy wiele zalet, do najwa¿niejszych nale¿¹: przewaga w przestrzeni oraz mo¿liwoæ szybkiego wyprowadzenia figur. Jednak strona
przeciwna nie pozostaje bez szans. Izolowany pion ma dwie podstawowe wady:
po pierwsze nie mo¿e on byæ broniony
przez innego pionka, co powoduje jego
chroniczn¹ s³aboæ, po drugie pole przed
pionkiem jest znakomit¹ placówk¹ dla figur
przeciwnika. Obie te wady s¹ szczególnie widoczne przy uproszczeniu pozycji
i przechodzeniu do koñcówki. Plan ten
zaprezentowa³ i doskonale przeprowadzi³
Karpow w partii o mistrzostwo wiata z
Korcznojem. 1.c4 e6 2.Sc3 d5 3.d4 Ge7
4.Sf3 Sf6 5.Gg5 h6 6.Gh4 0-0 7.Wc1 d:c4
8.e3 c5 9.G:c4 c:d4 10.e:d4 Sc6 11.0-0
Korcznoj - Karpow Merano 1981r.

11... Sh5! Doskona³e posuniêcie!
Widaæ du¿e zrozumienie pozycji. Karpow
bêdzie konsekwentnie upraszcza³ pozycjê poprzez wymianê lekkich figur. Trzeba wspomnieæ, ¿e najmniej korzystn¹
pozycj¹ dla strony, która posiada izolowanego pionka jest koñcówka ciê¿kofigurowa. Dalej nast¹pi³o 12.G:e7 S:e7
13.Gb3 Sf6 14.Se5 Gd7 15.He2 Wc8 16.Se4
S:e4 17.He4 Gc6 18.S:c6 W:c6 19.Wc3
nale¿a³o graæ (19.W:c6!? ) Hd6 20.g3
Wd8 21.Wd1 Wb6 22.He1 Hd7 23.Wcd3
Wd6 24.He4 Hc6 25.Hf4 Sd5 26.Hd2 Hb6
27.G:d5 W:d5 28.Wb3 Hc6 29.Hc3 Hd7
30.f4 b6 31.Wb4 b5 32.a4 b:a4 33.Ha3 a5
34.W:a4 Hb5 35.Wd2
35... e5! i po partii. Po tym posuniêciu bia³e nie s¹ ju¿ w stanie obroniæ tej
pozycji. 36.f:e5 W:e5 37.Ha1 He8! 38.d:e5
W:d2 39.W:a5 Hc6 40.Wa8+ Kh7 41.Hb1+

g6 42.Hf1 Hc5+ 43.Kh1 Hd5+ i bia³e pod-

da³y siê.
Drugim z podstawowych planów w
walce z izolowanym pionkiem jest stworzenie pary s³abych pionków c3-c4, a w

przypadku czarnych c6-d5.
Rubinstein - Salwe £ód 1908r.
1.d4 d5 2.Sf3 c5 3.c4 e6 4.c:d5 e:d5
5.Sc3 Sf6 6.g3 Sc6 7.Gg2 c:d4 8.S:d4 Hb6
9.S:c6! Jest to pocz¹tek bardzo dobrego i g³êboko
przemylanego planu gry. Bia³e same
wzmacniaj¹ piona
d5. Jednak jest to
uzasadnione, poniewa¿ uda im siê zablokowaæ s³abego
pionka c6. 9... b:c6
10.0-0 Ge7 11.Sa4
jest to pierwsze posuniêcie doæ oryginalnego planu
gry, który ma na
celu opanowanie
pola c5 i blokadê

s³aboci na c6 11... Hb5 12.Ge3! 0-0 13.Wc1!
Gg4 14.f3! Ge6 15.Gc5 Wfe8 16.Wf2 Sd7
17.G:e7 W:e7 18.Hd4 Wee8 19.Gf1 Wec8
20.e3 Hb7 21.Sc5 S:c5 22.W:c5 po serii
wymian czarnym zosta³a przede wszystkim s³aboæ na c6 oraz bardzo s³abe czarne
pola d4 c5 a5. To wszystko sprawia, ¿e pozostaje im trudna do obrony
pozycja: Wc7 23.Wfc2 Hb6 24.b4 a6 25.Wa5
Wb8 26.a3 Wa7
27.W:c6! To taktyczne uderzenie ca³kowicie rozbija obronê czarnych. W³aciwie czarne po tym posuniêciu mog³yby
ju¿ podpisaæ kapitulacjê. Nie ratowa³o
równe¿ 26... Gc8 27.W:d5! c:d5 28.H:b6
W:b6 29.W:c7 z wygran¹. W partii jeszcze nast¹pi³o: 27... H:c6 28.H:a7 Wa8 29.Hc5
Hb7 30.Kf2 h5 31.Ge2 g6 32.Hd6 Hc8
33.Wc5 Hb7 34.h4 a5 35.Wc7 Hb8 36.b5
a4 37.b6 wa5 38.b7 i czarne podda³y siê.
TURNIEJ O PUCHAR
PRZYSTANKU OLECKO
W dniu 28 lipca (sobota) serdecznie
zapraszamy Pañstwa na turniej O PUCHAR PRZYSTANKU PLECKO, który
rozpocznie siê o godzinie 9.00. Rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na
dystansie 7 rund tempem P15 (piêtnacie minut dla ka¿dego zawodnika na
rozegranie ca³ej partii). Turniej rozegrany zostanie w Gimnazjum nr 2 w Olecku przy ul. S³owiañskiej 1.
Marta & Czes³aw Spisak

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

'
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WOPR Informuje

Aktualna temp. wody na jeziorze Oleckie Wielkie wynosi 23 st. C. Na jeziorze
funkcjonuj¹ cztery k¹pieliska z pe³n¹
obsad¹ ratownicz¹. Codziennie przeprowadzamy patrole akwenu ³odziami wios³owymi, ³odziami motorowymi oraz patrole rowerowe. Udzielalimy wielokrotnie pomocy za³ogom wywróconych ¿aglówek i kajaków. Przypominamy, ¿e ratownicy reaguj¹ na ka¿de wykroczenie
w wodzie, a w szczególnoci na brawurê u¿ytkowników sprzêtu p³ywaj¹cego.
Zniesiony jest obowi¹zek posiadania karty
p³ywackiej, jednak osoby nie posiadaj¹ce jej maj¹ obowi¹zek zabezpieczyæ siê
sprzêtem asekuracyjno- ratowniczym.
Przypominamy te¿, ¿e ka¿da jednostka
p³ywaj¹ca okrelana jest jako statek turystyczny, który jest jednoczenie jednostk¹ ratownicz¹ i która zobowi¹zana

jest udzieliæ pomocy osobom zagro¿onym na wodzie. Dlatego te¿ na ka¿dej
jednostce wymagany jest sprzêt asekuracyjno-ratowniczy: ³ód wios³owa 
minimum jedno ko³o ratunkowe, kajak,
rower wodny  minimum kamizelki ratunkowe, ¿aglówka  minimum ko³o ratunkowe i kamizelki dla za³ogi. Je¿eli kogo
nie staæ finansowo, wystarczy zwi¹zaæ
kilka pustych butelek po wodzie mineralnej.
Zwracamy szczególn¹ uwagê rodzicom, aby nie puszczali dzieci bez opieki
nad wodê. Przypominamy o zakazie k¹pieli w miejscach niestrze¿onych.
Przy okazji chcielibymy podziêkowaæ zespo³owi medycznemu pogotowia
ratunkowego za doszkolenie medyczne
naszych ratowników.

Pokazy ratownictwa wodnego

Chcielibymy zaprosiæ wszystkich na pokazy ratownictwa wodnego, które odbêd¹ siê 28.07.2007r. o godz. 19.00 na pla¿y miejskiej Skocznia. Udzia³ w nich
wezm¹: Policja Wodna, Stra¿ Po¿arna z sekcj¹ p³etwonurków, zespó³ ratowników
Pogotowia Ratunkowego oraz oleccy WOPRowcy.

PROWINCJA£KI
Kopana

Niebo zachodnie lilaró¿. Bezwietrznoæ. Przedwojenne baby wietrzy³yby jaki
kataklizm. Wielki po¿ar albo wojenn¹
po¿ogê. Lada dzieñ albo lada rok. Lilaró¿ wschodniego nieba to sanacyjnym
babom dobra pogoda. Te¿ le; z³owroga
cisza przed burz¹. Przedwojenne ch³opy
ju¿ poumierali. Jedni z przyczyn w¹trobowych, inni sercowych. Albo ³by sadzali, gdzie nie powinni byli nawet rêki
wierzbi¹cej. Wiêc przedwojennym ch³opom, gdyby tak na ³aweczkach medytuj¹c wygrzewali przy mamrocie stare koci, niebo lilaró¿ oznacza³oby niebo lilaró¿. I wschodnie i zachodnie. Gancy gal.
W roku Pañskim 2007 oleckim powojennym ch³opom odpowiada kolor...
czarny. Radosny kolor! Radosny! Kilka
pokoleñ entuzjastów kopanej dar³o trawê, trampki i gard³a. A¿ do wreszcie
spe³nienia. Jest czwarta liga. Efektownie. Z gradem bramek. Ze spor¹ przewa-

g¹ punktow¹ na finiszu. Czwarta liga.
Odtr¹biona. Obtr¹biona. Obszampaniona. Tygodnik Olecki, owszem, te¿ odnotowa³. Ale jednak jakby trochê z boku
ca³ej fety. Jakby nie kuma³ donios³oci i
historycznoci. Jako tak przed rokiem,
gdy Czarni rozpoczynali zwyciêski marsz,
dar³em mordê na Naczelnego, ¿e po ³ebkach, ¿e z drugiej rêki, ¿e jêzyk sprawozdañ ma³o sportowy... ¿e ju¿ nie 0:7 z Filipowem (by³ taki mecz). A Naczelny g³uchy
i lepy. Jakby nie Olecko a, za przeproszeniem, Monety wygrywa³y.
Nie widzia³em Czarnych w boju jakie æwieræ wieku. Zmienia³a siê w tym
czasie, jak przys³owiowa kobieta, sportowa geografia regionu. W epoce, na
przyk³ad, Tomczyków, Wojciechowskich,
Sznurkowskich (przepraszam pominiêtych),
z dusz¹ na ramieniu przyje¿d¿a³y Suwa³ki. Ba, nawet Bia³ystok nie mia³ monopolu na wygrywanie z naszymi. E³k regularnie na oleckiej trawie punkty traci³.
Cztery razy wiêksze miasto. Cztery razy.
Przebojem Czarni wdarli siê do olsztyñskiej ekstraklasy. Analizuj¹c demograficznie miejsce w rodku tabeli pierwszej
ligi najs³abszego pi³karsko województwa

Imprezy sportowe
na obiektach MOSI-R
w dniach
27-31.07.2007 r.
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

UWAGA!

W dniu 28 lipca (pocz¹tek o godzinie 12.00) na Pla¿y Miejskiej odbêdzie
siê XV Olecki Maraton P³ywacki. W maratonie mo¿e braæ udzia³ ka¿dy kto posiada ,,¿ó³ty czepek i badania lekarskie
(w przypadku nieletnich niezbêdna jest
zgoda rodziców lub opiekuna prawnego).
w nadchodz¹cym sezonie bêdzie wype³nieniem statystycznej normy. Cokolwiek
wiêcej, walka o trzeci¹ ligê, nawet przy
trzech tysi¹cach powojennych ch³opów
na trybunach, mo¿e okazaæ siê tylko wielkim
apetytem. Hojnego sponsora trzeba i
organicznej harówy w³adz i dzia³aczy, czego
wszystkim zainteresowanym ¿yczê.
P.S. Kupiê dwa bilety i zaci¹gnê Naczelnego na inauguracjê czwartej ligi w
Olecku. B¹dzie lilaró¿ na trawie i w tygodniku lilaró¿ sprawozdanie. Wszelkie
znaki na niebie...
Jan Nowak-Kowalski

W rozegranym w dniu
22.07.2007r. sparingu Czarni przegrali z P³omieniem
E³k 2-5.

W naszym zespole nie grali: Szarnecki,
Jegliñscy, Wasilewscy, Drozd, Ryszkiewicz
( grali wczoraj oprócz Szarneckiego i
Ryszkiewicza). Natomiast gra³ Puniszkis
(ten który mia³ z³aman¹ nogê i który
powoli wraca do zespo³u).
http://www.czarniolecko.pl/
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 264

Kolejne siedem dni wakacji mamy
ju¿ za nami. To jest przyjemne... Znaczy
siê wakacje, a nie mijanie czasu. Co
prawda aura nas nie rozpieszcza, ale
da siê wytrzymaæ na tych kaniku³ach. To takie miesznie. Cz³owiek ju¿
tych parê ³adnych lat po szkole, a
nadal myli kategoriami uczniaka, ¿e
lato to wakacje. I dzieje siê to niezale¿nie od tego czy ma 20, 30, 40 czy
50 i wiêcej lat. Po prostu drzemie w
nim ta wiadomoæ wakacji w lipcu
i sierpniu. Wrzesieñ, mimo tego, ¿e
jest miesi¹cem wakacyjnym, ju¿ nie
jest tak rozumiany.
A jak wakacje, to oczywicie sezon ogórkowy w informacjach. Mo¿e
w innych krajach trzeba szukaæ i wymylaæ informacje o jaki niecodziennych
zjawiskach czy przypadkach w takim
sezonie, ale u nas nie trzeba. Informacje ogórkowe mamy po prostu
w realu.
Przede wszystkim mam jedno pytanie do Pañstwa. Czy Pañstwo s³yszeli ten jeden wielki huk w pi¹tek w
Polsce? Gdzie niegdzie objawi³o siê
to w postaci klêsk ¿ywio³owych, takich jak tornada. Tornado to takie
zjawisko zwane inaczej tr¹b¹ powietrzn¹.
Do tej pory wielu mia³o okazjê ogl¹daæ co takiego w TV jak pokazywali tornada w USA lub na filmie Twister. Ale u nas? Podobno te¿ wystêpuj¹, ale w porównaniu z Ameryk¹
to by³y takie tr¹bki powietrzne... Takie
sobie co urwa³o kilka desek czy zwali³o
kilka dachówek. Jednak nie o tym
mia³em pisaæ, ale o tym wielkim huku!
To spad³ kamieñ z serca wielu inteligentom i autorytetom moralnym. I
do tego te wielkie uczucie ulgi i
westchnienie, ¿e a¿ powsta³o to tornado. A wszystko z powodu wyroku
w USA w sprawie ekstradycji Edwarda
Mazura. Otó¿ sêdzia Reys nie dopatrzy³ siê we wniosku niczego, co pozwala³by na ekstradycjê do naszego
kraju cz³owieka zwi¹zanego, i to bardzo, ze mierci¹ generalnego inspektora policji Marka Papa³y. Ja nie jestem prawnikiem, ale podsumowanie
pana sêdziego trochê mn¹ wstrz¹snê³o.
Pan sêdzia z Chicago swobodnie sobie t³umaczy w³asny wyrok tym, ¿e
nie bra³ pod uwagê ani ekwilibrystyki
adwokatów pana Mazura (to z czego
oni tak siê ciesz¹, skoro sêdzia pod-

kreli³, ¿e to co wyprawiali to by³y
bzdury i brednie?), ani ustaleñ polskiej prokuratury i ledczych, a wzi¹³
pod uwagê treæ wniosku o ekstradycjê. W takim razie po co ten dziewiêciomiesiêczny cyrk z przes³uchiwaniami, wiadkami itd., skoro na
podstawie b³êdnie sporz¹dzonego
wniosku o ekstradycjê pan sêdzie wyda³
taki wyrok? Prawo w USA jest wspania³e. Wiêkszoæ wyroków w najwa¿niejszych sprawach jest wydawane za
pomoc¹ tzw. wiadków koronnych,
czyli skruszonych przestêpców i jest
to WSPANIA£E I DOSKONA£E. Ale
np. Pan Sêdzia mo¿e stwierdziæ, ¿e
wiadek koronny jest niewiarygodny
i ju¿ po sprawie... Ca³y mechanizm
sprawiedliwoci mo¿e siê posypaæ. W
Polce wyrok z USA wielu przyjê³o z
wyran¹ ulg¹. By³o i jest to widaæ po
twarzach wielu polityków pokazuj¹cych siê w telewizji i po zmianie tonu
i treci ich wypowiedzi: z ugodowo
udaj¹cych g³upa zamienili siê w lwy
rycz¹ce na ca³e swoje terytorium. I
ta ulga w oczach. Jedna z najwa¿niejszych i nierozwi¹zanych spraw w
RP zaczyna siê gmatwaæ. Nie rozumiem tylko tych nieukrywanych
umieszków...
Druga sprawa to nieub³agany, zdaje
siê, odp³yw z polityki przewodnicz¹cego Andrzeja Leppera. Coraz bardziej widaæ, i to mimo zaklinania rzeczywistoci przez pseudointeligencjê
i autorytety, które raptem pokocha³y
Leppera, ¿e sprawa zostanie zakoñ-

czona fina³em. Tym fina³em bêdzie
trafienie torped¹ w do tej pory niezatapialny transportowiec Samoobrony.
Ten bia³o-czerwony krawat powolutku zamienia siê w rzeczywisty szlaban do polityki. Pisa³em ju¿ wczeniej, ¿e Jarek jest za starym politycznym lisem by nie wykorzystaæ
okazji do za³atwiania pewnych spraw.
Jak to by³o w ksi¹¿ce Honor Prizzich: Zemsta najlepiej smakuje na
zimo. Dzi wiadomo, ¿e jest kilka
torped maj¹cych wykonaæ zatopienie
Samoobrony. Jedn¹ z nich jest pose³
£y¿wiñki, filar oskar¿enia w seksaferze. Dzi ju¿ wie, ¿e Jêdru ju¿
nic nie bêdzie móg³ zdzia³aæ w resorcie sprawiedliwoci, nie móg³ ju¿ wczeniej. W prasie pojawi³o siê stwierdzenie, ¿e £y¿wiñski nie bêdzie chroni³
ju¿ ty³ka Jêdrusia i nie zamierza sam
daæ siê utopiæ. Jêdru krzyczy wniebog³osy, ¿e czyni¹ na nim gwa³t i
liczy na przemo¿n¹ chêæ PO na uk¹szenie PiSu. Ale chyba nic z tego, bo
nawet Tusk w swojej zapalczywoci
musi siê liczyæ z tym, ¿e zwi¹zanie
siê z LiS-kiem mo¿e skoñczyæ siê dla
niego le, bo odejdzie spora czêæ jego
ludzi. Wiêc mamy tzw. sienkiewiczowsk¹ sytuacjê i mo¿na zacytowaæ tu
Ma³ego Rycerza Wo³odyjowskiego z
Potopu: Z³apa³ Kozak Tatarzyna,
a Tatarzyn za ³eb trzyma!.
No có¿... Z ciekawoci¹ zasiadam
przed telewizorem i s³ucham radia.
Robi siê coraz ciekawiej.

PAC

