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Rusza kampania PGNiG
Bezpieczne Mazury!

Bronis³aw
Komorowski...

Sportowo-Budowlany

W ubieg³¹ sobotê, 21 czerwca na
stadionie miejskim odby³ siê festyn
budowlany zorganizowany przez Market Budowlany KRAM przy cennej
pomocy MOSiR. Ca³y dochód z imprezy zosta³ przekazany na rzecz zorganizowania wakacji ubogim dzieciom. Ka¿dy
z widzów móg³ kupiæ bilet-cegie³kê, a
dochód z ich sprzeda¿y przeznaczony
by³ na ten cel. Ponadto ka¿dy z biletów
mia³ numer i bra³ udzia³ w losowaniu
cennych nagród.
C.d. na s. 17.

Trwaj¹ prace
... nad porz¹dkowaniem terenów zielonych przy osiedlu Siejnik. Objê³y one
jednak tylko obszary nale¿¹ce do miasta.
Równie¿ stawek s³u¿¹cy mieszkañcom osiedla jako teren rekreacyjny zosta³ objêty programem. Trwaj¹ prace nad
wyrównywaniem brzegów oraz wysiewa siê trawê. Po ukoñczeniu staw bêdzie wygl¹da³ podobnie jak ten przy ul.
Orzeszkowej.

WARTO PRZECZYTAÆ
* Serwis Powiatowy  s. 6-7
* Wêdrówki muzyczne po wiecie,
cz. VIII  s. 10-11
* Program KONCERTOWEGO LATA 2008  s. 12
* I Festyn Sportowo-Budowlany Firmy
Kram  s. 17
* M³odzie¿ ³apie rybki, czyli zamioast komputera...  s . 18
Taxi Mixtel. - (087) 520 22 55
Taxi osobowa - tel. (087) 520 17 17
Taxi Plus - tel. (087) 520 14 14
Taxi Z - tel. (087) 520 12 12

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

ZATRUDNIMY
SPRZEDAWCÊ

STWO!, EKOLOGIA! Partnerem tytularnym projektu jest Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo SA. Kampania
uzyska³a patronat honorowy Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach kampanii PGNiG Bezpieczne Mazury, przy wsparciu burmistrzów
miast oraz partnerów kampanii, w szeciu najbardziej atrakcyjnych miejscowociach Warmii i Mazur, takich jak:
Olecko, Wêgorzewo, Wilkasy k/Gi¿ycka, Ryn, Ostróda i Mr¹gowo, organizowane bêd¹: pikniki, konkursy ekologiczne,
rozdawane bêd¹ ksi¹¿eczki edukacyjne,
inicjowane rozmowy i pogadanki z ekspertami m.in. z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego oraz Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju i Bezpieczeñstwa
Wielkich Jezior Mazurskich.
Ponadto, wspólnie z WOPR oraz
Falck, organizowane bêd¹ pokazy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy.
Planowane s¹ tak¿e inne dzia³ania edukacyjne powiêcone informowaniu spo³eczeñstwa nt. zagro¿eñ wynikaj¹cych
z nieumiejêtnego poruszania siê po akwenach wodnych.
Informacje na temat kampanii PGNiG
Bezpieczne Mazury, bie¿¹ce informacje, relacje oraz serwis zdjêciowy z regat PGNiG Bezpieczne Mazury Delphia
24 CUP, znajd¹ Pañstwo na oficjalnej
stronie kampanii: www.bezpiecznemazury.pl

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

LETNIA WYPRZEDA¯ KABIN
* w czerwcu rabat 10%
na narzêdzia STANLEY
(V29705)

KRAM  I Festyn

Konferencj¹ prasow¹ w Centrum Olimpijskim w Warszawie, 24 czerwca br.,
zainaugurowana zosta³a ogólnopolska
kampania PGNiG Bezpieczne Mazury.
PGNiG Bezpieczne Mazury jest kampani¹ informacyjn¹, realizowan¹ w ramach ¯eglarskiego Pucharu Polski Delphia
24 CUP. G³ówn¹ ide¹ kampanii jest upowszechnienie informacji na temat
bezpieczeñstwa i odpowiedzialnego zachowania na wodzie, a tak¿e popularyzowanie postaw proekologicznych, przede
wszystkim na terenie Warmii i Mazur.
W tym w³anie regionie, podejmowane
bêd¹ dzia³ania promuj¹ce okrelone
postawy spo³eczne oraz has³a kampanii: ¯EGLARSTWO!, BEZPIECZEÑ-

(V35701)

Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej obj¹³ honorowym patronatem
regaty o ¯eglarski Puchar Polski w klasie Delphia 24 Sport.
O szczegó³ach czytaj na s. 5.

Cena 1,40 z³

24 czerwca 2008 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

 9 czerwca o 13.00 jeden zastêp OSP
Kowale gasi³ w Kowalach Oleckich
po¿ar suchej trawy.
 9 czerwca o 13.20 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy pl. Wolnoci po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 9 czerwca o 18.20 jeden zastêp JRG
PSP i OSP Wieliczki gasi³y w Imionkach po¿ar suchej trawy.
 10 czerwca o 21.38 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Jeziornej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 11 czerwca od 8.00 jeden zastêp JRG
PSP, jeden JRG PSP Gi¿ycko oraz
jeden OSP wiêtajno poszukiwa³y w
jeziorze wiêtajno osoby zaginionej.
 11 czerwca o 13.07 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni przy al. Zwyciêstwa plamê oleju.
 11 czerwca o 18.53 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Babkach Oleckich po¿ar

Wypadki

15 czerwca oko³o 18.30 w Olszewie zosta³ potracony pieszy. Piêædziesiêciosiedmioletniego mê¿czyznê przewieziono z obra¿eniami g³owy do szpitala wojskowego w E³ku. Kierowca zbieg³
z miejsca wypadku. Policja prowadz¹c
intensywne ledztwo ustala okolicznoci pope³nienia przestêpstwa.
20 czerwca o 21.20 dosz³o do drugiego z wypadków drogowych. Oko³o
21.20 jad¹cy Audi dwudziestosiedmioletni Pawe³ D. nie dostosowa³ szybkoci do panuj¹cych warunków drogowych,
straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na lewe pobocze i uderzy³ w drzewo. Pasa¿er pojazdu z obra¿eniami zosta³ przewieziony do szpitala w Olecku. Kieruj¹cy pojazdem by³ trzewy.

Policja ostrzega

W ubieg³ym tygodniu dwie kobiety
zapuka³y do mieszkania osiemdziesiêcioszecioletniej olecczanki. Pod pretekstem przeprowadzenia badañ profilaktycznych zosta³y przez starsz¹ pani¹
wpuszczone do rodka. Gdy jedna z kobiet
udawa³a badanie druga skrad³a z mieszkania doæ znaczn¹ kwotê pieniêdzy.
Policja ostrzega, ¿e jest to kolejne z
podobnych przestêpstw, które mia³y ostatnio miejsce na terenie województwa
warmiñsko-mazurskiego.
Pamiêtajmy, ¿e lekarze nie chodz¹
po domach niezapowiedziani. Na badania umawiaj¹ siê ze swymi pacjentami
po uprzednim umówieniu.

torfowiska.
 12 czerwca o 13.43 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo trzmieli z
domu mieszkalnego w wiêtajnie.
 13 czerwca o 20.41 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Produkcyjnej po¿ar suchej trawy.
 13 czerwca o 22.11 trzy zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
wyjecha³y do fa³szywego alarmu. Mia³a
paliæ siê stodo³a w Kowalach Oleckich.
 14 czerwca o 19.43 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ w wiêtajnie po¿ar sadzy
w kominie domu mieszkalnego.
 15 czerwca o 18.36 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Babkach Oleckich po¿ar
torfowiska.
 15 czerwca o 19.33 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ przy placu Wolnoci
osobie, która zas³ab³a.
 16 czerwca o 13.05 jeden zastêp JRG
PSP na osiedlu Siejnik otwiera³ zatrzaniête mieszkanie.
 16 czerwca o 13.40 dwa zastêpy JRG
PSP wyci¹ga³y z b³ota samochód ciê¿arowy.
 18 czerwca o 11.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ plamê oleju z jezdni ulicy E³ckiej.
 19 czerwca o 12.38 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
przy ul. Parkowej.
Informacji udzieli³
m³odszy aspirant Piotr Talkowski

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:

 Krzysztof Daszyñski
 Adam Ho³ownia
 Aneta Lubirska
 Jerzy Makal
 Agnieszka Okupska
 Monika Zimorowicz
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ 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.

Pijani kierowcy

 15 czerwca oko³o 7.10 patrol policji
zatrzyma³ na ul. Sk³adowej Audi.
Kieruj¹cy samochodem trzydziestodziewiêcioletni Micha³ G. mia³ we krwi
1,7 promila alkoholu.
 17 czerwca o 18.00 patrol policji zatrzyma³ w Wieliczkach Audi. Kierowca,
osiemnastoletni £ukasz R., mia³ we
krwi 0,46 promila alkoholu.
 17 czerwca o 20.05 w Kowalach Oleckich zatrzymano Fiata 126p. Jego kierowca, trzydziestotrzyletni Krzysztof K.,
mia³ we krwi 2,32 promila alkoholu.
 19 czerwca o 11.15 patrol policji zatrzyma³ na ul. Orzeszkowej Poloneza. Kieruj¹cy nim czterdziestodziewiêcioletni Miros³aw W. mia³ we krwi
2,52 promila alkoholu.
 19 czerwca o 23.25 patrol policji zatrzyma³ w Sokó³kach Opla Astrê, którym
kierowa³ dwudziestoszecioletni Tomasz D. Kierowca mia³ we krwi 2
promile alkoholu.
 20 czerwca o 21.15 zatrzymano Forda Fiestê. Kierowca samochodu, dwudziestoszecioletni Pawe³ S., mia³ we
krwi 1,56 promila alkoholu.
 20 czerwca o 22.45 zatrzymano w Kowalach Oleckich VW Caddy. Kieruj¹cy samochodem piêædziesiêciojednoletni Marian H. mia³ we krwi 2,36
promila alkoholu.
 21 czerwca zatrzymano w Szczecinkach Audi. Kieruj¹ca pojazdem, czterdziestoomioletnia Romualda K., mia³a
we krwi 2,66 promila alkoholu.

DY¯URY APTEK

 24-27.06.2008r., ul. Zielona 37
 28-29.06.2008r., pl. Wolnoci 7B
 30.06.-4.07.2008r., ul. Zielona 35

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 730 do 1800

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V34003)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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

MORENA

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
oferuje

(V23901)
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piasek, ¿wir ze z³o¿a i sortowany
do 32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne

Transport, tel. 0-501-266-713

ul. Grunwaldzka 15

Zapraszamy:
poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 10-18
sobota w godz. 10-14

MARKET BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

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

Zrób zakupy
za 3000 z³,
wype³nij kupon,
a mo¿esz wygraæ

(V23410)

SALON OWIETLENIA

(V37111)

Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Pó³nocy przeprowadzi³o siê z ul. Partyzantów do nowego lokalu na ul. Go³dapskiej
(dawny internat Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych). Na
zdjêciu: zdejmowanie tablicy Stowarzyszenia z budynku Teatru
AGT.
Fot. Karol Pó³torak.

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

!
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Wystawa Urz¹d Bezpieczeñstwa w walce z podziemiem niepodleg³ociowym  siedziba OSA Zamek, plac Zamkowy
 Wystawa rzeby Vidas Cikana i Aldas Cikana  Galeria
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
26 czerwca (czwartek)
10.00  przetarg na wynajem lokalu, biura Spó³dzielni Mieszkaniowej (Zyndrama 4)
18.00  otwarcie wystawy Kasi Waraksy, galeria W.B. Bo³tryka
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
29 czerwca (niedziela)
10.00  VIII turniej tenisa ziemnego o puchar Ignasiówki,
korty MOSiR
11.00  Grand Prix Olecka w siatkówce pla¿owej  korty
MOSiR
30 czerwca (poniedzia³ek)
up³ywa termin zg³oszeñ do uczestnictwa w II Festiwalu Nauki
i Sztuki (informacja TO 19/539, s. 5)
1 lipca (wtorek)
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla dzieci
3 lipca (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
4 lipca (pi¹tek)
6:00-8:00  Kawa czy herbata
11.00  Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej  korty
MOSiR
5 lipca (sobota)
Regaty Delphia 24 Cup  jezioro Oleckie Wielkie
6 lipca (niedziela)
Regaty Delphia 24 Cup  jezioro Oleckie Wielkie

OG£OSZENIE
Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Olmedica w Olecku sp. Z o.o. informuje o godzinach pracy szpitalnej pracowni RTG:
* poniedzia³ek-pi¹tek: 800-1800, dy¿ur stacjonarny 
realizacja zleceñ planowych (ze skierowaniem)
* poniedzia³ek-pi¹tek: 1800-800 oraz wiêta i dni wolne
od pracy  dy¿ur pod telefonem  realizacja zleceñ lekarskich pilnych (urazy, wypadki) (L5404)

9 sierpnia
2008 r.

WIELKI
FINA£
Piknik
Budowlany
w Olecku

(V35003)

"
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Wypoczynek letni

KOMUNIKAT

(V22703)

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

Zespó³ Szkó³ STO

w Olecku og³asza
nabór do Spo³ecznej
Szko³y Podstawowej STO
do klas 0 oraz I

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO w Olecku jest
szko³¹ niepubliczn¹ o uprawnieniach szko³y publicznej. Nasza szko³a ma na celu wszechstronny rozwój
uczniów i zapewnienie dzieciom bezpieczeñstwa. Dzia³ania dydaktyczno-wychowawcze stawiaj¹ uczniom
etapowe, kierunkowe cele wychowawcze, a tak¿e rozwijaj¹ dociekliwoæ poznawcz¹ ucznia oraz wspieraj¹
jego indywidualne zdolnoci i rozwijaj¹ pasje.
· Klasy licz¹ do 16 osób
· Jêzyk angielski
· Opieka pozalekcyjna
· Zajêcia informatyczne
· Zajêcia ruchowe
· Zajêcia plastyczno-techniczne
· Opieka logopedyczna
· System wspierania ucznia zdolnego
· cis³a wspó³praca z rodzicami
Jednoczenie informujemy, ¿e posiadamy wolne
miejsca w klasach III oraz VI Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO.
Zapisy uczniów do 25 czerwca 2008 r.
 podania mo¿na odbieraæ w siedzibie szko³y: ul. M³ynowa 8, w godz. 8.00- 15.00.
Informacji udziela Sekretariat Szko³y
tel. 0 87 520 24 18.
L4309

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

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

25 000 z³ dotacji zostanie przekazanych dwóm organizacjom pozarz¹dowym na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y.
W sumie 175 dzieci z terenu miasta i gminy Olecko skorzysta z ró¿nych form wypoczynku.
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego-Komenda Hufca w Olecku zorganizuje obóz wypoczynkowo-szkoleniowy nad morzem oraz dwukrotnie stacjonarne pó³kolonie w SP 1 w Olecku.
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci, Zarz¹d Miejsko-Gminny w
Olecku przygotowuje wyjazd w góry na obóz oraz pó³kolonie w Olecku.
Dodatkowo piêædziesiêcioro dzieci z dwóch wietlic prowadzonych w G¹skach i Zespole Szkó³ w Olecku przez dwa
tygodnie korzystaæ bêdzie z opieki i zorganizowanych zajêæ.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jak co roku w okresie letnim, bêd¹cym czasem wypoczynku dzieci, m³odzie¿y i osób doros³ych Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku stara siê uwra¿liwiæ mieszkañców
naszego powiatu na zagro¿enie zaka¿eniem wcieklizn¹. Dzieci
i m³odzie¿ musz¹ zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e zwierzê
przyjazne niekoniecznie oznacza bezpieczne, za starsi powinni wiedzieæ, ¿e ich odpowiednia opieka mo¿e uchroniæ
potomstwo przed pogryzieniem, a co za tym idzie, grob¹
zaka¿enia.
Wcieklizna jest chorob¹ zakan¹ o ostrym przebiegu.
Wywo³uje j¹ wirus atakuj¹cy orodkowy uk³ad nerwowy (mózgowie i rdzeñ krêgowy) ssaków, w tym tak¿e ludzi.
Do zaka¿enia wcieklizn¹ dochodzi g³ównie w wyniku
pogryzienia przez chore zwierzê lub poprzez przedostanie siê
liny chorego zwierzêcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na
b³ony luzowe (np. jamy ustnej, nosa), do spojówki oka.
W przypadku pogryzienia cz³owieka przez chore lub podejrzane o wciekliznê zwierzê nale¿y:
· pozwoliæ, aby krew przez jaki czas swobodnie wyp³ywa³a
z rany,
· przemyæ ranê wod¹ z myd³em,
· zdezynfekowaæ ranê,
· na³o¿yæ opatrunek,
· zg³osiæ siê do lekarza.
Zachowajmy rozwagê w kontaktach z obcymi zwierzêtami domowymi i dzikimi. Nie dotykajmy ich, nawet
je¿eli zachowuj¹ siê bardzo przyjanie.

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V35502)

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

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

WYPRZEDA¯ KABIN
P RY S Z N I C O O W Y C H
Kolektory s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

(V32004)

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

#
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dañ zwi¹zanych z kultur¹ fizyczn¹ i
promocj¹ powiatu.
8. Stan utrzymania powiatowych obiektów
i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej pod
k¹tem przygotowania do sezonu turystycznego.
9. Informacja na temat pozyskanych
rodków zewnêtrznych w powiecie w
I pó³roczu 2008 roku.
10. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie emisji obligacji powiatowych;
b) w sprawie zawarcia porozumienia i
przyjêcia rodków finansowych w
postaci dotacji od Gminy Olecko na
wspó³finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat
Olecki;
c) w sprawie zawarcia porozumienia i
przyjêcia rodków finansowych od
Samorz¹du Województwa Warmiñsko
 Mazurskiego w Olsztynie na dokoñczenie robót remontowych i adapta-

Sesja Rady
Powiatu

Zapraszam na XVIII Sesjê Rady
Powiatu w Olecku w dniu 26 czerwca
2008 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali
konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa
Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Informacja w zakresie realizacji za-

Bronis³aw Komorowski

Ekofundusz przydzieli³

... rozpatruj¹c wniosek sporz¹dzony przez oleck¹ spó³kê PWiK
oko³o 3,5 miliona z³otych na rozwi¹zanie przez firmê tzw.
gospodarki osadowej. Jest to 50% kosztów modernizacji.
Realizacja inwestycji bêdzie prowadzona na oleckiej oczyszczalni cieków. Oficjalne pismo w tej sprawie wp³ynê³o w
ubieg³ym tygodniu do oleckiej firmy. Pozosta³e 50% kwoty
potrzebnej na realizacjê zadania firma wygospodaruje ze swoich
dochodów oraz wemie po¿yczkê z BO.
Gospodarka osadowa to utylizacja osadu pozosta³ego po
oczyszczeniu cieków. PWiK po zrealizowaniu inwestycji problem
ten bêdzie mia³a praktycznie rozwi¹zany. Odpady tego typu
bêd¹ mog³y byæ wykorzystane jako nawóz rolniczy.
Na drugie zadanie, maj¹ce na celu poprawienie kanalizacji miejskiej, gmina bêdzie stara³a siê uzyskaæ pieni¹dze z
programu RPO. Wniosek zosta³ z³o¿ony przez gminê w koñcu maja. Opiewa ona na oko³o 8 milionów z³otych.

Nowe owietlenie

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m

2

 du¿y wybór owietlenia
Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

(V37101)

cie¿ka wiod¹ca od ulicy Go³dapskiej do pó³rotundy otrzyma³a
nowe owietlenie. Stanê³y tam lampy uliczne tego samego
typu co przy placu Wolnoci.

PROMOCJA

cyjnych w budynku przy ul. Armii Krajowej 30, w którym ma swoj¹ siedzibê Warmiñsko-Mazurska Biblioteka
Pedagogiczna w Olsztynie Filia
w Olecku i Powiatowy Urz¹d Pracy
w Olecku;
d) w sprawie udzielenia dotacji dla
Komendy Powiatowej Policji w Olecku
na dofinansowanie do zakupu samochodu;
e) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na
rok 2008.
11. Wnioski i owiadczenia radnych.
12. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
13. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
14. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
15. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

... Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obj¹³ honorowym patronatem regaty o ¯eglarski Puchar Polski w klasie
Delphia 24 Sport. Pismo w tej sprawie kancelaria Sejmu
przes³a³a na rêce Burmistrza Wac³awa Olszewskiego. Czytamy w nim:
Szanowny Panie Burmistrzu,
z du¿ym zainteresowaniem przyj¹³em informacjê o tegorocznych regatach o ¯eglarski Puchar Polski w klasie Delphia
24 Sport organizowanych w ramach akcji ,,PGNiG Bezpieczne
Mazury.
Warmia i Mazury od lat przyci¹gaj¹ mi³oników aktywnego opêdzania czasu na wodzie  pasjonatów ¿eglarstwa i
sportów kajakowych. Niestety, brak odpowiedniego przygotowania do ¿eglugi oraz brawura s¹ przyczyn¹ coraz czêstszych, tragicznych wypadków. Ufam, ¿e lipcowe zawody bêd¹
doskona³¹ okazj¹ do propagowana bezpiecznego spêdzania
czasu pod ¿aglami, a jednoczenie przyczyni¹ siê do popularyzowania przyjaznego dla rodowiska zachowania turystów.
Dlatego te¿ z chêci¹ przyjmujê propozycj¹ objêcia swoim
honorowym patronatem regat o ¯eglarski Puchar Polski w
klasie Delphia 24 Sport w Olecku.
Korzystaj¹c z okazji, pragn¹ przekazaæ startuj¹cym za³ogom ¿yczenia wspania³ej ¿eglarskiej rywalizacji oraz pomylnych
wiatrów, a tak¿e, wielu niezapomnianych emocji.
Serdecznie pozdrawiam i ³¹czê wyrazy szacunku,
Bronis³aw Komorowski

$
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

304.863 euro na promocjê EGO

Z przyjemnoci¹ informujemy, ¿e
Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyda³o pozytywn¹ decyzjê
o dofinansowaniu projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO. Wniosek napisalimy w 2007r. we wspó³pracy z pracownikami Starostwa w E³ku i Go³dapi.
Projekt bêdzie realizowany ze rodków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu Polityka regionalna i dzia³ania transgraniczne. Celem projektu jest rozwój ekoturystyki i promocja atrakcji turystycznych oraz rodowiska naturalnego subregionu EGO (E³k-Go³dap-Olecko).
Liderem projektu jest Powiat Olecki, za partnerami: Powiat E³cki i Go³dapski, Rejon Guriewsk i Okrêg Oziersk
(Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), Rejon Sychów
Miasta Lwowa (Ukraina) oraz Miasto Halmstad  region Halland
(Szwecja).
A. Turowska

SERWIS POWIATOWY

Nr 5/2008

Przyznano Stypendium
Naukowe Starosty Oleckiego
Wyró¿niaj¹cym siê uczniom z oleckich szkó³ ponadgimnazjalnych zosta³o przyznane stypendium naukowe. Jest to
nagroda pieniê¿na w wysokoci 2 tys. z³. za osi¹gniêcie bardzo dobrych wyników w nauce oraz wybitne osi¹gniêcia w
roku szkolnym 2007/2008.

Wyniki konkursu na dyrektorów

W wyniku przeprowadzonych konkursów dyrektorem Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku zosta³a El¿bieta
Domasik-Mrozowska, a dyrektorem Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych po raz kolejny  Beata Stypu³kowska.
Kuratorium owiaty zaakceptowa³o obie kandydatury.
Kadencja rozpocznie siê 1 wrzenia, po powierzeniu funkcji
dyrektorskiej przez Zarz¹d Powiatu i bêdzie trwa³a przez
najbli¿sze 5 lat. Obu Paniom Dyrektor serdecznie gratulujemy oraz ¿yczymy samych sukcesów w pracy zawodowej i
¿yciu osobistym!
U. Nejfert

Warmiñsko-Mazurskie,
Region Europejski

Pod t¹ nazw¹ ukaza³a siê piêknie wydana publikacja opisuj¹ca dorobek i efekty pracy powiatów z naszego województwa wydana przez bydgoskie wydawnictwo NEGATYW.
W katalogu Powiat Olecki
zosta³ zaprezentowany jako
jeden z najpiêkniejszych i
najczystszych ekologicznie
regionów Polski. Ponadto
zosta³y opisane atuty turystyczne, rekreacyjno-sportowe, gospodarcze, oraz sukcesy Powiatu w pozyskiwaniu
dotacji unijnych na ochronê rodowiska, budowê dróg
oraz szeregu innych przedsiêwziêæ.
H. Bogdañska

Stypendia naukowe otrzymali:
- Natalia Nieszczerzewska, uczennica kl. III EA Liceum
Ekonomiczno-Administracyjnego przy ZST w Olecku;
- Urszula Skrocka, uczennica kl. I THa Technikum nr I
przy Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych;
- Micha³ Cezary Kaczyñski, uczeñ kl. II E Liceum Ogólnokszta³c¹cego i. J. Kochanowskiego.
Serdecznie gratulujemy tegorocznym stypendystom!
D. Niewulis

Gospodarstwo pomocnicze
ZSLiZ - Dworek Mazurski

Zarz¹d Komendy Sto³ecznej Policji w W-wie przekaza³ powiatowi Orodek Szkoleniowy Dworek Mazurski,
który sta³ siê gospodarstwem
pomocniczym Zespo³u Szkó³
Licealnych i Zawodowych w
Olecku.
Orodek oferuje ca³oroczny wypoczynek, organizacjê zimowisk i kolonii dla dzieci, zielone szko³y, przyjêcia okolicznociowe, ogniska, bale oraz mo¿liwoæ organizacji kursów lub konferencji.
Szczegó³ow¹ ofertê orodka mo¿na znaleæ na naszej stronie
internetowej www.powiat.olecko.pl/turystyka, a tak¿e pod adresem
www.zsliz.olecko.pl/oferta_dm.htm
H. Bogdañska
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Zaproszenie na Walne Zebranie
Cz³onków Lokalnej Organizacji
Turystycznej Ziemi Oleckiej

Starosta Olecki, Wójt Gminy wiêtajno, Wójt Gminy Wieliczki serdecznie zapraszaj¹ w³acicieli hoteli, restauracji, gospodarstw agroturystycznych, biur turystycznych, firm przewozowych, pensjonatów, twórców ludowych i innych przedsiêbiorców z bran¿y oko³oturystycznej, którzy zadeklarowali
wst¹pienie do Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT) Ziemi Oleckiej na Walne Zebranie Cz³onków LOT.
Odbêdzie siê ono 25.06.2007 r. (roda) o godz. 1300 w
Mazurskim Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku (ul. Go³dapska 27, internat ZSLiZ).
Porz¹dek zebrania:
Powitanie i przedstawienie g³ównych celów dzia³ania LOT
Ziemi Oleckiej.
Wybór Protokolanta i Przewodnicz¹cego Walnego Zebrania
Cz³onków LOT Ziemi Oleckiej.
Przedstawienie porz¹dku zebrania i g³osowanie nad przyjêciem porz¹dku.
Powo³anie komisji: skrutacyjnej, uchwa³ i wniosków.
Wybór w³adz Stowarzyszenia: zg³aszanie kandydatów do
Zarz¹du, zg³aszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej, g³osowanie.
Dyskusja oraz zg³aszanie wniosków i propozycji uchwa³.
G³osowanie nad przyjêciem uchwa³.
Zakoñczenie.
Zachêcamy tak¿e do uczestnictwa w zebraniu wszystkie
osoby zainteresowane rozwojem turystyki w powiecie oleckim.
A. Turowska

Uczeñ na wsi

16 czerwca 2008 r. odby³a siê w Starostwie Powiatowym
w Olecku konferencja pn. Uczeñ na wsi  pomoc w zdobyciu
wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce gminy
wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie, której celem by³o przybli¿enie jej uczestnikom procedur realizacji obszaru A i B w/
w programu. Organizatorem konferencji by³ Powiat Olecki. W
konferencji udzia³ wziêli pracownicy urzêdów gmin, dyrektorzy szkó³, pracownicy orodków pomocy spo³ecznej z terenu

Akcja Pomó¿my kasztanowcom
- pozytywne efekty mikroiniekcji

Wiosn¹ na terenie Olecka zaszczepiono 25 zaatakowanych
kasztanowców z wykorzystaniem bardzo skutecznego preparatu Treex 200 SL. Drzewa s¹ zielone, w maju piêknie kwit³y,
niemniej na niezaszczepionych drzewach ju¿ widaæ obecnoæ
szrotówka. Dlatego tak¿e w tym roku zostanie zastosowana
metoda grabienia i palenia lici w sezonie jesiennym.
Pani Romualda Kalejta, Naczelnik Wydzia³u rodowiska
i Rolnictwa, uwa¿a, ¿e na ostateczne potwierdzenie skutecznoci zastosowanej metody trzeba bêdzie jeszcze poczekaæ.
Preparat bêdzie chroni³ kasztanowce przed szrotówkiem przez
okres co najmniej 5 lat.
Efekty mikroiniekcji  mówi R. Kalejta  bêdzie mo¿na
stwierdziæ na podstawie obserwacji porównawczej kasztanowców, na których zastosowano zabieg, do tych nie objêtych szczepieniem. Bêdziemy prowadziæ regularny monitoring efektów, pierwsze obserwacje by³y prowadzone w okresie kwitnienia kasztanowców i teraz w czerwcu. Zosta³y wykonane
zdjêcia, na których s¹ widoczne pierwsze pozytywne efekty.
Zaszczepione kasztanowce piêknie kwit³y, maj¹ ciemnozielone i zdrowe licie, bez widocznych siedlisk szkodnika.
H. Bogdañska
powiatu oleckiego, go³dapskiego i gi¿yckiego.
Na wstêpie konferencji g³os zabra³a Maria Wanda Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki, która powiedzia³a, ¿e ze
szczególn¹ uwagê powinnimy patrzeæ na dzieci i m³odzie¿
niepe³nosprawn¹. Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych stworzy³ wspania³e mo¿liwoci, by wesprzeæ
ich kszta³cenie, a rodzice tych dzieci nie stawali przed problemem, czy maj¹ wykupiæ leki dla dziecka, czy te¿ kupiæ
niezbêdne rzeczy do nauki.
Gminy z terenu Powiatu Oleckiego, tj. Kowale Oleckie,
wiêtajno, Wieliczki, Olecko  zainteresowane realizacj¹ w/
w programu, czyli wsparciem finansowym kszta³cenia niepe³nosprawnych uczniów w terminie do dnia 15 lipca 2008 r.
maj¹ czas na z³o¿enie owiadczenia, i¿ wyra¿aj¹ gotowoæ
wst¹pienia w rolê realizatora obszaru A do Warmiñsko-Mazurskiego Oddzia³u PFRON w Olsztynie, ul. Mickiewicza
23/21, 10-508 Olsztyn.
Szczegó³owe informacje na temat programu umieszczone
s¹ na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl.
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
Urz¹d czynny w poniedzia³ki od godz. 8.00 do godz.
16.00, w pozosta³e dni tygodnia w godzinach, od 7.30
do 15.30. Interesantów ceni¹cych sobie wygodê zachêcamy do kontaktowania siê z naszym Urzêdem poprzez
Internet.

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl

&

Tygodnik Olecki nr 25 (545)

V34103

'

Tygodnik Olecki nr 25 (545)

Zielona Gê

7.06.2008r. w Regionalnym Orodku Kultury w Olecku ju¿ po raz pi¹ty
odby³ siê Powiatowy Przegl¹d Teatralny Zielona Gê organizowany przez
Zespó³ Szkó³ w Olecku i Zespó³ Szkó³
w Babkach Oleckich. M³odzi aktorzy
mieli okazjê zaprezentowaæ to, nad czym
pracowali wraz ze swoimi opiekunkami przez ca³y rok szkolny. Efekty tej
pracy oceni³a Rada Artystyczna w sk³adzie: Jadwiga Wasilewska, Krystyna
Karczewska i Bo¿ena Ga³¹zka.
Do tegorocznego Przegl¹du zg³osi³y siê nastêpuj¹ce grupy teatralne ze
szkó³ naszego powiatu: Czwóreczka
ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku
(opiekunki zespo³u  Joanna Cichanowicz i Alicja Czerniecka), Krasnale
ze Szko³y Podstawowej im. Henryka
Mereckiego w Kowalach Oleckich (opiekunka  Ma³gorzata Koloszewska), Trójeczka ze Szko³y Podstawowej nr 3
im. Jana Paw³a II w Olecku (opiekun-

ka  Anna Pol), Teatrzyk Pod Krzakiem Dzikiej Ró¿y z Zespo³u Szkó³ w
Babkach Oleckich (opiekunka  Ma³gorzata Lejmel), Figielki ze Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi
w G¹skach (opiekunka  Agnieszka Powiata) oraz Agenci ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku (opiekunki:
Katarzyna Ewa Fieæko i Janina S³uchocka).
Po obejrzeniu wszystkich przedstawieñ Rada Artystyczna postanowi³a przyznaæ:
Wyró¿nienia Zielonej Gêsi  statuetki:
1. Zespo³owi Pod Krzakiem Dzikiej Ró¿y
z Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich
za wyraziste wartoci edukacyjne podane w formie humorystycznej;
2. Zespo³owi Figielki ze Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach za dobór repertuaru i
grê aktorsk¹;
3. Zespo³owi Czwóreczka ze Szko³y
Podstawowej nr 4 z Oddzia³ami Inte-

gracyjnymi w Olecku za wyraz artystyczny i kostiumy;
4. Emilii Mielech z zespo³u Trójeczka ze Szko³y Podstawowej nr 3 im.
Jana Paw³a II w Olecku za grê aktorsk¹;
5. Katarzynie Czarnieckiej z zespo³u
Figielki ze Szko³y Podstawowej z
Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach
za wyj¹tkow¹ ekspresjê artystyczn¹.
Wyró¿nienia Ma³ej Zielonej G¹ski  statuetki:
1. Zespo³owi Krasnale ze Szko³y Podstawowej w Kowalach Oleckich za
ciekawe przedstawienie i grê aktorsk¹;
2. Zespo³owi Agenci ze Szko³y Podstawowej nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku za interesuj¹c¹ formê
przedstawienia;
3. Annie Kopyckiej z zespo³u Czwóreczka ze Szko³y Podstawowej z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku za odwa¿n¹ i sympatyczn¹ grê
aktorsk¹.
Agnieszka Kopycka

Wycieczka do Bia³owieskiego Parku Narodowego
W dniu 16 czerwca klasa IId Liceum Ogólnokszta³c¹cego z opiekunami Pani¹ Kunick¹ i Panem Kunickim by³a na
wycieczce w Bia³owieskim Parku Narodowym. Bylimy podzieleni na dwie grupy. Przewodnicy oprowadzili nas po parku
i rezerwacie cis³ym. Próbowalimy rozpoznawaæ roliny, g³osy
ptaków, uda³o nam siê zobaczyæ sowê, derkacza, dziêcio³a.
Przewodnicy zadawali pytania  w nagrodê dostalimy
p³ytki CD z filmem o puszczy. By³a to okazja do sprawdze-

nia w terenie wiadomoci zdobytych na lekcjach. Zapamiêtalimy jak wygl¹da iwa, czosnek niedwiedzi, las olszowy, ³êg. Przewodnicy bardzo ciekawie opowiedzieli historiê
puszczy oraz o ludziach, którzy przyczynili siê do jej ochrony, szczególnie prof. W³adys³aw Szafer.
Jest to jedyny w Polsce park wpisany na Listê wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Szczególn¹ atrakcj¹ by³a mo¿liwoæ zobaczenia z bliska zwierz¹t puszczy w Rezerwacie

Pokazowym ¯ubrów (tarpany, ¿ubry, ¿ubronie, jelenie, dziki
i wilki).

W Muzeum Przyrodniczo-Lenym, dziêki nowoczesnym
prezentacjom multimedialnym, zapoznalimy siê z przyrod¹
i histori¹ Bia³owieskiego Parku Narodowego i ca³ej Puszczy
Bia³owieskiej oraz wielowiekow¹ dzia³alnoci¹ cz³owieka na
tym terenie.
Zaciekawi³o nas ¿ycie podziemne w lesie, wiat bezkrêgowców (zarówno ten w skali 1:1 jak i znacznie powiêkszony), zwierzêta kopytne, drapie¿ne oraz ptaki.
W czêci historycznej zobaczylimy sianokosy, bartnictwo, przerób drewna na terpentynê i wêgiel drzewny oraz
w¹skotorowe kolejki lene.
Wycieczka by³a udana, pogoda i humory dopisa³y.
Dziêkujemy dla Biura Turystycznego SAMBIA za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.
Uczniowie klasy II d
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Wêdrówki muzyczne po wiecie, cz. VIII

ESTONIA

31 maja 2008, godz. 5.45- cz³onkowie Szkolnej Orkiestry Kameralnej PSM I st. w Olecku spotykaj¹ siê, by
wspólnie z dyrygentem, p. Tomaszem W. Gawroñskim i
trzema opiekunami (Miros³awa Sznurkowska, Edward Sznurkowski, Józef Makowski) ruszyæ na muzyczny podbój Estonii. Nieco zaspani, lecz w dobrych humorach wskakujemy
do autokaru, gdzie czeka nas piêtnastogodzinna podró¿. Bez
problemów przekraczamy granice z Litw¹, £otw¹ i w koñcu
Estoni¹. Strefa Schengen to wspania³a sprawa! Droga nie
jest mêcz¹ca, panuje wietna atmosfera, poniewa¿ tworzymy
31-osobow¹ grupê przyjació³. Wspólne rozmowy, gry w karty,
piewy i wyg³upy znacznie przyspieszaj¹ d³ugi czas jazdy.
Oko³o godz. 22.00 jestemy w Johvi. To niewielkie, licz¹ce
ok. 12 tys. mieszkañców miasto, gdzie dostajemy zakwaterowanie w swoistej bursie na wszystkie dni pobytu.

Zwiedzamy i podziwiamy piêkny i ogromny budynek szko³y
oraz salê koncertow¹ na 900 miejsc. Johvi  niby ma³e miasteczko, jednak bardzo stara siê o stworzenie odpowiednich
warunków, by sprzyjaæ rozwojowi kultury i muzyki.

Flecistki podczas koncertu na Festiwalu Instrumentów
Strunowych w Ahtme.

Cz³onkowie orkiestry przed Centrum Muzyki w którym
mieci siê szko³a muzyczna w Johvi.
Gospodarze przyjmuj¹ nas bardzo hojnie i serdecznie.
Kiszki muzyków g³ono marsza graj¹, dlatego od razu idziemy
w stronê sto³ówki, by zjeæ pyszn¹ obiadokolacjê. Nastêpnie
udajemy siê do swoich pokojów, przestawiamy, donosimy,
b¹d ³¹czymy ³ó¿ka (w kupie si³a!)), lecz o dziwo nie chce
nam siê spaæ. Winne jest temu niespotykane w Polsce zjawisko bia³ych nocy, którego dowiadczamy w Estonii. Mrok
(i to niezupe³ny) zapada ok. godz. 1.00-2.00, by za dwie
godziny znów wsta³o S³oñce. Pomimo tego, choæ na trochê
wypada rzuciæ siê w objêcia Morfeusza, nastêpnego dnia
gramy przecie¿ wa¿ny koncert

Ca³a impreza odbywa siê w parku przy szkole muzycznej.
Ogl¹damy ró¿ne wystêpy, pocz¹wszy od gry instrumentalnej,
piewu, tañca i teatru. Nadchodzi czas naszej prezentacji.
Wykonujemy ca³y repertuar rozrywkowy i muzykê filmow¹.
Gramy swobodnie, bardzo zdecydowanie (tu¿ przed wystêpem konsumujemy nieziemski obiad, chyba st¹d tyle si³ ).

Big-band ze szko³y muzycznej w Johvi.
W trakcie przychodzi coraz wiêcej s³uchaczy, otrzymujemy g³one brawa i proby o bis. Sprzyja nam równie¿ luzacki
klimat sportowych koszulek (najczêciej gramy na galowo)
oraz wolnego powietrza, na którym wystêpujemy po raz pierwszy.
Umiechniêta twarz pana Tomasza sugeruje, i¿ koncert siê
udaje, sami jestemy te¿ z siebie zadowoleni.
Mamy trochê czasu wolnego. Niektórzy wybieraj¹ siê do

Wystêp Szkolnej Orkiestry Kameralnej
na Festiwalu Dzieciecym w Johvi.
1 czerwca wita nas cudna, s³oneczna pogoda. Jemy smakowite niadanie i jedziemy do tamtejszej szko³y muzycznej, gdzie odbywa siê Festiwal Dzieciêcy z okazji Dnia Dziecka.

Zwiedzalimy kopalniê w Kotla-Nomme.
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sklepów, parku, inni s³uchaj¹ dalszych koncertów, zwiedzaj¹
okolice.
Wieczorem wracamy do bursy na kolacjê i znowu w drogê nad morze! Po 15 minutach jazdy jestemy ju¿ na miejscu. Zachwycaj¹ nas piêkne, strome klify i kamienista pla¿a.
Przyjemnie jest te¿ zobaczyæ zarysy Finlandii po drugiej stronie
wody.
Kolejnego dnia udajemy siê do pobliskiego miasteczka 
Ahtme, gdzie uczestniczymy w Festiwalu Instrumentów Strunowych w Szkole Artystycznej. Wystêpujemy w sali o bardzo dobrej akustyce. Pe³ni mobilizacji i skupienia gramy swój
45-minutowy program (muzyka powa¿na, rozrywkowa i filmowa). Jestemy jedyn¹ tak liczn¹ orkiestr¹, przed nami s³uchalimy solistów, tria, kwintety. Niektórzy widzowie nie kryj¹
wzruszenia, zadumy, jak równie¿ zadowolenia i radoci, jak¹
niesie muzyka. Budzenie w s³uchaczach emocji i uwalnianie
duszy z instrumentów daje nam ogromn¹ satysfakcjê. Gromkie brawa, umiechy, proby o bis s¹ wspania³¹ nagrod¹ za

Cerkiew od strony klasztoru w Kurcmac.
wyczerpuj¹cy koncert.
Oprócz gratulacji i ciep³ych s³ów uznania p. Tomasz
Gawroñski odpowiada na pytania zwi¹zane z orkiestr¹ oraz
spe³nia proby niektórych nauczycieli  udostêpnia czêæ swoich
opracowañ, które bardzo podobaj¹ siê Estoñczykom.
W dobrych humorach idziemy na zakupy, przechadzki i
wieczorem wracamy do bursy w Johvi.
3 czerwca przeznaczamy na ca³odniowe zwiedzanie. Po
takich koncertach nale¿y siê przecie¿ trochê relaksu. Pilotuje
nas pani Leili Piim z t³umaczk¹ jêzyka angielskiego- studentk¹ p. Aleksandr¹ Szi³ow¹.
W Kuremae podziwiamy ¿eñski klasztor monastyrów.
Nietypowa architektura i piêkne zdobienia zapieraj¹ dech w
piersiach. 154 zakonnice zajmuj¹ siê tam upraw¹ rolin oraz
hodowl¹ zwierz¹t. Mo¿emy napiæ siê z magicznego ród³a.
Lokalna ludnoæ wierzy, ¿e jego woda oraz kora starego
dêbu maj¹ w³aciwoci lecznicze.
Nastêpnie odwiedzamy dworek  muzeum w Maetaguse.
Posiad³oæ nale¿a³a niegdy do baronów niemieckich. Mieci siê tam du¿a sala z piêknym fortepianem, gdzie do dzisiaj
odbywaj¹ siê koncerty. My, jako muzycy, musimy oczywicie wypróbowaæ owy instrument, Mateusz daje nawet swój
ma³y recital. Niesamowite eksponaty, klimat i muzyka pozwalaj¹ oderwaæ siê od rzeczywistoci
Podziemna kopalnia w Kotla-Nomme to gwód programu wycieczki. Wydobywa siê tam ³upki bitumiczne do uzyskiwania oleju opa³owego. Dostajemy górnicze kufajki, ¿ó³te

kaski z latark¹ na g³owê i schodzimy pod ziemiê. Panuje tam
doæ niska temperatura (ok. 7oC), wszêdzie jest pe³no dziwnych maszyn, kilofów i roz³upanych ska³. Nigdy nie zapomnimy przeja¿d¿ki kopalnian¹ kolejk¹, która sprawia wszystkim
wielk¹ frajdê.

Fragment parku w rezydencji prezydentów
Estonii w Toila-Oru
Po wizycie w kopalni ruszamy nad brzeg morza w Valaste,
gdzie z ogromnych wysokoci podziwiamy unikalny wodospad. Robimy zdjêcia, zachwycaj¹c siê cudown¹ natur¹.
W Toila-Oru spacerujemy po starym parku – rezydencji
prezydentów Estonii przed II wojn¹ wiatow¹... S¹ to ogromne
hektary z niebywale piêkn¹ rolinnoci¹ i architektur¹. wie¿e powietrze, piew ptaków i wspania³e widoki dzia³aj¹ bardzo odprê¿aj¹co, ¿al nam opuszczaæ to miejsce. Czas jednak
wracaæ do bursy, by siê pakowaæ i ¿egnaæ z naszymi estoñskimi opiekunami. Wymieniamy z nimi drobne prezenty i
otrzymujemy prowiant na drogê powrotn¹.
W ostatni¹, zielon¹ noc, licho nie pi! Kolejnego ranka
niejeden budzi siê z wymalowan¹ twarz¹, b¹d pi¿am¹, czy
klamk¹ upaækan¹ w pacie do zêbów. Jest bardzo weso³o,
s³ychaæ g³one miechy, lecz niestety, trzeba ju¿ ruszaæ w
drogê powrotn¹
Po nocnym szaleñstwie w autokarze rozbrzmiewa ju¿ tylko donone chrapanie (czy¿by kolejny koncert?). 4 czerwca w
godzinach wieczornych powracamy szczêliwie do Olecka.
Wyjazd do Estonii, organizacja i zagrane koncerty
zaliczaj¹ siê do bardzo udanych. W lipcu odwiedzi nas delegacja z Johvi.

Dworek - muzeum w Maetaguse.
Owe muzykowanie zacienia wiêzi miêdzy grup¹ m³odych
artystów i dyrygentem, wp³ywa na rozwój kulturowy, mobilizuje do dzia³ania i pracy. Jest równie¿ wietn¹ promocj¹
naszego kraju oraz miasta, wp³ywa na stosunki miêdzypañstwowe. W imieniu cz³onków Szkolnej Orkiestry Kameralnej pragnê za to wszystko podziêkowaæ panu Burmistrzowi
Wac³awowi Olszewskiemu i panu Wiceburmistrzowi Henrykowi Trznadlowi, którzy uczynili ten wyjazd realnym.
Karolina Sznurkowska
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KONCERTOWE LATO OLECKO 2008
5 lipca 2008
11.00 18.00  piknik rodzinny  pla¿a
miejska w Olecku
17.00  koncert zespo³u Holland  ma³y
stadion w Olecku
18.00  koncert zespo³u Czerwone Gitary ma³y stadion
6 lipca 2008 r.
godz. 19-20.30  Berta i Bercik, gry i
zabawy dla dzieci
20.30-22.00  ABBA SHOW  ma³y
stadion
12 lipca 2008 r.
19-20.30  Berta i Bercik, gry i zabawy
dla dzieci
20.30-22.00  BONEY M. Show  Plac
Wolnoci
19 lipca 2008 r.
19-20.30  Berta i Bercik, gry i zabawy
dla dzieci
20.30-22.00  KAPELA WALERKA 
Plac Wolnoci

3 sierpnia 2008 r.
godz. 19-20.30  Berta i Bercik  gry i
zabawy dla dzieci
20.30-22.00  BOSSA-NOVA BAND
 Plac Wolnoci
9 sierpnia 2008 r., Plac Wolnoci 
DZIEÑ KRAMU
15:00-15:15  rozpoczêcie imprezy,
prowadz¹cy Krzysztof Szubzda
15:00-16:15  czêæ I koncertu AGE
(coverowy zespó³ z Litwy)
16:15-16:30  prowadz¹cy Krzysztof
Szubzda
16:30-17:45  czêæ II koncertu AGE
(coverowy zespó³ z Litwy)
17:45-18:00  prowadz¹cy Krzysztof
Szubzda
18:00-19:30  RAMOLSI (Pocztówka
z PRL-u: najwiêksze przeboje lat
60. i 70.)
19:30-20:00  losowanie nagrody g³ównej
ufundowanej przez firmê KRAM 
samochodu osobowego
20:00-21:30  koncert zespo³u CHRZ¥SZCZE (muzyka Beatlesów)

Sztuka osób
niepe³nosprawnych

23 sierpnia 2008 r.
19-20.30  Berta i Bercik, gry i zabawy dla dzieci
20.30-22.00  SHAMROCK (muzyka folkowa)  Plac Wolnoci
30 sierpnia 2008 r.
19-20.30  Berta i Bercik, gry i zabawy dla dzieci
20.30-22.00  SUWALSKA KAPELA
BIESIADNA  Plac Wolnoci
Organizatorzy:
· Urz¹d Miejski w Olecku
· Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
Sponsorzy:
Firma KRAM

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych og³osi³ VI edycjê ogólnopolskiego konkursu plastycznego Sztuka osób niepe³nosprawnych dla uczestników:
- warsztatów terapii zajêciowej,
- uczestników rodowiskowych domów samopomocy,
- mieszkañców domów pomocy spo³ecznej.
Do Konkursu mo¿na zg³aszaæ prace w nastêpuj¹cych kategoriach: malarstwo i witra¿, rysunek i grafika, rzeba kameralna i p³askorzeba, tkanina i aplikacja.
Regulamin konkursu wraz z kart¹ zg³oszenia znajduje siê
na witrynie PFRON www.pfron.org.pl w zak³adce INFORMACJE/KONKURSY 2008.
Termin zg³oszeñ up³ywa 25 lipca 2008 r.
Celem konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej
idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczoci
artystycznej osób niepe³nosprawnych.
Przewidziano nastêpuj¹ce nagrody pieniê¿ne dla placówek, zg³aszaj¹cych prace: I miejsce  6.000,00z³, II miejsce
 5.000,00z³, III miejsce  4.000,00z³, IV miejsce  3.000,00z³
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920
Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 17 lat.
Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za cenê
uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.

W cenie us³ugi:

 trumna, krzy¿
 tabliczka, klepsydry
 obs³uga pogrzebu
 transport  karawan

(K21105)

PROGRAM

21:30-21:40  prowadz¹cy Krzysztof
Szubzda
21:40-21:55  pokaz sztucznych ogni
21:55-22:00  prowadz¹cy Krzysztof
Szubzda
Na placu: 17:00-19:00
 kuglarze i szczudlarze  teatr
Muzyczny z Suwa³k

Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce STO w Olecku
og³asza nabór do klasy I
Podstaw¹ zakwalifikowania kandydata jest ukoñczenie gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego. Przyjêcie kandydatów do 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.
Przyjêcia kandydatów odbywaj¹ siê wed³ug liczby punktów a¿ do wyczerpania limitu miejsc (16 osób w klasie).

(V37201)

Zapraszamy do Sekretariatu Szko³y po odbiór druków podañ. Zespó³ Szkó³ STO w Olecku, ul. M³ynowa 8.
Tel. 0 87 520 24 18, w godz. 8.00 - 15.00
(L4208)

!
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Kalendarz imion

K£OPOTLIWA
PRZYPAD£OÆ

Przykry zapach z ust jest objawem
niedokwasoty ¿o³¹dka. Niestety nie pomaga na to ani czêste mycie zêbów, ani
miêtówki czy guma do ¿ucia. Pomocne
mog¹ byæ: popijanie herbatki z dziurawca i tysi¹cznika lub kuracja ja³owcowa, polegaj¹ca na ¿uciu ziaren ja³owca.
Pierwszego dnia ¿ujemy 5 sztuk. Nastêpnego dnia - 6 i zwiêkszamy codziennie
dawkê o jedno ziarenko. Kiedy dojdziemy
do 12, zaczynamy zmniejszaæ dzienn¹
dawkê do 5 ziaren. Tak¹ kuracjê mo¿na przeprowadzaæ dwa razy w roku.
Trawienie poprawia te¿ dodawanie do
potraw zmielonych przypraw, np. kminku
z majerankiem oraz ja³owcem.

DZIURAWIEC

Rolina ta w medycynie ludowej by³a
uznawana za lek na wszystkie choroby.
Obecnie jest stosowana jako lek rozkurczaj¹cy w chorobach w¹troby i dróg ¿ó³ciowych, w chorobie wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy, w zaburzeniach czynnoci przewodu pokarmowego, w depresjach melancholii, migrenie itp. Dzia³a
pobudzaj¹co na miêsieñ serca i ma zdolnoæ krótkotrwa³ego podnoszenia cinienia
krwi.
Zewnêtrznie stosuje siê go jako rodek ci¹gaj¹cy, u³atwiaj¹cy gojenie siê
ran, szczególnie po oparzeniach. Pamiêtajmy  w czasie przyjmowania preparatów z dziurawca nie nale¿y siê opalaæ,
gdy¿ na naszej skórze mog¹ pojawiæ
siê na trwa³e brzydkie br¹zowe plamy.

Pelagii, Teresy, W³adys³awy
Cypriana, Cyryla, Jerzego, W³adys³awa, W³odzimierza, W³odzis³awa
28 czerwca
Florentyny, Iry, Ligii, Olgi, Raisy, Raissy, Wincencji
Amosa, Benigny, Boles³awa, Hektora,
Ilona, Ireneusza, Józefa, Leona, Lubomira, Marcelego, Paw³a, Zbros³awa
29 czerwca
Benedykty, Benity, Emmy, Emy, Iwetty, Judyty, Salomei
Benedykta, Bertranda, Dalebora, Franciszka, Kasjusza, Paszkos³awa, Paw³a,
Piotra, Piotrumi³a, W³adys³awa, Wyszomira
30 czerwca
Emilii, Emiliany, Gertrudy, Lucyny
Arnolda, Bertrama, Cichos³awa, Cyryla, Emila, Emiliana, Ernesta, Marcjala,
Ottona, Rajmunda, Tybalda

Nasz przepis
Zupa krem z orzechów

25 dag wo³owiny z koci¹,
w³oszczyzna (bez kapusty),
40 dag ³uskanych orzechów w³oskich,
szklanka mietany,
3 ¿ó³tka, ³y¿eczka soku z cytryny, sól,
pieprz, szczypta cukru.
Z w³oszczyzny i miêsa gotujemy
rosó³.
Orzechy mielimy, mieszamy ze
mietan¹ i ¿ó³tkami i dodajemy do
roso³y po czym wszystko zagotowujemy. Doprawiamy do smaku sol¹, pieprzem, szczypt¹ cukru i sokiem z
cytryny.
Zupê podajemy z kruchymi s³onymi ciasteczkami.



24 czerwca
Danuty, Dany, Dorydy, Emilii, Giny,
Janiny
Bart³omieja, Bartosza, Benigny, Fausta,
Jana, Janis³awa, Mierogniewa, Wilhelma, Wiliama
25 czerwca
Doris, Doroty, Dory, Lucji, £ucji, Tolis³awy, Wilhelminy
Albrechta, Emila, Emiliusza, Jana, Maksyma, Olbrachta, Prospera, Tolis³awa,
Wilama, Wilhelma, Wiliama, Witolda,
W³astymila
26 czerwca
Armandy, Beaty, Pauliny, Rudolfiny,
Tulis³awy
Dawida, Jana, Jeremiego, Jeremiasz,
Miromira, Paw³a, Rudolfa, Tulis³awa,
Wirgiliusza
27 czerwca
Emanueli, Franciszki, Heloizy, Magdaleny, Marii, Marii Magdaleny, Maryli,

PRZYS£OWIA

F kupiê

 Jak siê Jan (24 czerwiec) obwieci³,
takich bêdzie dni trzydzieci.
 Jak siê Jan (24 czerwiec) obwieci,
takich bêdzie dni czterdzieci.
 Gdy w. Jan (24 czerwiec) ³¹kê kosi
lada baba deszcz uprosi.
 Na w. Jana (24 czerwiec) z kos¹
do siana.
 wiêty Jan (24 czerwiec) przynosi
oleju dzban. (W koñcu czerwca t³oczono olej rzepakowy, st¹d to przys³owie).
 W pocz¹tku lata poranne grzmoty s¹
zapowiedzi¹ rychliwej s³oty
 Czerwiec siê czerwieni, bêdzie doæ
w kieszeni.
Czerwiec nosi dnie goronce kosa
brzynczy ju¿ na ³once.
 W czerwcu pe³nia sprowadza burzê,
a ostatnia kwadra deszcze du¿e.
 Gdy czerwiec z burzami, staw rybny
a las grzybny.
 Gdy na Paw³a (26 czerwca) jasno, w
stodole po ¿niwach ciasno.
 Lato ciep³e oraz d¿d¿yste, znaki plonu
oczywiste.
 Piotr i Pawe³ (29 czerwca), gdy siê
rozp³acz¹, to przez tydzieñ ludzie s³oñca nie zobacz¹.
 Czerwiec sta³y  grudzieñ doskona³y.

Gor¹ce mleko
na naci¹gniêcia

Na wschodzie Polski bardzo prostym
lekiem na naci¹gniêcia ciêgien by³y ok³ady
z gor¹cego mleka. Mleko wie¿e nale¿y podgrzaæ, potem namoczyæ w nim
szmatkê i kompres przy³o¿yæ na naci¹gniête ciêgno. Kompres umocowaæ
banda¿em. Zmieniaæ ok³ad czêsto, najlepiej od razu, gdy wystygnie.

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 ?

Podpis: .................................................................................................................
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* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V27727
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87520-40-29
A17501
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 2200

(V30105)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V28806)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V26608
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50
V27717

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87520-47-55
V32404
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko,
tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A17401
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2,
tel. 0-604-184-868
V32414
* Willa Eden, wesela, przyjêcia, ATRAKCYJNA DU¯A
PRZESTRZEÑ DO TAÑCA, ul. Gdañska 1, DZWOÑ:
0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V27707

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

(V19807)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V34403

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31 L5603
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od
strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V21006
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30 L4308
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87520-44-98
V26508

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1724
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V34703
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

D@RKOMP

V24909

Przemys³aw Atkielski

(V34503)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
SERWIS GSM, KASY FISKALNE

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

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

V25009

ADLER

RA
TY
!

(V22503)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V23801

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

(V29805)

US£UGI

(V28706)

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

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!

Agencja Kredytowa KORZYCIK
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

(V34203)

ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V29106

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

(V27907)

tel. (087) 520-01-89
* AGD  ch³odnictwo, naprawa, ul. Zielona 29, tel. 0-87520-33-66, 0-508-723-894
V36502
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L6601
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* elektryczne, tel. 0-508-982-142
L3609
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe,
Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87520-46-76
V35902
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel.
(087) 520-05-15.
V36402

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda; ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V21604
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A. PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI. Kwalifikowany certyfikat elektroniczny (wymagany przez ZUS od 21 lipca 2008 i wiele innych podmiotów). Oprogramowanie, sprzêt,
integracja z P³atnikiem, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation 600 936 589 www.mtl.olecko.pl

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V25309
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 0-87-520-22-13
L3809
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V27607
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K17811
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V25209
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V36202
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3709
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41. V24310
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V27508
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V24810

US£UGI

#
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(Centrum Handlowe IMPPULS, I piêtro)

tel. (087) 737-80-40; 0-728-387-720
NAJNI¯SZE CENY W REGIONIE
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34013
* przesy³ki kurierskie regionalne, przewozy, tel. 0-601159-718
V19707

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V24210)

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V31904
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A17302
* ryby, tel. 0-504-060-955
V27008

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4423)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V27807
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V26908
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V2124
*
*
*
*
*
*

Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5216
Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K924
Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1024
Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1524
t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562 L3012
transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
K23002

(V22203)

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.

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(K20906)

WYWÓZ MIECI

(V28806)

(V34303)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjtel. (087) 520-30-73 ne
tel. (087) 520-27-89  leczenie zwierz¹t dokom. 0-660-422-476 mowych
badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* Klub P³etwonurków LOK Amfiprion w Olecku organizuje kursy p³etwonurkowania na wszystkie poziomy wyszkolenia wed³ug standardów LOK/CMAS, zapraszamy,
www.amfiprion.olecko.eu, tel. 0-664-722-091
K22103
* m³ode kotki do oddania, ul. Sienkiewicza 1, tel. 0-87-52036-73
L6302
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577 A15906
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V34033
PRACA
* cegielnia Gordejki zatrudni pracowników fizycznych, tel.
0-87-520-73-79
L5305
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-52031-32
A15806
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od 24 czerwca do koñca Lipca, godziny do ustalenia, tel.
0-693-841-421
L3308
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89,
0-601-943-967
A168013
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L5205
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 A16006
* zatrudniê do prac budowlanych (wysokie zarobki), tel.
0-609-251-777
V37501
* zatrudniê magazyniera z umiejêtnoci¹ obs³ugi komputera, tel. 0-662-112-100
L6402
Zatrudniê osobê do prowadzenia si³owni (mile widziane uprawnienia instruktorskie), wymagane czynne uprawianie sportu, np. kulturystyki. Przedsiêbiorstwo WieloK23701
bran¿owe Goliat, tel. 0-508-097-578
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V37551
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
A17103
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A16604
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-52001-11
A16504
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87520-12-88
A15009
* cztery ule z pszczo³ami, tel. 0-87-521-55-30
K23506
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359 A17202
* dmuchawa do siana, tel. 0-87-521-55-30
K23503
* dzia³kê budowlan¹ w Jakach, 0,76 ha, tel. 0-600-942-569 V37121
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V37541
* dzia³ki budowlane nad jeziorem Jaki, od 35 z³ za m.kw.,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V37501
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601210-819
K20207
* Fiat CC, 1997, stan bardzo dobry, tel. 0-87-521-55-30 K23501
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u,
tel. 0-87-520-22-33
A16304
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A16404
* Mercedes Sprinter 212D, 20 tysiêcy z³ + vat, 1998, 2,9TDI,
122KM, 680 tys. km., zielony, tel. 0-697-011-504 V34803
* mieszkania dwupokojowe 46m 2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(K19208)

OKNA  nowy salon, aleje Lipowe 1B

(V23710)

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11 V32104

* mieszkanie 17 m.kw., Lesk, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V37531
* mieszkanie 38,5 m.kw., tel. 0-504-288-818
K23601
C.d. SPRZEDAM na s. 16.
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C.d. SPRZEDAM
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V37521
* mieszkanie 64 m.kw., tel. 0-691-407-184
A16104
* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV piêtro, tel. 0-87-52040-40, 0-721-734-856
L5803
* m³ynik do mielenia zbo¿a jednofazowy, tel. 0-87-521-55-30 K23507
* motorower Honda, tel. 0-87-521-55-30
K23502
* okna: pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
V23720
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V34023

* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac
Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
V37031
* ryby, tel. 0-504-060-955
A15508
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A17003
* silnik spalinowy S15 500mtg do dmuchawy tartaku, m³ocarni, tel. 0-87-521-55-30
K23505
* skuter, 1400 z³otych, tel. 0-698-626-138
K22702
* sukniê lubn¹, tel. 0-600-879-085
K22802
* wóz konny kuty ¿elazem, tel. 0-87-521-55-30
K23504
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V37511
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 K23102
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

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

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

30

czerwca
tel. 520-23-36

(K22602)

(V37001)

REGULARNA LINIA
AUTOBUSOWA

(V33903)

GRÜNLAND

WYNAJEM
* 4,5 hektara ziemi do wydzier¿awienia w Judzikach, tel.
0-693-841-421
L6501
* lokal do wynajêcia 10 m.kw. tel. 0-602-192-452 K23402
* lokal do wynajêcia, 15m2 centrum, tel. 0-602-156-089 V35802
* lokal do wynajêcia Kopernika 10, tel. 0-604-184-868 V32404
* lokal handlowy, lokal biurowy do wynajêcia, centrum,
tel. 0-601-152-460
V36512
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-604-557-693
L5503
* mieszkanie do wynajêcia, 45 m.kw. z du¿ym tarasem, tel.
0-502-264-901
K23202
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A15408
* poszukujê mieszkania 1-2 pokoje do wynajêcia, tel.
0-508-266-714
K22303
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00 L4806

Olecko-Gusiew
 odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko
 przyjazd ok. 20.00

(A15109)

Tel. 0-504-065-770
(087) 520 40 29

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul Go³dapska 33

oferuje
brykiet opa³owy

OG£ASZAMY NABÓR DO SZKÓ£ DZIENNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009:
TECHNIKUM (4-letni cykl kszta³cenia w nastêpuj¹cych zawodach):
- technik informatyk
- technik ekonomista
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
3-letni cykl kszta³cenia na podbudowie gimnazjum
BEZ OP£AT CZESNEGO !!!
Nasze atuty to:
- maksymalnie 24 uczniów w klasie
- wieloletnie dowiadczenie w kszta³ceniu m³odzie¿y i doros³ych
- wyselekcjonowana kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami
- w³asna, dobrze wyposa¿ona i spe³niaj¹ca wymogi bhp baza dydaktyczna
- przyjazna atmosfera, sprzyjaj¹ca rozwojowi intelektualnemu
- wsparcie doradcy zawodowego
- zapewniamy wachlarz szkoleñ zawodowych w ramach projektów z funduszy
unijnych
- zajêcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowañ uczniów
Informacje i zapisy:
W sekretariacie szkó³ ZDZ w Bia³ymstoku z/s w Olecku,
ul. Armii Krajowej 22A
tel. 087 5202635, 087-5200090; 0605545324
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl ; www.zdz.bialystok.pl

w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy:
(087) 520 30 53
www.olecko.prawojazdy.com.pl

%
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KRAM  I Festyn Sportowo-Budowlany

Dokoñczenie ze s. 1.

Fot. Boles³aw S³omkowski i Józef Kunicki
Podczas imprezy rozegrano trzy mecze
pi³karskie pomiêdzy dru¿ynami: samorz¹dowców, pracowników KRAM-u oraz
sponsorów imprezy (firm produkuj¹cych
materia³y i narzêdzia budowlane). Podczas przerw w meczach rozlosowano szeæ
rowerów ufundowanych przez sponsorów oraz kilkadziesi¹t innych cennych
upominków. Dzieci mog³y pomalowaæ
sobie twarze oraz wzi¹æ udzia³ w licznych konkursach, np. wiedzy o Przystanku Olecko czy o pi³karskich ligach.
Wszystkie miejsca by³y premiowane
nagrodami. Podczas imprezy zorganizowano licytacjê pi³ki z podpisami zawodników bia³ostockiej Jagielonii.
W przebiegu imprezy nie przeszkodzi³ nawet deszcz oraz porywisty wiatr wiej¹cy z niespotykan¹ si³¹. Widzowie przed deszczem skryli siê na centralnej
trybunie a pi³karzom deszcz w
ogóle nie przeszkadza³.
Przed pierwszym z meczy
Burmistrz, który kapitanowa³
dru¿ynie samorz¹dowców i jednoczenie by³ bramkarzem, przywita³ widzów: Chcia³bym wszystkich Pañstwa przywitaæ i zapewniæ, ¿e poziomem bêdziemy
starali siê dorównaæ Mistrzostwom Europy. Przedstawi³ równie¿ charytatywny cel zorgani-

Dochód z imprezy:
- 515 z³ z biletów
- 50 z³ licytacja
- 8174 z³ - wp³aty sponsorów
Za te pieniêdze siedmioro dzieci
pojedzie 25 lipca na dwutygodniowe
wakacje do Zakopanego. Oprócz
tego zostanie sfinansowany udzia³
dzieci w sp³ywie kajakowym organizowanym przez oleck¹ parafiê p.w.
Najwiêtszej Marii Panny.
zowania imprezy oraz podziêkowa³ za
przybycie widzom.
Widzów równie serdecznie przywita³ w³aciciel KRAM-u i jednoczenie

Pami¹tkowe medale dla wszystkich pi³karzy wykonali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej w Olecku.
kapitan jego dru¿yny pi³karskiej Krzysztof
Suchocki.
Mecze odby³y siê w wspania³ej sportowej atmosferze. Widzowie do ostatniej chwili kibicowali pi³karzom i uczestniczyli w uroczystoci wrêczenia pucharów
dru¿ynom.
Tygodnik Olecki gratuluje
udanej imprezy, a widzowie czekaj¹ na zorganizowanie nastêpnej.

SPONSORZY

ISOVER, FAKRO, RUUKKI, ALPOL, IZOHAN,
XELLA, M3, FEIDAL, MAPEI, ROBELIT, SOLBET,
NEXMAR, RIGIPS, WEBER, NIE¯KA,
KRAM - g³ówny organizator.

&
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M³odzie¿ ³apie rybki,
czyli zamiast komputera...
4 czerwca Klub Wêdkarski Ukleja zorganizowa³ po raz
drugi Sp³awikowe M³odzie¿owe Mistrzostwa Olecka. Nad
brzegiem jeziora Olecko Wielkie, w piêkne popo³udnie, stawi³o siê w towarzystwie rodziców, opiekunów a tak¿e samotnie, 14 m³odych adeptów sportu wêdkarskiego. Po krótkim
przywitaniu, by³o trochê zamieszania wród zawodników.
Niektórzy mieli uszkodzony sprzêt, inni zapomnieli przynêt,
a jeszcze inni nawet wêdek! Nie przeszkodzi³o to jednak w
niczym! Starsi koledzy z wyrozumieniem i cierpliwoci¹ pomagali
zawodnikom. Losowanie i wkrótce wszyscy uczestnicy zajêli swoje stanowiska. Rozpoczê³a siê 1,5 godzinna rywalizacja. Utrudnienia
w postaci przeciwnego wiatru,
a przede wszystkim zaroniêtych
brzegów, skutecznie pomagali
pokonaæ rodzice,
opiekunowie i sêdziowie. Walka
rozgorza³a na ca³ego i co chwilkê rybki trafia³y
do siatek. Niektóre uklejeczki musia³y wykazaæ siê
umiejêtnociami
latania.
Nie
wszystkie zaciêcia by³y odpowiedniej mocy. Zak³adanie na
haczyk robaczków nie sprawia³o ¿adnych problemów nawet
dla 7-8 latków. Radzili sobie znakomicie. Czas p³yn¹³ bardzo szybko. O 19. sêdziowie przyst¹pili do wa¿enia ryb,
które oczywicie wraca³y do jeziora. Klas¹ dla siebie okaza³
siê, ³owi¹cy w redniej kategorii Jan Wojsiat, który z³owi³
prawie 1,3 kg ryb! wietnie wykorzysta³ dobre losowanie i
tym samym obroni³ tytu³ zdobyty przed rokiem. Drugi by³,
awansuj¹c o jedn¹ lokatê w porównaniu do roku ubieg³ego,
³owi¹c na mocno uszkodzonym sprzêcie, Przemek Bagieciel. Na podium uplasowa³ siê równie¿ Arkadiusz Smyk. W
kategorii junior najlepszy okaza³ siê starszy brat Janka, Adrian Wojsiat. Widaæ ¿e tata odrobi³ lekcje i dobrze przygotowa³ swoich synów! Drugi by³ ubieg³oroczny zwyciêzca

Miros³aw Barszczewski, a trzeci Patryk Smyk.
Najwiêksze emocje wzbudzali jednak najm³odsi zawodnicy. Tutaj znakomicie sobie radzi³ ³owi¹cy pod czujnym
okiem Jurka Rynkowskiego Szymon Olszewski. Oprócz techniki
zarzucania, zacinania holowania ryby i zak³adania przynêty,
Jurek uczy³ zawodnika.... rozpoznawaæ gatunki ryb! Druga
w tej kategorii by³a najm³odsza uczestniczka zawodów i jednoczenie jedyna przedstawicielka p³ci piêknej Kasia Anuszkiewicz. Wspomagana przez dzieln¹ Mamê, a chwilami
równie¿ przez swoj¹ m³odsz¹ kole¿ankê (ach jaka ta wêdka
ciê¿ka!), Kasia dostarczy³a do wagi 7 rybek! Tu¿ za Kasi¹
uplasowa³ siê Filip Koz³owski, który swoim piêknym kr¹piem zdoby³ jedn¹ z dwóch statuetek za najwiêksz¹ rybê.
Ryb wiêc by³o sporo. Emocji i wra¿eñ równie¿. Po ³owieniu
wszyscy uczestnicy spotkali siê przy grillu. Boczek i kie³baski smakowa³y wybornie.
W czasie biesiady og³oszono wyniki i wrêczono nagrody.
Ka¿dy z zawodników otrzyma³ okolicznociowy znaczek i
dyplom, a pierwsza trójka z ka¿dej kategorii piêkne puchary.
A oto wyniki:
Kategoria m³odzik
1. Szymon Olszewski
335 pkt
2. Katarzyna Anuszkiewicz
145 pkt
3. Filip Koz³owski
65 pkt
Kategoria M³odzie¿owiec:
1. Jan Wojsiat
1295 pkt
2. Przemys³aw Bagieciel
185 pkt
3. Arkadiusz Smyk
165 pkt
4. Jakub Murawski
130 pkt
5. Pawe³ Danilewicz
10 pkt
Kategoria Junior:
1. Adrian Wojsiat
590 pkt
2. Miros³aw Barszczewski300 pkt
3. Patryk Smyk
225 pkt
4.£ukasz Ja³owski
155 pkt
5. Rafa³ Chomicz
120 pkt
6. Krzy¿ewski Dawid 100 pkt.
Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy
pomogli zorganizowaæ imprezê, a wiêc
Pani Basi Sulimie, Krzysztofowi Krajewskiemu, Robertowi Anuszkiewiczowi, Jurkowi Rynkowskiemu, Krzykowi Gryniewiczowi, a tak¿e wszystkim rodzicom zawodników. Pozdrawiam
i do zobaczenia na kolejnych imprezach
Klubu Wêdkarskiego Ukleja.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o

'
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Sukcesy m³odych szachistów

W dniach 31 maja - 1 czerwca w Suwa³kach w hali Orodka
Sportu i Rekreacji odby³ siê XI Turniej Szachowy Dzieci i
M³odzie¿y SUWALIADA 2008.
Jak co roku na ten presti¿owy turniej zje¿d¿aj¹ siê najsilniejsi juniorzy z Suwalszczyzny i wschodnich rejonów Warmii
i Mazur.
Zawody te, którym celem jest popularyzacja gry w szachy wród dzieci i m³odzie¿y, ciesz¹ siê popularnoci¹ wród
oleckich m³odych szachistów, którzy co roku bior¹ w nich
udzia³.
Turniej rozegrany zosta³ w piêciu kategoriach wiekowych:
do lat 7,10,13,16,19  zarówno dziewcz¹t, jak i ch³opców.

DART
W dniu 22 czerwca br. odby³ siê w
Olecku Turniej Okrêgowy Darta. A oto
wyniki:
* Mê¿czyni:
1. Dzienisiewicz Wies³aw - Pod ABC
Olecko
2. Bolanowski Marcin - Suwa³ki
3. Brakoniecki Jacek - AKD E³k
4. Marciniak Hubert - AKD E³k
5-6. £otowski Damian - Pod ABC

Dwudniowe zawody przeprowadzono systemem
szwajcarskim na
dystansie 9 rund
tempem 30 minut
dla ka¿dego zawodnika.
Klub Czarni
Olecko reprezentowa³o rodzeñstwo Marta i Kamil Gryglas.
W kategorii dziewcz¹t do lat 16 Marta Grygla zajê³a I
miejsce, natomiast w kategorii ch³opców do lat 10 Kamil
Gryglas zaj¹³ II miejsce.
Dobra passa naszych zawodników wci¹¿ trwa. Tydzieñ
póniej - 7 czerwca 2008r. Kamil Gryglas uczestniczy³ w
Mistrzostwach Juniorów Powiatu E³ckiego w Szachach, które przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Rêkusach (okolice
E³ku). Startowa³o w nich 40 zawodników w grupach wiekowych do lat 9,11,13,15,17,19.
Mistrzostwa Powiatu E³ckiego rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempo 15 minut na partiê dla
zawodnika. W kategorii ch³opców do lat 13 Kamil Gryglas
zdeklasowa³ przeciwników zdobywaj¹c 8 pkt z 9 i zajmuj¹c
tym samym I miejsce. Wygranie przez Kamila 8 rund i tylko
jedna przegrana da³a mu II miejsce w generalnej klasyfikacji
zawodników.

Olecko
Chilicki Jacek - Desperado E³k
7-8. Sura¿yñski Andrzej - Pod ABC
Olecko
Kopiczko Piotr - AKD E³k
9-12. Smoliñski Adam - Desperado
E³k
Naruszewicz Mariusz - Pod ABC
Olecko
D¹browski Zbigniew - E³k
Czerwiñski Karol - Desperado E³k
13-16. Niedziejko Miros³aw - Pod ABC
Olecko
Kowalewski Dariusz Pod ABC Olecko
Górski Bogdan - Pod
ABC Olecko
Wienikajtis Rados³aw Desperado E³k
17-24. Kudzin Pawe³ AKD E³k
Pieni¹¿ek Rafa³ - Desperado E³k
Godwod Dawid - E³k
Kopacz Damian - Pod
ABC Olecko
Borkowski Krzysztof Suwa³ki
Zalewski Tomasz AKD E³k

* KOBIETY:
1. Kurowska Justyna - Pod ABC Olecko
2. Naruszewicz Emila - Pod ABC
Olecko
3. Zab³ocka Danuta - Pod ABC Olecko
4. Kowalewska El¿bieta - Pod ABC
Olecko
5-6. Smoliska Monika - Desperado
E³k
Bobkowska Paulina - Despersdo E³k
7-8. Dziobkowska Monika - Pod ABC
Olecko
Dziobkowska Alicja - Pod ABC Olecko

Pi³ka no¿na
Weteran Olecko-Agrokompleks Kêtrzyn 2-4. Bramki-Robert Smyk i Sebastian Antkiewicz.

Tenis ziemny
MALTZ OBT Olecko-Gol³dap Seniorzy 5-1. Punkty zdobyli: Andrzej i
Dariusz Karniej i Andrzej Bomber oraz
w grze podwojnej: Andrzej i Micha³
Karniej oraz Andrzej Bomber z Dariuszem Karniejem.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Witam Pañstwa po kolejnym tygodniu rozstania. Ale by³o  minê³o i, jak
mawia³ poeta: trzeba z ¿ywymi naprzód
iæ... Wiêc og³aszam obchody rozpoczêcia nowego tygodnia.
Przede wszystkim bardzo wa¿ny komunikat: ROZPOCZÊ£Y SIÊ WAKACJE. wiadectwa rozdane, pupy ju¿ siê
zaczynaj¹ goiæ po pochwa³ach edukacyjnych rodziców. Czêæ rodziców od³o¿y³a ju¿ na pó³ki ró¿ne nerwosale, melisê i herbatki uspokajaj¹ce. Jaki tam
u³amek rodziców ju¿ pogodzi³ siê z myl¹,
¿e w tym roku, jeli chodzi o ekonomiê, wyjdzie im korzystniej i nie trzeba
bêdzie ponosiæ kosztów zakupów podrêczników, bo stare s¹ jeszcze dobre.
Trzeba widzieæ pozytywy.
Z okazji wakacji mamy jeszcze kilka innych pozytywów. Na przyk³ad nasza dru¿yna narodowa pi³ki no¿nej wróci³a
ca³o i zdrowo do Polski. Na razie honoru pi³ki no¿nej broni tylko nasz Kochany Pan Prezes PZPN opalaj¹c siê tak
jak go Pan Bóg stworzy³ w jednym z
najlepszych hoteli w Austrii. Nie! To
nie jest jakie wykorzystywanie spo³ecznych pieniêdzy. Pan Prezes paraduj¹c
nago po prostu okazuje organizatorom
EURO 2008 i sêdziemu z Anglii gdzie
ma takie mistrzostwa i takie sêdziowanie. Robi to otwarcie i szczerze. Bo nasza kochana pi³ka no¿na ma siê bardzo
dobrze. Ch³opaki graj¹ te¿ bardzo do-

brze, tylko na tej dobrej grze nie poznali siê ani Niemcy, ani Austriacy...
Jest tylko ból, ¿e nie poznali siê na nas
Bracia S³owianie: Chorwaci! No jak oni
mogli to zrobiæ przedstawicielom S³owian Zachodnich? To nie by³o ani ³adne, ani uczciwe z ich strony. Za to
honorowo wywielimy z Austrii jeden
punkt! To jest nasz punkt, najwa¿niejszy i nikt go nam nie da³ w prezencie.
Nie jestem fanem ani wielbicielem naszej NARODOWEJ PI£KI NO¯NEJ,
ale co tu jest nie tak. Mamy najlepszych dzia³aczy pi³ki no¿nej na wiecie, wszystkich sêdziów-³apówkarzy
mamy ju¿ praktycznie wy³apanych i
osadzonych. Ba! Mamy nawet Boruca!
W ³apaniu czegokolwiek to My, Polacy, jestemy mistrzami wiata. Wiêc zdolnoci Boruca nie budz¹ w¹tpliwoci 
to narodowe geny. Poza tym mamy doskona³ych pi³karzy: jak tylko graj¹ w
klubach pi³karskich, to nie ma na nich
mocnych, a jak zrobi siê z nich dru¿ynê narodow¹  to zapominaj¹ po co s¹
na boisku. Przyjrza³em siê temu zjawisku bli¿ej. Tu siê, niestety, odbija na
nas sk³onnoæ do dyskutowania. Bo od
czego w naszym kraju rozpoczyna siê
budowê czegokolwiek, zrobienie drogi
itd.? Nie wiecie? To jest jak w starym
dowcipie z PRL: od czego zaczyna siê
budowê wodoci¹gu na wsi? Od zebrania egzekutywy. Jest to nasza szlachecka
i znana od czasów Jagiellonów cecha
narodowa: debata. Napadaj¹ na nas 
to zbiera³y siê najpierw sejmiki, potem

sejm i jak ju¿ wróg przeszed³ nasz wcale nie taki ma³y kraj tam i z powrotem,
my dopiero koñczylimy siê witaæ i
wymieniaæ uprzejmoci miêdzy sob¹. Jak
ju¿ podjêto jakie decyzje, to okazywa³o siê, ¿e co najwy¿ej mo¿emy pogodziæ siê z tym, ¿e czego ju¿ nie ma... i
kolejny sejm i obrady. Ale do rzeczy.
Mój wniosek: nasi pi³karze za du¿o z
sob¹ dyskutuj¹. Mamy pi³kê  to dyskutuj¹ kto, gdzie i komu ma podawaæ.
Zanim przeg³osujemy wnioski, to ju¿
odbieraj¹ nam pi³kê. Tylko Ronaldo jako
nie bra³ udzia³u w dyskusjach. Wczeniej by³a s³uszna wymiana trenera Polaka na Holendra. On nie mia³ jak dyskutowaæ z Polakami. Eksperyment siê uda³,
ale na tym siê zatrzymano. Co prawda
dorzucono jeszcze w miêdzyczasie Ronaldo, za którego jaki nawiedzony odda³ nawet swój order. Ale okaza³o siê,
¿e ta wymiana by³a s³uszna. Musimy pójæ
dalej! Trzeba resztê 21 naszych reprezentantów wymieniæ na obcokrajowców
 nie bêd¹ mieli o czym pogadaæ i dyskutowaæ. Przyk³ad naszych pi³karzy z
klubów na wiecie jest ewidentny: dopóki nie opanuj¹ dobrze jêzyka, graj¹
wietnie, bo nie maj¹ z kim dyskutowaæ. Jak tylko zaczynaj¹ p³ynnie porozumiewaæ siê  trzeba ich siê pozbyæ.
To jest metoda miêdzynarodowa. Nikogo nie dziwili pi³karze angielscy graj¹cy w Hiszpanii, W³oszech, czy inni. Jak
tylko Beckham zacz¹³ co kumaæ po
hiszpañsku, to go wykopali do USA.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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