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Stra¿ miejska???

Fot.: www.czarniolecko.pl/
W pierwszym meczu czwartej ligi Czarni Olecko pokonali z wielk¹ przewag¹ w
polu Szczytno. Wynik 2:0 mówi sam za siebie. Nie oddaje on jednak klimatu meczu.
Gra toczy³a siê do jednej, szczytnieñskiej bramki i choæ gocie w drugiej po³owie
oddali dwa grone strza³y, to nie zmieni³o to zasadniczo obrazu gry.
Bramki strzelili Kamil Szarnecki i Przemys³aw Drozd. Nie zawiod³a ¿adna z
formacji. Gratulacje dla trenera Karola Sobczaka.
Martwi jednak brak skutecznoci Czarnych. B³yskotliwie rozgrywane akcje nie
koñczy³y siê strza³ami. Wynik 4:0 obrazowa³by lepiej to co dzia³o siê na boisku, ale
mecze nie wygrywaj¹ pobo¿ne ¿yczenia. Trzeba jak najwiêcej razy wturlaæ pi³kê w
bramkê przeciwników. Tego ¿ycz¹c Czarnym zapraszam w imieniu klubu na stadion miejski. Najbli¿szy mecz zostanie rozegrany w niedzielê z dru¿yn¹ z Elbl¹ga.
Bogus³aw M. Borawski.
Ps. Mecz obejrza³o oko³o 800 osób. Komentowa³ z werw¹ Roman Wojnowski.
O meczu czytaj te¿ na s. 7.

Ziemia
poetów

Dzi otwieraj¹
TESCO

M.Pietraszewski



Aleje

Lipowe

NOWOÆ W ASORTYMENCIE

 MINI ROLETY SHAMAG
 bogata gama kolorystyczna i rozmiarowa
PROMOCJA CENOWA

NA NARZÊDZIA FIRMY SKIL
Tel. (87) 520 44 46

Informujemy, ¿e w zwi¹zku z urlopem redaktorów i drukarni gazeta nie
uka¿e siê w dniu 21 sierpnia. Do zakupu nastêpnego numeru zapraszamy
28 sierpnia 2007 r.
Biuro redakcji nieczynne od 14 do
18 sierpnia.

Kazimiera I³³akowiczówna

Po³ów

MARKET BUDOWLANY

HANDLOWE

UWAGA

O czarna Matko Boska uwiêziona w srebrnej koronie,
która trzymasz nad g³ow¹ Dzieci¹tka w¹skie, mocno z³o¿one d³onie
spójrz na nêdzê mego po³owu, na dno moich podartych sieci
i niech z r¹k twych nagle rozwartych ptak, wietlisty ca³y, ku mnie zleci!

1B
(V49702)

CENTRUM

W chwili obecnej Urz¹d Miejski tworzy symulacjê kosztów powo³ania stra¿y
miejskiej. Rozpatrywana jest równie¿ symulacja cie¿ki prawnej, jak¹ trzeba wykonaæ, by sfinalizowaæ powstanie tego
organu.
Pierwsze nak³ady bêd¹ znaczne, bo
zwi¹zane s¹ one z remontem lub budow¹
pomieszczeñ, zakupem umundurowania
i wyposa¿enia. Wa¿nym aspektem przedsiêwziêcia bêd¹ równie¿ p³ace stra¿ników.
Koszty liczone s¹ dla piêciu stra¿ników.
Je¿eli by³oby nas staæ, to od pierwszego stycznia powo³alibymy stra¿ miejsk¹
 twierdzi Burmistrz Wac³aw Olszewski.

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

Szko³a

 hip-hip, hurra!

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

(K16004)

W chwili, gdy Pañstwo trzymaj¹ te
wydanie Tygodnika Oleckiego nowy
wielki sklep otworzy³ swoje podwoje.
Nieoficjalne otwarcie tylko dla zaproszonych goci odby³o siê wczoraj, 13 sierpnia.
Sklep zatrudni³ 38 mieszkañców naszej gminy.

MAJSTER

Nr 33
(502)

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

 25 lipca o 11.25 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ wodê z zalanej piwnicy budynku
przy ul. Kolejowej.
 25 lipca o 12.29 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z budynku szko³y
przy ul. Kociuszki.
 25 lipca o 19.25 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ w Wilkasach l¹dowanie
mig³owca.
 25 lipca o 22.39 dwa zastêpy JRG PSP
i jeden OSP G¹ski usuwa³y w Kukowie skutki wypadku drogowego.
 26 lipca o 19.56 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ w Urbankach (gm. Wieliczki) skutki wypadku drogowego.
 26 lipca od 18.56 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ w Parku Sportu i Rekreacji koncerty Przystanku Olecko.
 27 lipca o 13.15 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ znad drogi w £êgowie zwisaj¹cy nad ni¹ nad³amany konar drzewa.

TANKUJESZ U NAS,

 27 lipca o 18.25 dwa zastêpy OSP wiêtajno usuwa³y powalony na drogê w
wiêtajnie konar drzewa.
 27 lipca o 19.40 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ w Lesku budynek mieszkalny, w którym ulatnia³ siê gaz.
 27 lipca od 20.00 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ w Parku Sportu i Rekreacji koncerty Przystanku Olecko.
 28 lipca o 11.29 dwa zastêpy JRG PSP
zabezpiecza³y podczas maratonu p³ywackiego zawodników na wodach jeziora Oleckie Wielkie.
 28 o 15.05 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ z drzewa w Doliwach gniazdo szerszeni.
 28 lipca o 15.35 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy placu Wolnoci po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 28 lipca od 18.50 dwa zastêpy JRG PSP
zabezpiecza³y na wodach jeziora Oleckie
Wielkie pokazy ratowników WOPR.
 28 lipca od 19.55 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ w Parku Sportu i Rekreacji koncerty Przystanku Olecko.
 28 lipca o 20.50 jeden zastêp OSP wiêtajno

ZBIERASZ

MARKET
BUDOWLANY

STACJA PALIW  Rarytas

KRAM

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
ul. E³cka 4

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar

Wojska Polskiego 18

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

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

UWAGA

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

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V36710)

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

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V36110)

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

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

 30 lipca o 13.24 jeden zastêp JRG PSP
zdejmowa³ przy placu Wolnoci kota
uwiêzionego na drzewie.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

SKUP
JAB£EK
ul. E³cka 2

(V37509)

Redakcja

gasi³ w Dunajku po¿ar dzikiego wysypiska mieci.
 29 lipca o 8.21 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w sklepie przy placu Wolnoci
po¿ar wywo³any zwarciem instalacji
elektrycznej.
 29 lipca o 15.09 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku
mieszkalnego w Kiljanach.
 29 lipca o 16.08 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z mieszkania przy ul. Sk³adowej zadymienie spowodowane pozostawieniem bez opieki naczynia na w³¹czonej kuchence gazowej.

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

(K47204)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

(V44105)
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(stara Melioracja,
przy skupie skupie z³omu),

tel. 0-501-611-961

Nieustaj¹cy konkurs

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

 Jakub Ba³ucki
 Adam Borowy
 Alicja Jaszczanin
 Kamil £apszys
 Jerzy Makal
 Magdalena Okoñska

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ 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
√ 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)

Monitoring miasta

Pijani kierowcy
 23 lipca o 13.40 w Sokó³kach zatrzymano czterdziestotrzyletniego rowerzystê
Janusza D. Mia³ on we krwi 2,9 promila alkoholu.
 29 lipca o 15.15 zatrzymano w Gi¿ach
dwudziestodziewiêcioletniego Mariusza M. Rowerzysta mia³ we krwi 1,8
promila alkoholu.
 29 lipca o 18.45 policjanci zatrzymali
jad¹cego ul. Zielon¹ Citroena. Kierujacy nim trzydziestodziewiêcioletni Adam
B. mia³ we krwi 2,9 promila alkoholu.
Zosta³ skazany w trybie przyspieszonym.
 29 lipca o 15.15 patrol policji zatrzyma³
w Gi¿ach dwudziestodziewiêcioletniego Mariusza N. Prowadzi³ on pojazd
mechaniczny maj¹c we krwi 1,8 promila alkoholu.
 29 lipca o 18.45 zatrzymano na ul. Zielonej Citroena. Kieruj¹cy nim trzydziestodziewiêcioletni Adam B. mia³ we krwi
2,9 promila alkohlou.
 1 sierpnia zatrzymano dwudziestodwuletniego Adama T., który kierowa³ samochodem maj¹c we krwi 1 promil alkoholu.
Informacji udzieli³a
komisarz Ewa Papadopulu

OLECKI TERMINARZ

równie¿ zostan¹ umieszczone na Skoczni, na Pó³rotundzie Kamiennej oraz prawdopodobnie na dworcu PKP i PKS.
Monitoringiem zostan¹ objête równie¿
wszystkie szko³y. Serwer i komputer zainstalowany bêdzie w Urzêdzie Miejskim.
W tym systemie nie potrzebna by³aby
wspó³praca policji. System dzia³a³by sam,
a jeli by co siê sta³o, wtedy wystarczy przegl¹darka internetowa.
Koszt jednej kamery z pe³nym wyposa¿eniem to 8,5 tysi¹ca z³otych.
Jeli taka inwestycja dosz³aby do
skutku, poprawi³oby to znacznie bezpieczeñstwo w miecie. Trzeba nadmieniæ
jeszcze jeden wa¿ny fakt: kamery tego
typu maj¹ tak dobr¹ rozdzielczoæ, ¿e po
obróbce obrazu mo¿na zobaczyæ godzinê na zegarku z odleg³oci 50 metrów.
Rozpatrywana jest równie¿ mo¿liwoæ
porozumienia z przedsiêbiorcami, którzy
mog¹ wspomóc finansowo przedsiêwziêcie
i rozszerzyæ iloæ kamer.

Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Remont elewacji
Urzêdu Miejskiego

Rozpocznie siê niebawem remont elewacji Magistratu. Polegaæ on bêdzie na
skuciu obecnej elewacji, dociepleniu
budynku oraz dokoñczeniu wymiany okien.
Zostanie równie¿ wykonane nowe wejcie do budynku. Na sali konferencyjnej
zostan¹ w czêci od placu Wolnoci zabudowane cztery okna i na elewacji zostanie umieszczony zegar. Bêdzie on mia³
rednicê metra. Prawdopodobnie bêdzie
gra³ równie¿ kuranty. W chwili obecnej
jeszcze nie ustalono melodii.
Remont potrwa do po³owy padziernika.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 14-19.08.2007r.,
ul. Sk³adowa 6
 20-26.08.2007r.,
ul. Zielona 35

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

ELF

(L13404)

Magistrat prowadzi rozmowy z jedn¹ z oleckich firm, instaluj¹c¹ na terenie
miasta i gminy bezprzewodowy internet
radiowy. Dotyczy ona monitoringu miasta. Ca³oæ instalacji przekanikowej bêdzie montowana na Wie¿y Cinieñ.
Ewentualna umowa przewiduje monta¿ w 2008 sporej liczby kamer telewizyjnych w newralgicznych punktach miasta.
W ramach tego programu na pocz¹tku wrzenia jeszcze w tym roku na s³upie stoj¹cym na skrzy¿owaniu placu
Wolnoci z Grunwaldzk¹ zostanie umieszczona kamera telewizyjna. Bêdzie to kamera obrotowa wraz z rejestratorem. Je¿eli kamera spe³ni oczekiwania w³adz
miejskich oraz policji, to w przysz³ym roku
ca³y plac wolnoci (co najmniej 5 kamer)
zostanie objêty monitoringiem. Kamery

!
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(V45304)

Wystawy sta³e
8.00  15.00  wystawa malarstwa Alicji
Sojki, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A.
Legusa, plac Wolnoci 22
 galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)  Wystawa malarstwa
W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk, fotografia T. Kosiorowski, rzeba K. Puchalskiej.
17 sierpnia (pi¹tek)
 up³ywa termin zg³aszania osób w konkursie Cz³owiek bez barier (szczegó³y TO 28/497, s. 3)
17.00  Happy wkrêt  film, kino
19.00  Szklana pu³apka 4  film, kino
18 sierpnia (sobota)
17.00  Happy wkrêt  film, kino
19.00  Szklana pu³apka 4  film, kino
19.00  Linie Si³  wystêp zespo³u muzycznego, plac Wolnoci
19 sierpnia (niedziela)
10.00  Turniej o puchar Dyrektora MOSiR
Olecko (tenis ziemny)  korty MOSiR
15.00 - mecz pi³ki no¿nej Czarni Justyna
Olecko - Concordia Elbl¹g, stadion
miejski
17.00  Happy wkrêt  film, kino
19.00  Szklana pu³apka 4  film, kino
21 sierpnia (wtorek)
w tym dniu nie uka¿e siê Tygodnik Olecki
23 sierpnia (czwartek)
up³ywa temin nadsy³ania prac w Wielkim konkursie interaktywnym (szczegó³y TO 28/497, s. 4)
24 sierpnia (pi¹tek)
17.00  Gangi Dzikich Wieprzy  film,
kino
19.00  Tropiciel  film, kino
25 sierpnia (sobota)
12.00 - mecz trampkarzy Czarnych z Pojezierzem Prostki
14.00 - mecz m³odzików Czarnych ze niadrwami Orzysz
17.00  Gangi Dzikich Wieprzy  film,
kino
19.00  Tropiciel  film, kino
19.00  Michton  wystêp zespo³u muzycznego, plac Wolnoci

"
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Nabór na rok szkolny 2007/2008
Nabór na rok szkolny 2007/2008 przebieg³ w miarê sprawnie. Oleckie szko³y ponadgimnazjalne opuci³o 449 uczniów.
Dokonano naboru 545 uczniów. Jeszcze utrzymuje siê niewielki wzrost.
Na 649 uczniów szkó³ gimnazjalnych do szkó³ powiatu oleckiego trafia co roku ok. 82  83% uczniów. Czêæ gimnazjalistów nie podejmuje dalej nauki, czêæ wybiera szko³y niepubliczne, niewielu trafia do szkó³ specjalnych, czêæ wyje¿d¿a
z Olecka.
Systematycznie- co roku otwieramy nowe kierunki kszta³cenia  nie robimy rewolucji, bo nie ma takiej potrzeby.
Sytuacja na rynku pracy zmusza nas do otwarcia szkó³
budowlanych, poszukiwani s¹ fachowcy w ca³ej Polsce i my
chcemy ich kszta³ciæ, ale zainteresowanie tymi zawodami wród
uczniów jest niewielkie. Dobra promocja w przysz³ym roku i
rozmowa z rodzicami byæ mo¿e przyniesie lepsze skutki.
Ukoñczenie 4-letniego technikum jest najlepszym rozwi¹zaniem u³atwiaj¹cym absolwentom szybsze znalezienie pracy.
Schodzimy z liceów profilowanych, poniewa¿ ¿eby uzyskaæ uprawnienia do wykonywania zawodu, trzeba jeszcze
skoñczyæ roczn¹ lub dwuletni¹ szko³ê policealn¹.
Nowe zawody jakie pojawiaj¹ siê w naszych zespo³ach
szkó³ to: technik ochrony rodowiska (ZSLiZ) oraz szko³y
policealne technik organizacji reklamy (ZST) i technik bezpieczeñstwa i higieny pracy (ZSLiZ).
W Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych na ul. Go³dapskiej bêdzie funkcjonowa³o technikum architektury krajobrazu, technikum hotelarskie, technikum rolnicze i technikum
ochrony rodowiska. Z liceów profilowanych ostatni rok zostaje uruchomiony kierunek socjalny i ekonomiczno-administracyjny.
W zespole Szkó³ Technicznych na Placu Zamkowym dokonano naboru do dwóch oddzia³ów zasadniczej szko³y zawodowej, technikum informatycznego, technikum mechanicznego, handlowego i ekonomicznego.
Sporz¹dzi³a: Krystyna Wiszniewska

Remont Jedynki

Trwa remont Szko³y Podstawowej nr 1. Prace s¹ powa¿nie
zaawansowane.
Umowê mamy podpisan¹ na okres d³u¿szy ni¿ do pierwszego wrzenia, ale jest nadzieja, ¿e remont skoñczy siê w
ca³oci wnêtrza budynku do 1 wrzenia  stwierdzi³ Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Ukoñczenie prac w tak krótkim terminie jest niebywa³ym
osi¹gniêciem, tym bardziej, ¿e to remont kapitalny. W jego
trakcie wymienia siê wszystkie instalacje wewn¹trz budynku:
wodoci¹gi, kable energetyczne, system c.o i system wentylacyjny. Wymienia siê wszystkie tynki i pod³ogi, wiêkszoæ drzwi
i przejæ oraz bariery na schodach. Mury zostan¹ równie¿
docieplone. Wymienia siê równie¿ dach. Kapitalnym remontem zosta³a objêta równie¿ jadalnia i sto³ówka szko³y.
Pewnie zrobimy z lekkim opónieniem inauguracjê roku
szkolnego. Mo¿e siódmego wrzenia i w³anie w Jedynce.
Warto pokazaæ kawa³ dobrej roboty jak¹ firmy budowlane
wykona³y. My równie¿ mamy czym siê chwaliæ remontuj¹c w
ten sposób i tak sprawnie budynek  doda³ W. Olszewski.
Ministerstwo Finansów poinformowa³o Magistrat, ¿e dofinansuje remont w Szkole Podstawowej nr 1. Kwota 365 tysiêcy
z³otych zostanie przelana na konto gminy. Jest to w ca³oci
wielkoæ, na któr¹ Olecko z³o¿y³o zapotrzebowanie.
(m)

Remont przedszkola

Ukoñczono prace remontowe w przedszkolu przy Wie¿y
Cinieñ. Prace polega³y na po³o¿eniu izolacji na fundamentach budynku i oddzieleniu ich od wód gruntowych. W tym
celu odkopano w ca³oci fundamenty. Po zaizolowaniu po³o¿ono na nich ozdobn¹ kostkê kamienn¹.

Nowe lampy

Zosta³a ukoñczona instalacja nowego owietlenia na ulicy Norwida. Dodatkowo wykonano owietlenie przejcia dla
pieszych pomiêdzy t¹ ulic¹, a ul. D¹browskiej i ¯eromskiego.
Na trasie wykonano tak¿e schody poprawiaj¹ce komunikacjê.

(V44703)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
Tel.

(L10210)

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

0-504-063-770

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Kolektory

PROMOCJA

s³oneczne,

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V44205)

przydomowe oczyszczalnie cieków

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

(V38408)

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

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

#

Tygodnik Olecki nr 33 (502)

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

8 wrzenia 2007 r. (sobota  czêæ
1) - aula B, Adres: Plac Zamkowy 5
9:30-10:15  czêæ oficjalna (otwarcie Festiwalu, przedstawienie idei tej formy
popularyzacji wiedzy, wyst¹pienia honorowych patronów, goci, wrêczenie nagród laureatom konkursów, wrêczenie
Statuetek Mazurskiej Niezapominajki)
10:20-10:50  prof. dr hab. Leszek
Rogalski (Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie, Wszechnica Mazurska w Olecku)  Chwila z poezj¹: Impresje egzystencjalne.
Promieniowanie jonizuj¹ce i energetyka j¹drowa  baæ siê czy nie baæ?
 Oto jest pytanie.
11:00-11:45  mgr Ewa Droste (Instytut Problemów J¹drowych, Warszawa):
Promieniowanie jonizuj¹ce wokó³ nas.
11:50-12:35  prof. dr hab. Ludwik
Dobrzyñski (Instytut Problemów J¹drowych, Warszawa): Jak dzia³a reaktor j¹drowy i czy jest bezpieczny?
13:15-14:00  prof. dr hab. Ludwik
Dobrzyñski (Instytut Problemów J¹drowych, Warszawa): Fizyka j¹drowa w
medycynie.
11:00 -15:00 Sala 102  pokazy w³asnoci promieniowania jonizuj¹cego (Ewa
Droste, Robert Wo³kiewicz, Tadeusz
Ostrowski, £ukasz Koszuk,)
10:00-15:00  teren przed budynkiem
Wszechnicy Mazurskiej i w holu budynku
- stoiska i stanowiska przygotowane przez
artystów, rzemielników, rêkodzielników.

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

Program zapobiegania grulicy
Dnia 28 marca 2007 r. w Starostwie
Powiatowym w Olecku odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce realizacjê Programu
zapobiegania grulicy w województwie
warmiñsko-mazurskim na lata 2006-2008
w roku 2006.
Spotkanie poprowadzi³a Pani Irena Petryna  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespo³u Grulicy i Chorób P³uc w
Olsztynie.
Pani I. Petryna poinformowa³a, ¿e w
ramach tego programu na terenie powiatu oleckiego w 2006r. zosta³o objêtych
ankietyzacj¹ ponad 500 osób z ewentualnym podejrzeniem choroby. Ankietyzacjê
przeprowadzali pracownicy orodków
pomocy spo³ecznej. Objêli oni ankietyzacj¹ m.in. osoby bezdomne, pensjonariuszy, osoby po 65 roku ¿ycia, po przebytej d³ugiej chorobie. Po analizie przeprowadzonych ankiet przez lekarzy specjalistów z Samodzielnego Publicznego Zespo³u Grulicy i Chorób P³uc w Olszty-

nie 436 osób otrzyma³o skierowania na
badanie RTG, z tego 287 osób zg³osi³o
siê i wykona³o zdjêcie RTG. Na podstawie przeprowadzonych badañ wykryto
3 przypadki grulicy. Ponadto stwierdzono, ¿e 6 osób wymaga hospitalizacji, 10
osób poddano specjalistycznym badaniom
mikrobiologicznym w kierunku grulicy,
39 osobom zlecono konsultacje w poradni
pulmonologicznej, a 11 skierowano do
kardiologa.
Uczestników spotkania zapoznano z
za³o¿eniami realizacji Programu zapobiegania grulicy... w roku 2007 .
Ustalono, ¿e na terenie powiatu oleckiego koordynatorem programu bêdzie
Halina Kasicka  pracownik Starostwa
Powiatowego w Olecku.
Ankietyzacj¹ objêtych zostanie 120
osób, po 30 osób w ka¿dej gminie.
Dotychczas pracownicy orodków
pomocy spo³ecznej przeprowadzili ankietyzacjê mieszkañców z naszego powiatu

dr Paw³a wi¹tkiewicza. Niepowtarzalna
ilustrowana gawêda przyrodnicza, której nie mo¿na przegapiæ!!!
9 wrzenia 2007 (niedziela) Aula
B, Adres: Plac Zamkowy 5
Ekonomia dla ka¿dego
9:00-9:45  dr in¿. Jerzy Obolewicz
(Wszechnica Mazurska w Olecku, prodziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych) Jak
dobrze kupiæ, ¿eby nie straciæ?  poszukiwanie odpowiedzi w marketingu.
Nauka dla zdrowia i urody
10:00-10:45  dr Pawe³ wi¹tkiewicz
(Klinika Ortopedii Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku) Co potrafi mikrochirurg,
czyli cuda ze skalpelem w rêku.
11:00 -12:00  dr Leszek Marek Krzeniak (Gabinet Medycyny Naturalnej w
Warszawie) Zielnik lekarski. Antyoksydanty rolinne w profilaktyce chorób
cywilizacyjnych. Naturalne preparaty
pobudzaj¹ce procesy regeneracji i opóniaj¹ce procesy starzenia siê ludzi.
Festiwalowe rozmaitoci
K³opotliwy przybysz z po³udnia 
Cameraria ohridella
12:15 -13:00  mgr in¿. Andrzej Kolasiñski, mgr in¿. Adam Puciñski, mgr in¿.
Wojciech Korc (Polskie Stowarzyszenie
Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji
i Deratyzacji, Warszawa): Jak pozbyæ siê
motyla, który zagra¿a drzewu symbolizuj¹cemu maturê? Krótka historia szrotówka kasztanowcowiaczka.
Naukowo i smacznie na zakoñczenie
13:15 -14:00  dr Ireneusz Chrz¹cik
(prof. WM w Olecku, prorektor) mgr
Zdzis³aw Grodzki (wyk³adowca WM w
Olecku) Nauka pod pokrywk¹. Gotowanie grochówki z fizykiem i chemikiem i
degustacja tego, co nawarzyli.
na terenie:
- gminy Olecko  ankietyzacjê przeprowadzi³a Pani Aniela Rêkawek-Strêkowska,
- gminy Kowale Oleckie  ankietyzacjê
przeprowadzi³a Pani Joanna Bziom,
- gminy wiêtajno  ankietyzacjê przeprowadzi³a Pani Agnieszka Wiszowata,
- gminy Wieliczki  ankietyzacjê przeprowadzi³a Pani Helena Czuper.
Wszystkie osoby objête ankietyzacj¹
otrzyma³y skierowanie od lekarzy specjalistów z Samodzielnego Publicznego Zespo³u Grulicy i Chorób P³uc
w
Olsztynie na badanie RTG.
Badanie RTG wykonywane jest w
Centrum Medycznym Zak³adzie Opieki
Zdrowotnej w Olecku Olmedica Sp. z
o. o., ul. Go³dapska 1, 19-400 Olecko od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 800 do
godz. 1800 . Obecnie zosta³o przebadanych
30 osób.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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Mazurski Korowód w Krainie Spotkañ
- Idziemy na Plon
Niedawno w Waszym piêknym miecie Olecku odby³a siê
zabawa ludowa ,,Mazurski Korowód, w której i my bralimy
udzia³  zespó³ pieni narodowej z Guriewskiej Dzieciêcej Szko³y
Sztuk ,,Kwiaty Rosji.
Wiele mi³ych zdarzeñ zabieramy ze sob¹ do Rosji! Spotkalimy siê z dobrymi organizatorami, ¿yczliwymi i dobrymi
ludmi. Wszêdzie, gdzie bylimy, zawsze otrzymywalimy serdeczne przyjêcie, uwagê i pamiêæ.
Pozwólcie przez ,,Tygodnik Olecki podziêkowaæ:
- Starocie Stanis³awowi Ramotowskiemu i ¿onie El¿biecie, którzy podarowali nam cudown¹ wycieczkê, opowiedzieli
o historii kraju i miasta, pokazali malownicze miejsca,
- Marii Dzienisiewicz, która znalaz³a sposób przekazania
oficjalnego zaproszenia przez granicê polsko-rosyjsk¹,
- dyrektorowi OSW Arturowi Sobolewskiemu i jego pracownikom. To pan Artur wita³ nas pón¹ noc¹, gdy przyjechalimy do Olecka.
Bardzo spodoba³ siê nam ,,Mazurski Korowód, który ja
nazwa³abym ,,Korowodem Przyjani, w który wprowadzi³ nas
 wszystkich uczestników zabawy  choreograf Zbigniew Darda
z Ani¹.
Drodzy przyjaciele! Dziêkujemy za serdeczne przyjêcie.
¯yczymy Wam i wszystkim Mieszkañcom Olecka du¿o zdrowia i szczêcia. Piêknie umacnia siê przyjañ miêdzy Guriewskiem a Oleckiem.
W imieniu delegacji podziêkowanie sk³ada
Tatjana ¯iwowa  Zas³u¿ony Pracownik Kultury Federacji
Rosyjskiej
Olecko, dn. 13.08.2007 r.
Fot. Józef Kunicki
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Czarni - Szczytno 2:0

W zakoñczonym w niedzielê meczu Czarni Justyna Olecko
pokonali MKS Szczytno 2 - 0 po strza³ach Szarneckiego i Drozda.Równie¿ Vêgoria wygra³a z Poloni¹ 2 - 0. Typer uzupe³niony.
Czarni na mecz ze Szczytnem wyszli w sk³adzie: G¹siorowski,
Wasilewski Micha³, Pietkiewicz, Ryszkiewicz,Jegliñski Mariusz,
Wyszyñski , Drozd, Strychalski,Cwaliñski,Tusznio, Szarnecki.
Od pierwszych minut uwidoczni³a siê przewaga Czarnych  widaæ by³o, ¿e gocie przyjechali z nastawieniem, by wywalczyæ
remis, ograniczali siê do obrony, w pierwszej po³owie ani razu
nie zagrozili bramce G¹siorka. Natomiast Czarni raz po raz atakowali, stwarzali sytuacje, gorzej by³o ze skutecznoci¹. Pierwsza
po³owa mog³a siê zakoñczyæ wynikem wy¿szym ni¿ 1 - 0. Z kilku
stworzonych sytuacji w pierwszej po³owie jedn¹ wykorzysta³
Kamil Szarnecki, który pokona³ bramkarza goci i tym samym
strzeli³ historyczn¹ bramkê. Historyczn¹, bo pierwsz¹ w IV lidze.
W drugiej po³owie gra trochê uleg³a zmianie i gocie równie¿
stwarzali sytuacje strzeleckie , mo¿e nie z pola karnego, ale oddawali grone strza³y zza linii pola karnego. w takich sytuacjach
nasz bramkarz popisywa³ siê udanymi intrwencjami. Ale nie tylko gocie stwarzali zagro¿enie dla naszej dru¿yny, równie¿ i nasz
zespó³ w dalszym ci¹gu mia³ sytuacje strzeleckie. Jedn¹ z nich
Drozd zamieni³ na bramkê i ustali³ wynik meczu na 2-0.
Reasumuj¹c, bior¹c pod uwagê, ¿e to pierwszy mecz Czarnych w sezonie i pierwszy w IV lidze, nale¿y chyba stwierdziæ, ¿e

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

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
w czasie wakacji ZAPRASZA

W dniach 14.08.2007 - 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.

GRÜNLAND

zespó³ rozegra³ dobre spotkanie, pokaza³, ¿e mimo trudnoci jest
przygotowany do sezonu i nie powinno byæ le. Mówi¹c o trudnociach mam na mysli kontuzje zawodników: Szarneckiego,
Ryszkiewicza, Micha³a Wasilewskiego, G¹siorowskiego.
Pierwsze spotkanie, bior¹c pod uwagê kolejne sparingi, pokazuje, ¿e zespó³ coraz bardziej ,,zgrywa siê i przeprowadza
sk³adne akcje. Miejmy nadziejê, ¿e kolejne mecze w lidze to potwierdz¹.
Olecko, 12.08.2007.
Tekst i fot.: http://www.czarniolecko.pl/

OG£OSZENIE

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich
(V36310)

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

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

Wójt Gminy wiêtajno k/Olecka informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ tutejszego Urzêdu wywieszono wykaz nieruchomoci stanowi¹cej mienie komunalne gminy, przeznaczonej do sprzeda¿y Zarz¹dzeniem nr 38/07 z dnia 6 sierpnia 2007 r., obejmuj¹cy:
* nieruchomoæ gruntow¹ o pow. 200m2 oznaczon¹ nr
geod. 55/3 obrêbu Mazury, gm. wiêtajno (sprzeda¿ w
trybie art. 37 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomociami, Dz. U. z 2004 r.
nr 261, poz. 2603 ze zm.).
K17801

(V16702)

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

&
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W s³oñcu do Sedrank...

W pi¹tek, 3 sierpnia, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej ju¿ po raz czwarty wyruszyli na wycieczkê rowerow¹
do orodka wypoczynkowego Balda w Sedrankach.
W tegorocznej wyprawie wziê³o udzia³ osiemnastu uczestników oraz siedmiu opiekunów. Taka forma rekreacji cieszy
siê w warsztacie du¿ym zainteresowaniem. Zawsze towarzyszy jej wiele emocji, dobrego humoru. Uczestnikom wyprawy
nie brakuje równie¿ uporu, ambicji i woli walki.
Rowerzyci pokonywali nie³atw¹ trasê, przy ³adnej, s³onecznej pogodzie.
Na terenie orodka wszyscy uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej odpoczywali, piek¹c kie³baski przy ognisku. Nie
zabrak³o równie¿ emocji sportowych.
Opiekunowie wraz z podopiecznymi rozegrali bardzo zaciêty mecz siatkówki. Mecz sêdziowa³ kierownik WTZ, który
dopingowa³ obie dru¿yny.

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

6

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

sierpnia

Pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej w
Olecku bardzo dziêkuj¹ Paniom: Barbarze Szeremeta, Alicji
Gadomskiej, Danucie Wilczewskiej za mo¿liwoæ korzystania
z obiektów orodka Balda.

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
W takich przypadkach równie¿ obowi¹zuje zasada, ¿e w zwi¹zku z podaniem numeru identyfikacyjnego przez nabywcê, us³uga podlega opodatkowaniu
w kraju, który nada³ ten numer, a nabywca jest podmiotem zobligowanym do rozliczenia podatku.
4. Import us³ug transportowych

www.olecko.prawojazdy.com.pl

tel. 520-23-36

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

Z brzmienia art. 17 ust. 2 i 4 w zw. z art. 28 ust. 3
ustawy o podatku od towarów i us³ug wynika, ¿e
je¿eli nabywca wewn¹trzwspólnotowej us³ugi transportu towarów, w której rozpoczêcie i zakoñczenie ma
co do zasady miejsce odpowiednio na terytorium
dwóch ró¿nych pañstw, poda³ firmie transportowej
spoza Polski dla tej us³ugi numer VAT UE nadany w
Polsce, us³uga ta z tytu³u importu us³ug opodatkowana jest w Polsce, a do rozliczenia podatku zobligowany jest krajowy us³ugobiorca.
Koniec

-9-

'
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Burmistrz....

powo³a³ specjaln¹ komórkê w Urzêdzie
Miejskim w Olecku. Trzyosobowa ekipa bêdzie pracowa³a wy³¹cznie nad pisaniem projektów unijnych i staraniem

siê o granty przy ró¿nego rodzaju inwestycjach. Dwie osoby zosta³y skierowane do pracy z budownictwa miejskiego
jedna zosta³a zatrudniona po wygraniu
konkursu rozpisanego przez UM.

Nowe trybuny na stadionie

Podjêto decyzjê, ¿e jeszcze w tym
roku zostanie wykonana prawa strona
trybun na g³ównym stadionie. £awki zostan¹ wykonane podobnie do tych jak

na trybunie g³ównej. Nowych miejsc siedz¹cych bêdzie 210. Prace rozpoczn¹ siê
we wrzeniu i zostan¹ ukoñczone w padzierniku.

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

L13802

(V46603)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

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

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

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

(V13509)

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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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (8)
Dominikana i Haiti
A , wy Polacy
nie lubicie Murzynów

Wstalimy wyj¹tkowo wczenie, bo o
siódmej. Zeszlimy z plecakami do restauracji i zjedlimy po dwie kanapki z kurczakiem, wypilimy kawê. Taksówk¹ (za 100
gourdenów = 2,8 dolara) spod hotelu pojechalimy do miejsca, w którym odje¿d¿aj¹
autobusy na po³udnie (z ró¿nych czêci
miasta odje¿d¿aj¹ autobusy w innych kierunkach)  celowo nie nazywam takich miejsc
przystankami, bo ten wyraz pasuje do Europy, a nie tutaj. Autobusy  s¹ inne ni¿
nasze, d³ugie, wielkie, masywne, praktycznie
ciê¿arowe! Pasa¿erowie usadawiaj¹ siê na
dachach, wisz¹ na porêczach przy drzwiach,
siedz¹ na pod³odze.
Kierowca taksówki powiedzia³, ¿e autobusy do Port-au-Prince odje¿d¿aj¹ o godz.
8 i 12. Kiedy przyjechalimy na miejsce o
godz. 8.15 okaza³o siê, ¿e autobus jeszcze
sta³. Odjechalimy dopiero o 10, bo by³o
zbyt ma³o pasa¿erów, by kierowcy op³aca³o siê jechaæ. Przez ca³y czas oczekiwania pracowa³ silnik. Nie doæ, ¿e na zewn¹trz by³ upa³, to i w rodku nie da³o siê

Roznosiciel wody

Andrzej Malinowski
wysiedzieæ. Czêæ baga¿u i ludzi posz³a na dach. Ruszylimy.
Modli³em siê, ¿eby nie pada³ deszcz, bo napada³oby do rodka. Okna (szyby) od po³owy w górê siê nie zamyka³y. Jecha³o
z nami trzech sympatycznych studentów. Przez ca³y dzieñ nie
widzielimy ani jednego bia³ego cz³owieka. Widzia³em tylko
piêæ ptaków. Bo¿e, tu niczego nie ma!
Droga przez góry by³a bardzo niebezpieczna, ale fascynuj¹ca. Przepiêkne krajobrazy. O ironio, w³anie przez góry

Na rynku
prowadzi³a najlepsza droga w Haiti  asfaltowa. Ale ju¿ od
miasta Gonaives do stolicy droga by³a beznadziejna. Na pocz¹tku same wyboje, póniej co jaki czas pojawia³ siê stary
asfalt i tak w kó³ko. Ca³y by³em zakurzony i przesi¹kniêty
piaskiem, jak dywan nie trzepany przez kilka miesiêcy.
Pasa¿erowie podczas krótkich postojów sikali przy samym autobusie, który zatrzymywa³ siê w centrum wsi. To jakie chore! Jedna pani wymiotowa³a, póniej zrobi³o siê jej le
i posz³a na ty³ autobusu, potknê³a siê i uderzy³a g³ow¹ o co
metalowego  nieszczêcia chodz¹ parami. Na dachu kto przewozi³
deski. Z tej podró¿y mam jak najgorsze wspomnienia.
Wjazd do stolicy kontrolowa³y wojska ONZ  ¿o³nierze
z karabinami gotowymi do u¿ycia. Wysiedlimy w slumsach,
w najbardziej brudnej i zaniedbanej dzielnicy, czyli na przystanku. Smród, brud, t³ok i w tym wszystkim my, wzbudzaj¹cy jak zwykle ogromne zainteresowanie u tubylców.
Kiedy wysiedlimy z autobusu rzucili siê do nas naganiacze. W koñcu pojechalimy ma³ym busikiem w stronê centrum i poszukiwalimy miejsca do spania. Napotkani dwaj studenci
zaprowadzili nas do hotelu Palast, najlepszego w stolicy, tu¿
przy Ambasadzie Francji. Doba w pokoju dwuosobowym kosztuje
50 dolarów!!! To dla nas za du¿o. Poszlimy wiêc szukaæ innego hotelu. 200 metrów dalej by³ pokój za 44 dolary i jedno
³ó¿ko. Nie by³o w nim wody, tylko kub³y z mêtn¹ ciecz¹ przy
drzwiach. Wrócilimy zatem do Palast i obejrzelimy pokój 
brak wody i ¿arówki. Wcieklimy siê i wyszlimy. Usiedlimy na ³awce w holu i szukalimy w przewodniku innego
miejsca. W miêdzyczasie facet z recepcji zaniós³ do pokoju
¿arówkê, rêczniki i papier toaletowy. Po chwili krzykn¹³ do
nas, ¿e woda ju¿ jest. Tylko ceny obni¿yæ siê nie da³o.
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Cap-Haïtien.

d³em do sklepu samoobs³ugowego, chyba
jedynego w miecie  ochroniarze z olbrzymimi karabinami. Kupi³em pomidory
(6 sztuk za prawie 6 z³) i chleb. Wszystko jest tu drogie.
Poszlimy do parku. Jest to chyba
jedyne piêkne miejsce, jakie widzielimy
w Haiti. Po drugiej stronie by³ wiec i
rozjuszony Murzyn nawo³ywa³ ludzi do
buntu przeciwko bia³ym. Mówi³, ¿e Haiti jest wolne, niepodleg³e, mówi³ co przeciwko Francji i bia³ym. Kiedy skojarzylimy, ¿e w³anie my jestemy biali, natychmiast oddalilimy siê od tego miejsca. W przeciwnym razie nara¿eni bylibymy na lincz, chyba. Polskie MSZ
kategorycznie odradza naszym obywatelom podró¿owanie do tego pañstwa 
widaæ na nas to nie podzia³a³o, ryzykujemy.
Po chwili Murzyn w rednim wieku
zaproponowa³ nam, ¿e oprowadzi nas po
centrum, ale stanowczo zaprotestowali-

Haitañczyk by³ nieustêpliwy. Wziêlimy
jednak ten pokój. Póniej okaza³o siê, ¿e
w oknie nie ma szyby, tylko zas³ona. Klamka drzwiowa tak zamontowana, ¿e widaæ
przez ni¹ hotelowy korytarz. Studentom,
których prosilimy o pomoc, dalimy po
100 gourdenów. Wyk¹palimy siê i po
chwili nie by³o ju¿ wody. Prysznic to rura
w cianie. W najlepszym hotelu w miecie wszystko jest stare i brudne, zapuszczone. Na cianie grzyb.
Bylimy g³odni, wiêc poszlimy co
kupiæ do jedzenia. Na placu sta³o wiele
kramów z jedzeniem. Micha³ kupi³ udko
kurczaka i 3 kie³baski z grilla za 100 gourdenów (prawie 3 dolary), a ja posze-

Cap-Haïtien. Podróz autobusem
my. Kiedy dowiedzia³ siê, ¿e jestemy
z Polski, rzek³: A, wy Polacy nie lubicie Murzynów. Poszed³ wreszcie.
Wiêkszoæ napotkanych przez nas
osób, na nasz widok, g³aska³a sobie brzuch
na znak, ¿e s¹ g³odni. Robi¹ tak przewa¿nie osoby starsze, a dzieci wo³aj¹ za
nami: Blanc tzn. bia³y.
Miasto zatopi³o siê w ciemnociach.
Tylko kilka lamp majaczy³o w parku i przy
pa³acu prezydenta, i na tym koniec.
Z hotelowego tarasu s³ychaæ by³o gwarne
¿ycie stolicy, a jednak!
Po godz. 21 s³yszelimy strza³y.
Cap-Haïtien. W miecie

C.d.n.
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Tylu nas jeszcze
nie by³o...

W niedzielê, pi¹tego sierpnia, Klub
Wêdkarski Ukleja zorganizowa³ ju¿ pi¹te Spinningowe Mistrzostwa Olecka.
£owiskiem, jak zwykle, by³o jezioro Oleckie
Wielkie. Na starcie stanê³o... uwaga...45
zawodników! To rekord tej imprezy!!!
Oczywicie nie zabrak³o naszych niezawodnych wêdkarek: Krysi Majewskiej,
Wiesi Gorlewskiej i Krysi ¯yszkiewicz!
Brawo dziewczyny!
Ju¿ od 5 30 zaczêli siê zje¿d¿aæ wêdkarze ze swoimi wypasionymi wêdkarsko ³odziami. Spory zachwyt wzbudzi³
Krzysiek Gref, który zaprezentowa³ swoj¹
³ód, a w³aciwie jacht z 60 konnym
trzyk. Kilkadziesi¹t ³ódek rozp³ynê³o siê
po ca³ym zbiorniku. Ka¿dy mia³ jaki plan
i swoje miejscówki. Ju¿ po krótkim czasie okaza³o siê, ¿e drapie¿niki nie by³y
w tym dniu zbyt aktywne, mimo sprzyjaj¹cych warunków pogodowych. Zwyczajnie w brzegu i na spadzie trudno
by³o namierzyæ jakie ryby. Echosondy
pokazywa³y du¿o ryb , ale na g³êbinach.
Znalaz³o siê jednak kilka miejsc z fajnymi okoniami.
Osobicie, jako organizator, najbardziej by³em zadowolony z widoku podp³ywaj¹cych do siebie ³odzi i wêdkarzy
czêstuj¹cych siê nawzajem kaw¹, herbat¹, a nawet kanapkami. To ceniê najbardziej  przyjacielsk¹, sympatyczn¹ atmosferê i to zawsze bêdzie celem nadrzêdnym organizowanych przeze mnie imprez.
Ale zawody to jednak rywalizacja. Równo o czternastej zawodnicy zdali karty
startowe i rozpoczê³o siê wa¿enie ryb.
Ponownie, jak co roku, by³o co wa¿yæ.
motorem. Na marginesie chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e nad naszym jeziorem brakuje slipingu z prawdziwego zdarzenia. Gdy
s¹ to dwie, trzy ³ódki , nie ma problemu,
ale je¿eli zjedzie siê kilkudziesiêciu wêdkarzy z kilkudziesiêcioma ³odziami, to aby
sprawnie przeprowadziæ wodowanie, a
co trudniejsze wyjêcie z wody jednostek,
przy pomostach LOK jest po prostu zbyt
ma³o miejsca. A jest to w³aciwie jedyne miejsce przystosowane do wodowania ³odzi. Mo¿e warto by³oby pomyleæ
o porz¹dnym slipingu nad jeziorem?
Wracamy do zawodów. Po zapisaniu uczestników, przedstawieniu regulaminu i zasad, o 7. wyp³ynêlimy na 7mio godzinn¹ rywalizacjê. Wszyscy wêdkarze, jako tzw. suchy prowiant, otrzymali ufundowane przez Józka Olszewskiego s³odkie bu³eczki! Dziêki Józek!!!
Pogoda piêkna, jak na spinningowe
³owy. Niebo zachmurzone, niewielki wie-

!
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Mimo podwy¿szenia wymiaru dla szczupaka do 50 cm, dwa znalaz³y siê na wadze (kilka mniejszych oddalimy jezioru) a okoni by³o ca³kiem sporo. A OTO
WYNIKI:
1. Krajewski Krzysztof, Ukleja Olecko,
2200 pkt
2.Anuszkiewicz Robert, Ukleja Olecko,
1440 pkt
3.Suchocki S³awomir, Augustów,
1355 pkt
4.Szczerbakow Mieczys³aw, Augustów
1030 pkt
5.Gorlewski Andrzej, Augustów, 930 pkt
6.Heæman Kazimierz, Augustów, 915 pkt
7.Bagiñski Miros³aw, Augustów, 830 pkt
8.Nadolny Krzysztof, E³k, 615 pkt
9.Gawroñski Tomasz, Ukleja Olecko,
495 pkt
10.¯yszkiewicz Krystyna, Suwa³ki,
370 pkt
W zawodach uczestniczyli równie¿:
Krystyna Majewska, Wies³awa Gorlewska, Stanis³aw Guzewicz, Dariusz Chalecki, Mieczys³aw Sowulewski, Karol
Koz³owski, Edward Sznurkowski, Romuald Kraszewski, Krzysztof Fidler,
Wojciech Chrzanowski, Maciej Bartoszewicz, Robert Moroz, Tomasz Zaniewski, Zbigniew Maciejewski, Karol Dobrowolski, Andrzej B¹czyk, Remis³aw
Galicki, Mieczys³aw Kaczanowski, Janusz Zalewski, Miros³aw Iwaniuk, Pawe³ Puniak, Marian Wojsiat, Karol
Pó³torak, Mieczys³aw Gojlik, Jakub
Sulima, Leszek Malarski, Jerzy Rynkowski, Krzysztof Gref, Andrzej Stêpkowski, Józef Makowski, Grzegorz
Makowski, Wojciech Kozakiewicz, Mieczys³aw Kopiczko, Wiktor Kuja³owicz
i Arnold Hoci³³o.
Uczestnicy przyjechali z Augustowa,
Suwa³k, Raczek, Go³dapi, E³ku, Bemowa

Piskiego, Olsztyna i Ostro³êki! To siê
nazywa frekwencja! Wielkie uk³ony!!!
Po wa¿eniu oczywicie wspólna biesiada przy grillu i suto zastawionym stole.
Apetyty dopisywa³y, wiêc Marian i Stasiek uwijali siê jak w ukropie. Jurek Rynkowski wraz z Robertem, Mieciem, Marianem i innymi kolegami piorunem oskrobali ryby i ju¿ po kwadransie z³ociste
okonie i szczupaki uzupe³ni³y nasze menu.
Smakowa³y wybornie!
Kolejn¹ tradycja Spinningowych
Mistrzostw Olecka, tak jak wszystkich
imprez organizowanych przez Uklejê, jest
to, ¿e nagrody rzeczowe s¹ rozlosowywane wród wszystkich uczestników. Tak
te¿ by³o i tym razem. Przy wrêczaniu
weso³ych kapeluszy, dowcipnych koszulek, sprzêtu agd i wêdkarskiego oraz innych upominków, ¿artów i docinek nie
by³o koñca. Wêdkarze, którzy nie z³owi-

li ¿adnej wymiarowej ryby otrzymali...
wêdzone makrele !!!
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
Pani Bogusi Merdowej za udostêpnienie terenu Chaty Mazurskiej, gdzie odby³o siê zakoñczenie imprezy. Wszystkim dobroczyñcom bardzo dziêkujê za
ufundowane nagrody i upominki. A lista sponsorów jest d³uga... Anna Kwiatkowska - Pizzeria Prive, Katarzyna i Tadeusz Skowroñscy -Hurtownia Ryb Kasia, Foto Centrum, Studio Reklamy BIS
Zbyszek Burba, Józek Oleszewski, Jerzy
Rynkowski, Tomasz Gawroñski, Stanis³aw Krycio - ufundowa³ puchary dla
dziewczyn, Krysia ¯yszkiewicz, Robert
Anuszkiewicz, Miecio Kopiczko. Lech
Malarski z Olsztyna ufundowa³ dwie liczne
statuetki w kszta³cie ryby, jedn¹ dla
Roberta Anuszkiewicza za najwiêksz¹
rybê, a drug¹ najm³odszemu uczestnikowi, którym by³ Kuba Sulima.
Zapowied naszej imprezy pojawia³a
siê w Radiu 5, a relacje i wyniki poda³o
Radio Olsztyn. Oczywicie lokalna prasa, w osobie Zbyszka Malinowskiego
równie¿ wykaza³a zainteresowanie naszymi
zawodami. Za wszystko wielkie dziêki!
Dziêkujê równie¿ Tomkowi, Józkowi i
Wojtkowi za sprawne sêdziowanie.
Posiedzielimy jeszcze ze dwie godzinki przy z³ocistym trunku. Wszyscy
deklarowali chêæ uczestnictwa w kolejnych imprezach Uklei. Bêd¹ to prawdopodobnie organizowane po raz pierwszy
zawody w drgaj¹cej szczytówce. Chyba
we wrzeniu na jeziorze Garbas. Wczeniej jednak, bo ju¿ 26 sierpnia, Ko³o Okoñ
organizuje okoniowy puchar Mieruniszek.
Ju¿ teraz zapraszam na obie imprezy.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
czuwaj¹cy nad ca³oci¹
Arnold Hoci³³o

"
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(V45804)

* przeja¿d¿ki motorówk¹, narty wodne, kó³ko, tel. 0-502-264-902K13808
* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V47403
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V50701
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L13303
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L13901
* STAN MARINO  pizzeria, plac Wolnoci 16, przyjêcia,
zamówienia domowe, tel. 0-87-520-49-60
V39208
* 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
V43106
Wilno, Troki w ka¿d¹ sobotê. Sprzeda¿ biletów autobusowych, lotniczych, na promy. Biuro Turystyczne
SAMBIA, plac Wolnoci 9, tel. (087) 520-16-44

* zespó³ muzyczny POWRÓT LEGENDY, tel. 0-87-523-91-57K13908
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K17901

US£UGI

(V39008)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38508

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

(V45504)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V36510)

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

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

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
us³ugi:
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16902

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V46403
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V47003
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V43006
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L14101
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V45404
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V39508
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V43206
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K16603
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L12306

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

(V42906)

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

V43506

FUH ELEKTROCOOL

Pomiary i dowóz gratis!
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V44305
* monitoring funduszy unijnych i pomocowych, MTL Creation, 600 936 589, www.mtl.olecko.pl/mfue.htm
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V51001
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V36520
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(V43406)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V46803)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V43116
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-520-40-29 V36210
* Dom Studenta, tanie noclegi, Sembrzyckiego 13, tel. 0-87520-25-60
V47303
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-063-770 V36220
* 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
V39108
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V43126
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V39308
* PENSJON, noclegi, tel. 0-502-264-902
K13708

(V37909)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V50801

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L12006
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V46503
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11507
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V44605
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79933
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K37609
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V38608

(V36410)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

k2okna@vp.pl

#

US£UGI C.D.
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OG£OSZENIA DROBNE

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V50901
* producent odzie¿y roboczej, artyku³y BHP, wykonujemy loga,
hafty. Tel. 0-87-520-26-31
V49902
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

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

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V41107)

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

(V46703)

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 mowych
(V36910)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2727)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V45704
* sklep rybny Kasia, tel. 0-87-520-03-00
V47013
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V44405
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094V42806
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V43306

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8320
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4625
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K14108
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L14001
* us³ugi budowlane, docieplenia budynków, tel. 0-501-789634
K15904

(V37110)

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

(V46903)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(V15505)

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

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V36610

INNE
* zamieniê mieszkanie 39 m. kw. na wiêksze lub kupiê do 60
m. kw., tel. 0-602-672-231
K17002
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L13103
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K46303
PRACA
Praca w krajach Unii Europejskiej - ró¿ne zawody.
DOBRE ZAROBKI. Zadzwoñ: JOB DEALER Agencja
Zatrudnienia, tel. 0-663-623-494. CERTYFIKAT: 3867/1b.

(V50002)

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
(L13403)
Tel. 0-603-440-115

* praca przy polbruku i dociepleniach, tel. 0-504-919-923 K17302
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-3132
L13203
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K15106
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L10310
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L12405
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L13702
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L11208
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L13004
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K17701
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L12505
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L11101
* pralkê nieu¿ywan¹ MasterCook, model PTE-124 z ponad roczn¹ gwarancj¹, tel. 0-602-410-350
K18901
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589 L13603
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L12904
Sprzedam mieszkania jedno i dwupokojowe (od 32 do
46m2 oraz trzypokojowe, w budowie, 63m 2 i lokale
handlowo-us³ugowe; oddanie w miesi¹cu grudniu br.
Tel. 0-604-456-732

(K44905)

US£UGI

WYNAJEM
* lokal do wynajêcia, ok. 47 m. kw., tel. 0-600-377-469 K16802
* mieszkanie 160 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868 V50711
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L12605
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L12106
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L12705

UWAGA

Rozpoczyna siê realizacja programu PARTNER III  wsparcie
zadañ i projektów realizowanych na rzecz osób niepe³nosprawnych przez organizacje pozarz¹dowe. Celem programu jest
wzrost aktywnoci zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych,
zapewnienie dostêpnoci do oferty wsparcia, w tym us³ug wiadczonych przez organizacje pozarz¹dowe na rzecz osób niepe³nosprawnych. Program, procedury realizacji oraz wzór wniosku umieszczone s¹ na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl
Szczegó³owe informacje na temat realizacji programu mo¿na uzyskaæ w Warmiñsko-Mazurskim Oddziale Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych pod nr (089)
5349151.
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Kalendarz imion

14 sierpnia
Alany, Alfredy, Anastazji, Aty, Gerdy,
Ireny, Salomei, Selmy, Stanis³awy, Sylwii
Alana, Alfreda, Dobrowoja, Euzebiusza,
Kaliksta, Machabeusza, Maksymiliana,
Marcelego, Stanis³awa
15 sierpnia (Wniebozwiecie NMP, Matki
Boskiej Zielnej, wiêto Wojska Polskiego)
Bilihildy, Diany, Eulalii, Marii, Rozanetty, Stali, Stelli
Daniela, Napoleona, Stefana, Tarsucjusza, Tarsycjusza, Tarzycjusza, Trzebierza, Trzebimira
16 sierpnia
Domarady, Eleonory, Marii, Normy, Nory
Abrahama, Alfonsa, Ambro¿ego, Domarada, Eleutrrego, Joachima, Roberta, Rocha, Stefana, Tytusa, Wiktora
17 sierpnia
Anastazji, Angeliki, Anity, Elizy, Joanny, Juliany, Julianny, Juliany, Liberaty,
Marii Magdaleny, ¯anny
Anastazego, Euzebiusza, Jacka, Juliana,
Mirona, Zawiszy
18 sierpnia
Agapity, Arletty, Arlety, Bogus³awy,
Bronis³awy, Heleny, Ilony, Iwony, Klary, leny, Neli
Agapita, Bogus³awa, Boles³awa, Bronis³awa, Bronisza, Ludwika, W³odzimierza
19 sierpnia
Boles³awy, Emili, Emilii, Konstancji, Ludwiki, Ludwiny, Rac³awy
Boles³awa, Jana, Juliana, Juliusza, Ludwika, Mariana, Piotra, Rac³awa
20 sierpnia
Bernardy, Sabiny, Saby, Samueli
Bernarda, Jana, Samuela, Sieciecha, Sobies³awa, Stefana, Wszeciecha
21 sierpnia
Baldwiny, Danieli, Filipiny, Franciszki,

Joanny, Kazimiery, Ruty, Wiktorii
Adolfa, Alfa, Apolinarego, Baldwina,
Daniela, Emiliana, Fidelisa, Filipa, Franciszka, Jana, Miêcimierza, Piusa
22 sierpnia
Grzemis³awy, Hipolity, Marii, Reginy,
Zygfrydy
Cezarego, Dalegora, Fabrycego, Hipolita, Jana, Mariusza, Radomi³a, Siecies³awa, Tymoteusza, Zygfryda
23 sierpnia
Alerii, Lubomiry, Mi³y, Poli, Ró¿y, Walerii
Apolinarego, Apoloniusza, Cichomira,
Filipa, Ireneusza, Justyniana, Kalinika,
Laurentego, Sulidara, Waleriana, Wiktora,
Zacheusza
24 sierpnia
Christy, Emilii, Joanny, Maliny, Malwiny, Michaliny
Alberta, Bart³omieja, Bartosza, Cieszymierza, Cieszymira, Donata, Jerzego
25 sierpnia
Beli, Elwiry, Izabeli, Lucyli, Lucylii, Ludwiki, Luizy, Patrycji
Gaudentego, Gregorego, Grzegorza, Józefa, Kalasantego, Ludwika, Maksymiliana, Micha³a, Namys³awa, Siecies³awa,
Zbigniewa
26 sierpnia
Adriany, Adrianny, Joanny, Marii, Natalii, Rozyny, Sandry, Teresy, Zefiryny
Adriana, Dawida, Dobroniegi, Ireneusza,
Konstantego, Konstantyna, Maksyma,
Wierzchos³awa, Wiktora, W³astymira,
Zefiryna
27 sierpnia
Agnieszki, Gos³awy, Ma³gorzaty, Moniki, Oty
Angela, Cezarego, Dominika, Gos³awa,
Józefa, Kakasantego, Przedzis³awa, Przybymira, Rufusa, Teodora

(22 sierpnia
 22 wrzenia)

znakiem z powodu niemia³oci i zahamowañ, maj¹ problemy emocjonalne, te
za wp³ywaj¹ na zdrowie. Najczêciej s¹
to dolegliwoci ¿o³¹dkowe i zaburzenia
o pod³o¿u psychosomatycznym. Panny
maj¹ te¿ sk³onnoci do alergii.
Uczucia doprowadzaj¹ czasem Panny do zarzucenia przez nie racjonalnego
sposobu mylenia i prze³amania barier
w zwi¹zku z innymi ludmi. Niewiara w
siebie nasuwa im w¹tpliwoci, czy s¹ atrakcyjne, a jeli to poczucie stanie siê zbyt
natarczywe, mo¿e zniszczyæ niejedn¹ znajomoæ.
Znakiem przeciwnym i dope³niaj¹cym
s¹ Ryby.
Kolor Panny to szaroci suchej
ziemi.

Panna jest szóstym znakiem Zodiaku, trzecim znakiem
lata, zwi¹zanym z
okresem ¿niw i zbie-

rania plonów.
S³oñce wchodzi w znak Panny 22 lub
23 sierpnia, a opuszcza go 22 lub 23 wrzenia.
Panny s¹ doskona³ymi uczniami.
Sprawdzaj¹ siê w zawodach wymagaj¹cych subtelnoci, skrupulatnoci, cierpliwoci i skupienia. Osoby spod tego
znaku temperament maj¹ spokojny i s¹
zamkniête w sobie. Urodzeni pod tym

Przys³owia
i powiedzenia
 Gdy Zielna Matka (15 sierpnia) deszcz
przynosi, to zwykle na Narodzenie Matki
rosi.
 Od Zielny ka¿dy chodzi jak cielny. (Dawniej by³ to koniec przednówka).
 W Wniebowziêcie pokoñczone ¿êcie.
 Gdy w Wniebowziêcie Panny ciep³o
dopisuje to ciep³y i pogodny koniec
lata obiecuje.
 Gdy w sierpniu dni gor¹ce, w zimie dni
niegiem skrz¹ce.
 Na wiêty Roch (16 sierpnia) sprz¹taj¹
groch.
 Z jaka pogod¹ Jacek (17 sierpnia) przybywa taka jesieñ bywa.
 W sierpniu mg³y w górach  pewne
wody, a mg³y w dolinach  pewne pogody.
 Gospodarz dobry rok zaczyna od w.
Bart³omieja (24 sierpnia)
 W sierpniu mg³a na górach Mrone
Gody, gdy mg³y na dolinach, dla pogody.
 Jeli na Bart³omieja (24 sierpnia) ziemia twarda, to bêdzie zima harda, a
jak miêkka to lekka.
 Jeli posiejesz na Bart³omieja (24 sierpnia) mieæ bêdziesz stodo³ê pe³n¹, a jeli
na wiêtego Mateusza (21 wrzenia)
 pust¹.
 w. Bartek (24 sierpnia) kaniku³ê koñczy i do jesieni ju¿ sposobi.
 W sierpniu ubywa gor¹ca.
 Na w. Ludwika (25 sierpnia) zbo¿e z
pola umyka.

Nasz przepis
Sa³atka z bobu
po po³omsku

50 dkg bobu, 2 niedu¿e ogórki
konserwowe, str¹k czerwonej konserwowej papryki, ma³a cebula, 3-4 ly¿ki
gêstego majonezu, 2-3 z¹bki czosnku,
3 ³y¿ki posiekanej natki pietruszki, 3
³y¿ki posiekanego koperku, ³y¿eczka
posiekanych listków cz¹bru, sól, pieprz,
majonez
Bób gotujemy, wsypujemy na sito
i polewamy wod¹. Po przestudzeniu
obieramy ze skórki i ³¹czymy z drobno posiekanym czosnkiem i cebul¹.
Paprykê i obranego ogórka kroimy w
cienki paski i te¿ dodajemy do bobu.
Na koniec wsypujemy do misy natkê
pietruszki, koperek, cz¹ber i mieszamy to wszystko z majonezem. Doprawiamy do smaku sol¹ i pieprzem.
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KALENDARZ ROZGRYWEK CZARNYCH JUSTYNA OLECKO
RUNDA JESIENNA SEZONU 2007/2008
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Termin

IV liga

Klasa B SENIOR

JUNIOR M£ODSZY

M£ODZICY

TRAMPKARZE

MKS SZCZYTNO
12.08.07
X
X
X
X
D – 15.00
NIEDZIELA
19.08.07 CONCORDIA ELBL¥G
X
X
X
X
D -15.00
NIEDZIELA
25.08.07
SNIARDWY ORZYSZ POJEZIERZE PROSTKI
X
X
X
SOBOTA
D – 14.00
D – 12.00
VÊGORIA
26.08.07
GLZS SROKOWO
ZNICZ B.PISKA
WEGORZEWO
X
X
NIEDZIELA
D - 14.00
W – 12.00
W – 17.00
29.08.07
JEZIORAK I£AWA
X
X
X
X
RODA
D – 15.00
1.09.07
HURAGAN MOR¥G
OLIMPIA MI£KI
P£OMIEÑ E£K
RONA 03 E£K
X
SOBOTA
W – 16.00
D – 12.00
W – 12.30
W – 11.00
2.09.07
SOKÓ£ GARBNO
X
X
X
X
D – 14.00
NIEDZIELA
VÊGORIA
5.09.07
X
WÊGORZEWO
X
X
X
RODA
W – 17.00
8.09.07
OLIMPIA MI£KI
POGOÑ RYN
X
X
X
SOBOTA
D – 14.00
D - 12.00
P£OMIEÑ E£K
MLKS ORZYSZ
MAMRY GIZYCKO
9.09.07
X
X
NIEDZIELA
D – 15.00
D – 14.00
W – 13.00
MR¥GOWIA
12.09.07
MR¥GOWO
X
X
X
X
RODA
W -16.00
MAZUR E£K
MAZUR E£K
FORTUNA WYGRYNY
15.09.07
X
X
D – 12.00
W – 14.00
W – 12.00
SOBOTA
16.09.07 ZATOKA BRANIEWO UNIA WONICE
X
X
X
D – 15.00
W – 14.00
NIEDZIELA
22.09.07
SOKÓ£ OSTRÓDA
MAMRY GI¯YCKO
MAMRY GIZYCKO
X
X
SOBOTA
W – 16.00
D – 14.00
W – 12.00
HETMAN
23.09.07
ROMINTA GO£DAP
X
BARANOWO
X
X
NIEDZIELA
W – 12.30
D – 14.00
26.09.07
PP 2007/08
X
X
X
X
RODA
29.09.07
ROMINTA GO£DAP
ROMINTA GO£DAP
X
X
X
SOBOTA
W – 12.30
W – 11.00
MOTOR LUBAWA KOWALE OLECKIE MAZUR WYDMINY
30.09.07
X
X
W – 14.00
D – 13.00
D – 15.00
NIEDZIELA
6.10.07
START DZIA£DOWO
MAZUR PISZ
HURAGAN PISZ
FORTUNA WYGRYNY
X
SOBOTA
W – 16.00
W – 12.00
D – 14.00
D – 12.00
7.10.07
FALA WARPUNY
X
X
X
X
NIEDZIELA
D – 14.00
VÊGORIA
13.10.07
POGOÑ BANIE MAZ.
KOSZA£EK OPA£EK
X
X
WÊGORZEWO
SOBOTA
D – 12.00
D – 12.00
D – 14.00
KS £ABÊDNIK
14.10.07 GRANICA KÊTRZYN
X
X
X
NIEDZIELA
D – 14.00
W – 14.00
20.10.07
POGOÑ RYN
START KRUKLANKI
X
X
X
SOBOTA
W – 12.00
W – 12.00
LKS ORKAN
BANIE MAZURSKIE
21.10.07 ZAMEK KURZÊTNIK
S¥TOPY
X
X
W – 14.00
W – 12.00
NIEDZIELA
D – 14.00
27.10.07
POLONIA PAS£ÊK
X
X
X
X
SOBOTA
D – 14.00
TYTAN £ANKIEJMY
28.10.07
X
X
X
X
W – 14.00
NIEDZIELA
3.11.07
MAMRY GI¯YCKO
X
X
X
X
SOBOTA
W – 14.00

X Turniej o Wielki Tort Cukierni P. Jana Staniszewskiego
12 sierpnia 2007 roku na kortach MOSiR w Olecku odby³ sie
X Turniej o Wielki Tort Cukierni P. Jana Staniszewskiego. Po
d³ugotrwa³ych walkach Wielki Tort trafi³ do Pana Aleksandra
Matuszelañskiego z Grodziska Mazowieckiego, który w finale

pokona³ Wojtka Ga³eckiego 7-5, 3- 6, 6-3 . W turnieju bra³o udzia³
19 zawodników z Warszawy, Nowego Dworu Mazowieckiego,
Grodziska Mazowieckiego, Bia³ej Podlaskiej, O¿arowa Mazowieckiego, Gi¿ycka, Olecka, Ostro³êki, Dobek, Hamburga, Pruszkowa.
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Taekwondo Olimpijskie
 co to takiego
Taekwondo Olimpijskie  jak wiêkszoæ wschodnich sztuk
walki w obszarze wschodniej Azji  rozwija³o siê przez szereg
wieków na terenie Pó³wyspu Koreañskiego. Zwi¹zane by³o,
tak jak w innych przypadkach, nierozerwalnie z systemem
pañstwowym oraz odwiecznym problemem walki o przetrwanie, terytorium itp.
Dopiero w po³owie XX wieku na nowo, choæ w nieco
zmienionej formie, ponownie ujrza³o wiat³o dzienne. W tej
nowej szacie (walory zdrowotne, duchowe, umiejêtnoæ samoobrony) kupi³ ten pomys³ wiat zachodni i bardzo rozwin¹³.
Nazwa TAEKWONDO po raz pierwszy pojawi³a siê w Korei
po³udniowej jako nazwa programu szkolenia armii koreañskiej
w zakresie walki wrêcz w 1955 roku.
Id¹c ladami innych sztuk walki rozpowszechnionymi ju¿
w tym czasie dyscyplinami sportu w Europie i Ameryce
Taekwondo zaczê³o tak¿e ewaluowaæ w kierunku sportu. W
1973 roku w Seulu rozegrane zosta³y pierwsze Mistrzostwa
wiata i za³o¿ona zosta³a wiatowa Federacja Taekwondo (WTF).
Pierwszy debiut na Igrzyskach Olimpijskich, jako dyscypliny
pokazowej, mia³ miejsce w Seulu w 1988 roku. Jako pe³noprawna dyscyplina olimpijska zaakceptowana zosta³a przez
MKOL na Igrzyskach w Sydney w 2000 roku. Dzi jest najpopularniejsz¹ sztuk¹ walki na wiecie, uprawiana na wszystkich
kontynentach przez ponad 110 milionów zawodników.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy HIDORI przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Olecku jest pierwszym i jak dotychczas
jedynym uczniowskim stowarzyszeniem sportowym w Olecku, prowadz¹cym szkolenie dzieci i m³odzie¿y w zakresie Taekwondo Olimpijskiego WTF  nowej, bardzo widowiskowej dyscypliny olimpijskiej.
Sekcja Taekwondo powsta³a przy Szkole Podstawowej nr 4 na Siejniku z inicjatywy Doroty Miszczak dyrektora
szko³y pani El¿biety Koncewicz oraz Rady Osiedla Siejnik.
Powsta³ niezale¿ny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Hidori Olecko, cile zwi¹zany obecnie z Zespo³em Szkó³ na
Siejniku. Nowo powsta³a organizacja, pomimo krótkiego okre-

su dzia³ania, zrzesza ok. 70 systematycznie trenuj¹cych m³odych ludi. Klub dzia³a i rozwija siê bardzo dynamicznie zyskuj¹c ogromne poparcie ze strony ca³ego rodowiska Olecka.
Pomimo tak krótkiego okresu dzia³ania mo¿emy poszczyciæ
siê du¿ymi sukcesami na niwie sportowej. Klub nasz znany
jest ju¿ w Polsce i posiada wysokie aspiracje. Nasi zawodnicy
zdobywaj¹ medale na zawodach ogólnopolskich, jak i miêdzynarodowych. S¹ wród nich mistrzowie Polski, medalici Mistrzostw Polski. Wszyscy medalici zostan¹ umieszczeni w Kronice
Sportu Polskiego, która zostanie wydana na pocz¹tku 2008
roku.
Dziêki wsparciu finansowemu Urzêdu Miasta w Olecku oraz
sponsorów nasi zawodnicy trenuj¹ nie p³ac¹c za treningi, wyjazdy
na zawody, obozy sportowe. Najlepsi z nich uzyskuj¹ mo¿liwoæ wstêpu bez egzaminów na uczelnie AWF oraz do szkó³
sportowych (Szko³y Mistrzostwa Sportowego), gdzie dalej
doskonal¹ swoje umiejêtnoci otrzymuj¹c stypendia sportowe i doskona³e wykszta³cenie.
Nasi zawodnicy trzy razy do roku uczestnicz¹ w egzaminach na stopnie uczniowskie pasy. Egzamin przeprowadza
Egzaminator Polskiego Zwi¹zku Taekwondo Olimpijskiego Tomasz
Miszczak. Wszyscy trenuj¹cy maj¹ zapewnion¹ opiekê lekarza
specjalisty medycyny sportowej, który systematyczne przeprowadza badania profilaktyczne..
Klub nasz stanowi olbrzymi¹ szansê i pomoc w organizowaniu zajêæ dla dzieci w naszym rodowisku szkolnym i nie
tylko. Wspania³a integracja dzieci, rodziców, nauczycieli stwarza
niepowtarzalne warunki do rozwoju osobowoci, zainteresowañ oraz samorealizacji uczniów. Staramy siê jednoczenie
rozs³awiaæ imiê naszej gminy, miasta, szko³y i jak dotychczas
nie zawodzimy. Dum¹ naszego Klubu jest, oprócz wysokiego
poziomu sportowego, panuj¹ca w nim atmosfera. Tutaj naprawdê istnieje ¿ycie klubowe. Bylimy goæmi TVP 1 podczas wizyty Kawa czy herbata w Olecku. Zarz¹d klubu utrzymuje
kontakty z Klubami w Polsce, urzêdami.
Jestemy cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku Taekwondo Olimpijskiego WTF, Okrêgowego Zwi¹zku Taekwondo Olimpijskiego
i wielu innych organizacji wojewódzkich.
***
Od tego numeru chcemy przedstawiaæ sylwetki cz³onków
naszego Klubu. Dzi prezentujemy naszego zawodnika Micha³a Snarskiego.

Micha³ Snarski

Stoj¹ od lewej: Martyna Kotowska  3. miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów 2007, Daniel Olszewski  3. miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów 2007, Izabela Gorlo
3. miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów 2007, Dominika Olszewska  Mistrzyni Polski Juniorów M³odszych.

***

Wiek: lat 15; uprawiana dyscyplina sportu: Taekwondo
Olimpijskie od 6 lat; stopieñ: 1 kup (obecnie przygotowuje siê
do egzaminu na czarny pas); klub: LUKS Hidori Olecko przy
SP 4 Siejnik.
1. Co daje mi uprawianie Taekwondo?
Dziêki Taekwondo sta³em siê sprawniejszy fizycznie, znajomi mnie bardziej szanuj¹, mam wype³niony wolny czas.
2. Czym jest dla mnie Taekwondo?
Pasj¹, sportem ¿yciowym, powodem do satysfakcji.
3. Jak i dlaczego rozpoczê³a siê moja przygoda z Taekwondo?
Rok wczeniej paru moich znajomych, w tym moi s¹siedzi
i cioteczny brat, zaczê³o trenowaæ tê dyscyplinê sportu, i to
oni byli dla mnie chyba inspiracj¹, aby zacz¹æ trenowaæ. Po
roku zapisa³em siê i trenujê do dzi, czyli ju¿ 6 lat.
4. Mój najwiêkszy sukces w Taekwondo?
Mój stopieñ umiejêtnoci, który uwa¿am za doæ wysoki.
Ucieszy³ mnie równie¿ wyjazd na Mistrzostwa Polski. Mimo
nieudanego startu mog³em spotkaæ siê z najlepszymi w naszym kraju. Za sukces uwa¿am ka¿dy medal zdobyty na zawo-
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dach.
5. Co rodzice myl¹ o pasji swojego dziecka?
Mama: Wydaje siê, ¿e najwa¿niejszym jest, by Micha³
realizowa³ siê w tym, co najbardziej lubi i co chce robiæ. Uprawianie
Taekwondo sprawia Mu du¿¹ satysfakcjê. Przez te lata obserwowa³am jak zmienia siê. Wyrobi³ w sobie du¿e poczucie
samodyscypliny. Umie cieszyæ siê z sukcesów a tak¿e z oporem przyjmowaæ pora¿ki. Pamiêtam, kiedy przyszed³ zrezygnowany po pierwszym treningu. Narzeka³, ¿e ciê¿ko, ¿e Mu
siê nie podoba. Ale poszed³ na nastêpnym trening. Od tamtego momentu æwiczy do dzi. Cieszê siê, ¿e jest konsekwentny
w tym, co robi. W czasie zawodów czy pokazów lubiê patrzeæ na wykonywane przez Syna uk³ady poomse, gorzej prze¿ywam walkê. Kiedy widzê, jaki jest to kontaktowy sport,
bojê siê tylko o ewentualne kontuzje? Ale có¿, prawdziwy
mê¿czyzna musi trochê oberwaæ, ¿eby umieæ zwyciê¿aæ.
Tata: Ja równie¿ uwa¿am, ¿e najistotniejsz¹ cech¹ pasji
Micha³a jest jego du¿e zaanga¿owanie i dyscyplina trenowania tej koreañskiej sztuki walki, a jednoczenie dobra szko³a
charakteru i przygotowanie do ¿ycia. Mia³ to szczêcie, ¿e
trafi³ na znakomitych trenerów. Trening polega nie tylko na
doskonaleniu cia³a, ale by osi¹gaæ sukcesy i byæ skutecz-

Micha³ Snarski podczas treningu.
nym w walce, æwicz¹cy musi podj¹æ równie¿ swoisty trening
umys³u.

K¹cik szachowy (46)
I Ogólnopolski M³odzie¿owy Wielobój Szachowy
Ta niezwyk³a impreza to po³¹czenie
trzech wielkich Mistrzostw Polski w szachach szybkich i b³yskawicznych. Pozwala ona zmierzyæ siê juniorom z ca³ej Polski
na trzech ró¿nych dystansach czasowych:
P-5, P-15 i P-30.
Jeden z najaktywniejszych obecnie w
Polsce organizatorów letnich festiwali, prezes Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Szachowego, Marian Kanarek zaproponowa³
i uzyska³ akceptacjê Zarz¹du Polskiego
Zwi¹zku Szachowego na rozegranie w tym
roku po raz pierwszy wieloboju w grze b³yskawicznej i szybkiej, na który z³o¿y³y siê
trzy turnieje: 01-02.08.2007 - Mistrzostwa
Polski Juniorów (P-30); 03.08.2007 - Puchar
Polski Juniorów (P-15); 04.08.2007 - Mistrzostwa Polski Juniorów (P-5). Gocinnoæ i dowiadczenie gospodarzy, ¿yczliwe wsparcie w³adz administracyjnych i
sportowych miasta oraz Politechniki Koszaliñskiej, a tak¿e hojnoæ licznych sponsorów, zapewni³y atrakcyjny i w najwy¿szym stopniu sprawny przebieg tej imprezy. A wszystko to odby³o siê w piêknym,
przyjaznym dla tej dyscypliny sportu miecie  Koszalinie. Wielobój rozegrany zosta³ w szeciu kategoriach wiekowych do
lat: 8, 10, 12, 14, 16 i 18 z podzia³em na grupy dziewcz¹t i ch³opców. W imprezie wziê³o udzia³ kilkuset szachistów z ca³ej Polski.

Jednak to, co wydarzy³o siê póniej, wiadczy o wysokiej klasie tej zawodniczki. Wygra³a Puchar Polski (P-15), uzyskuj¹c stuprocentowy wynik, dos³ownie mia¿d¿¹c
rywalki oraz Mistrzostwa Polski (P-5), w
których zdoby³a 10,5 punktu z 11 mo¿liwych. W obu turniejach wyprzedzi³a wicemistrzyniê a¿ o 2,5pkt, zapewniaj¹c sobie
z³oto na dwie rundy przed koñcem.
Kamil w swojej kategorii wiekowej zaj¹³ 47. miejsce na 77 zawodników. By³ jednym z dwóch reprezentantów naszego
województwa. Mimo, i¿ nie by³ zadowolony ze swojego wystêpu, to brak remisów
wiadczy o niew¹tpliwej woli walki i szachowej odwadze.
Marta i Czes³aw Spisak

Oczywicie nie zabrak³o równie¿ szachistów z Olecka. W Mistrzostwach Polski (P30), w grupie dziewcz¹t do lat 16 zagra³a
Marta Gryglas, a w grupie ch³opców do
lat 10 gra³ Kamil Gryglas.
Marta zajê³a 22. miejsce na 31 uczestniczek. To ca³kiem niez³y wynik, bior¹c pod
uwagê, ¿e Marta mia³a 30. numer startowy
i by³a jedn¹ z dwóch zawodniczek bez rankingu ELO. Pozosta³e szachistki posiadaj¹
ju¿ taki ranking i wiêkszoæ z nich ma na
swoim koncie sporo sukcesów. Oprócz finalistów Mistrzostw Polski w tym presti¿owym turnieju
udzia³ wziê³o wielu medalistów Mistrzostw wiata i
Europy. W grupie
Marty na uwagê
zas³uguje dwukrotna Mistrzyni
wiata Klaudia
Kulon, która wieloboju nie rozpoczê³a szczêliwie. W
pierwszym turnieju Mistrzostw Polski (P-30) nie posz³o jej najlepiej,
przegra³a trzy partie i ostatecznie
Na zdjêciu najm³odsze uczestniczki Mistrzostw Polski
zajê³a 4. miejsce.
(grupa dziewcz¹t do lat 8)
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Ale siê porobi³o podczas ostatniego
tygodnia. Ju¿ nawet nie bêdê pisa³, ¿e
tydzieñ min¹³. BO MIN¥£! I to z jakim
hukiem! A¿ mi³o.
Zacznê (i na tym skoñczê) od Przecieku, Leppera, Kaczmarka i Ziobry. Bo
to jest najciekawsze. Obrona przez atak
panów Kaczmarka i Leppera a¿ pora¿a
swoim prostackim stylem. Kaczmarek co
i raz co sobie przypomina. Goæ powiedzia³ w ci¹gu ostatnich dni wiêcej ni¿
wtedy gdy by³ ministrem. A taki Lepper... gotowy na spotkanie z prokuratur¹ w ka¿dej chwili. Jak ju¿, to nie od razu,
nie w Warszawie, a w domu. Na konferencje w szpitalu to ma si³y i zdrowy. W domu odpoczywa. Jak
zjawia siê prokurator  to nie: przyjdê w niedzielê o 9. A tak po
prostu teraz lawiruje by z Maksymiukiem ustaliæ co Ziobro mu
powiedzia³... To dziwne, ¿e Maksymiuk teraz sobie przypomnia³,
¿e Lepper mu mówi³ o radach Ziobry. Taka wiadomoæ powinna
pojawiæ siê zaraz po dymisji Leppera - TO BY£ABY SENSACJA,
która podciê³aby nogi PiS-owi medialnie. Teraz to wygl¹da na zwyk³¹
obronê przez atak. I jeszcze ten Kaczmarek, który po rozmowie z
Premierem spokojnie wyje¿d¿a do W³och na urlop, z którego
nie wraca, choæ w kraju jest kocio³, tylko udziela obszernych wywiadów przez telefon lub dla dziennikarzy przybywaj¹cych do W³och.
Kiedy on wypoczywa i co je? Uczciwy facet po porostu wróci³by
do kraju i tu zg³osi³by swoje rewelacje do prokuratury, a nie
szczeka³ ze sporej odleg³oci. To, co mówi¹ Kaczmarek i Lepper, to
KICHA! Naprawdê trzeba mieæ sieczkê w g³owie by newsy tych
goci przyjmowaæ jako rzeczywistoæ. Gdyby Lepper i Kaczmarek
powiedzieli: ok! Poczekajmy na wyniki ledztwa i zobaczymy jakie
dowody ma Ziobro i s-ka, a wtedy siê pomiejemy. A tak ich
obrona to zwyk³e ogryzanie siê ze strachu i te puszczanie w eter
dziwnych informacji: o tamach, o jaki dokumentach... przecie¿ to
zwyk³e humbuki, a nie dowody.
Strach Leppera i Kaczmarka to ich jedyna forma walki. Jeszcze
powiedz¹ i napisz¹ niejedn¹ REWELACJÊ. Prostacy im uwierz¹. Na
przyk³ad kwestia czasu. Pan Ziobro mówi Panu Lepperowi ¿eby ten
uwa¿a³ bo CBA ma go na muszce 14 czerwca, a ten zupe³nie spokojnie robi swoje do 5 lipca (daty, podczas której nast¹pi³ przeciek) i
dopiero wtedy wpada w panikê... To jest BAJKA dla g³upków.
Kto czyta Newsweeka i te skróty na portalach informacyj-

Maria Konopnicka
Madonna Corregio

A na tych pagórkach gasn¹ ciche zorze,
A na Twoim ³onie pi Dzieci¹tko Bo¿e.
Dwaj anieli Tobie graj¹ cudne pienie
Ten jeden radonie, ten drugi bolenie.
Ta jedna  o krzywdzie, ta druga o sile,
Ta piewa o ¿yciu, a ta  o mogile...
I niesie ci pienie zachodni wiew obie:
Tê jedn¹ we z³ocie, tê drug¹ w ¿a³obie.
Ty s³uchasz i patrzysz oczyma smutnemi
Na tego anio³a, co piewa ból ziemi.

nych to ma ju¿ wiadomoæ, ¿e Kaczmarek siê sypie jak
choinka bo¿onarodzeniowa w lutym. Goæ sam opowiada, ¿e czu³ siê inwigilowany przez CBA (od tego ta s³u¿ba jest w swoich za³o¿eniach, by nawet osoby z ekipy
rz¹dz¹cej nie czu³y siê bezkarnie i by mia³y wiadomoæ,
¿e jaki bat jest nad plecami  wielkie brawa dla Pana
Kamiñskiego)... CZU£ SIÊ ZAGRO¯ONY! To chyba maj¹c
co na sumieniu... wiêc poszuka³ sobie sojusznika w osobie
Leppera. W sumie niele sobie to wykombinowa³: Lepper to prymityw i wokó³ tego zrobi cyrk. Ale Lepper te¿
widaæ nie ma czystych r¹czek w sprawie gruntowej i
wola³ wycofaæ siê po cichu. Akcja CBA skoñczy³a siê
na z³apaniu poredników, bo g³ówne grube ryby po
prostu zamilk³y. Swoj¹ drog¹ pewnych spraw gruntów
nie da siê za³atwiæ bez kontaktów z odpowiednimi wysokimi urzêdnikami podleg³ymi bezporednio MSWiA
(Administracji  dla przypomnienia). Nie zapominajmy,
¿e Pan Kaczmarek minister Janusz nie mia³ pod swoimi
skrzyde³kami tylko policji i sokistów... he he. Ministrowi
Januszowi (wkrótce Januszowi K.) podlega wiele urzêdów cywilnych na terenie kraju, które maj¹ do czynienia
np. z geodezj¹ przy powiatach czy województwach . Nawet
Minister Rolnictwa nie wchodzi na grzêdy nie swoich
resortów.
Ziobro ma racjê: zbyt du¿o punktów wspólnych ³¹czy panów Kaczmarka i Leppera.
Nie jestem ani ledczym ani prokuratorem... ale dla
mnie te dwa poci¹gi jecha³y po wspólnych torach, a
teraz tylko trzeba ustaliæ czy by³y dwie lokomotywy czy
dwóch maszynistów w jednej. Swoj¹ droga suma trzech
milionów jest fajna: milion dla poredników i po milionie
dla szefów operacji i ka¿dy kryje ka¿dego.
Ja ju¿ ze spokojem siadam do czytania newsów
Kaczmarka... jeszcze trochê to poczytamy o kontaktach
Ziobry z UFO.
Na szczêcie jestemy ludmi m¹drymi i od razu spostrze¿emy, ¿e na tym obrazku co nie gra. Dla mnie nie
gra wiele, a i Pañstwo macie swoje rozumy i sami siê
domylcie, ¿e kto kto ma na koncie wiele prawomocnych wyroków za k³amstwa i pomówienia nie jest wiarygodny, a uczciwi nie wyje¿d¿aj¹ z kraju by zza granicy
broniæ swojej niewinnoci. Pan G¹siorowski (jeden z szefów
Art B) ca³y czas pisze i mówi zza granicy, ¿e jest niewinny... a jego wspólnik ju¿ odsiedzia³ za swoj¹ niewinnoæ na podstawie prawomocnych wyroków niezale¿nych s¹dów.
PAC

