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Pamiêtacie Pañstwo historyczne zdjêcie Olecczan z 2004 roku?
Wspólne zdjêcie z okazji 450-lecia miasta ju¿ 24 lipca 2010 r.
Przyjd koniecznie  godz. 13.30-14.00, ma³y stadion w Olecku.
WARTO PRZECZYTAÆ
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Proba Burmistrza

Na ostatniej Sesji RM Burmistrz Wac³aw Olszewski zwróci³ siê do
wszystkich mieszkañców gminy:
W czasie obchodów przyjedzie do Olecka od kilku do kilkunastu tysiêcy ludzi. Mam do Pañstwa serdeczn¹ probê. To co nale¿y do gminy
postaramy siê przygotowaæ, posprz¹taæ. Wszystko bêdzie czyste. Mam apel
abymy wszyscy posprz¹tali swoje posesje. Zróbmy tak, ¿eby gocie, którzy nas odwiedz¹ widzieli, ¿e dbamy o swoje domy, swoje zagrody. Przygotujmy nasze miasto, nasz¹ gminê, ¿ebymy byli godni uczczenia 450.
rocznicy jego powstania.

(K34401)

SKUP METALI

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

Rys. Waldemar Rukæ

MARKET BUDOWLANY
(V31203)

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
 Posezonowa wyprzeda¿ kosiarek
Promocyjne ceny:
 pilarka rêczna concept
154,00 z³
 Wkrêtarka aku 14,4V
129,90 z³
 Wkrêtarka aku 18V
149,90 z³
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko
z dopiskiem Szpital w Olecku

(V30504)

Najwy¿sze ceny

(V30404)

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Nowe znaczki Poczty Kurierskiej

Listy
do redakcji
Olecko, dn. 28.06.2010 r.
Do Redakcji Gazety Oleckiej

Z okazji 450-lecia za³o¿enia miasta ukaza³y siê nowe znaczki Poczty Kurierskiej. S¹ do nabycia w redakcji w godzinach urzêdowania. Prenumeratorzy otrzymuj¹ pojedyncze znaczki wraz z dostarczanymi egzemplarzami gazet.

NASZ 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:

 Jan Anisimowicz
 Damian Anuszkiewicz
 Anna Leszczyñska
 Jerzy Makal
 Urszula Olszewska
 Mariusz Ulbach
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolnoci 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska Polskiego 13
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ GAMED  Ilona Gajewska
√ Fundacja Niewidzialna Rêka
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

Uwaga  sprzeda¿
dukatów
i ¿etonów 4 Legi
Emitentem ¿etonów 4 Legi* i dukatów jest Urz¹d Miejski w Olecku. Akcja
ma na celu promowanie miasta w roku
jubileuszowym 450-lecia za³o¿enia Olecka.
¯eton o nominale 4 Legi wykonany jest z mosi¹dzu i ma rednicê 27
mm. Emisja wynosi 20 000 sztuk ¿etonów. Akcja trwa od dnia 23 lipca 2010r.
do dnia 31 sierpnia 2010 r. Akcja polega na wprowadzeniu do sprzeda¿y i obiegu
¿etonu o nominale 4 Legi. Jednorazowo bêdzie mo¿na kupiæ maksymalnie 50 szt. ¿etonów. ¯eton 4 Legi bêdzie
wprowadzony do obrotu handlowego w
placówkach handlowych, które wyrazi³y zgodê na obrót ww. ¿etonem i zostan¹ oznaczone plakietk¹ informacyjn¹
Tutaj honorujemy 4 Legi.
Dukat** srebrny o nominale 40 Leg
wykonany jest ze srebra próby Ag500 i
ma rednicê 32 mm. Dukaty maj¹ wy³¹cznie charakter kolekcjonerski. Emisja wynosi 500 sztuk. Jednorazowo bêdzie mo¿na kupiæ maksymalnie 5 szt.
dukatów srebrnych. Akcja trwa od dnia
23 lipca 2010 r. do dnia wyczerpania
zapasów.
Szczegó³y dotycz¹ce emisji i sprzeda¿y dukatów oraz ¿etonów znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej www.przystanek.pl w zak³adce WYDARZENIA/
450 LAT OLECKA.
* 4 Legi = 4 z³;
** 1 dukat (40 Leg)  150 z³ za sztukê.

Mo¿e Burmistrz Olecka wyjani swoj¹
nieprzemylan¹ i pochopn¹ decyzjê w
sprawie zmuszania mieszkañców przy
ul. Sk³adowej 3A do dzier¿awy ogródków przyblokowych i ich opodatkowania. Ogródki te sami mieszkañcy sobie
wypracowali. Usunêli tony gruzu, ga³êzi i ogromnych kamieni. Nawieli dobrej
ziemi i zagospodarowali. Przez 36 lat
sami dbali o czystoæ i estetykê tych
ogródków, a teraz ka¿e siê im za to
p³aciæ i to podwójnie.
O ile mi wiadomo, przy ka¿dym bloku
s¹ jakie ogródki i nikt za to nie p³aci
i nie dzier¿awi, i co wa¿ne  nikt ich
nie zmusza do takich posuniêæ.
Pytam, czy mieszkañcy z bloku przy
ul. Sk³adowej 3A s¹ kim gorszym od
pozosta³ych? Czy Burmistrz uleg³ sugestii pracownicy zajmuj¹cej siê gruntami (kierowniczki), która grozi³a mieszkañcom, ¿e ich za³atwi. To i za³atwi³a
za pomoc¹ Burmistrza.
Przez 36 lat ludzie zajmowali siê
ogródkami, dbali o nie i nikt nigdy nie
wyda³ tak g³upiej i kretyñskiej decyzji.
Mo¿e wyjani to wszystkim mieszkañcom, co go zmusi³o lub kto do podjêcia tej decyzji, lub kto go zmusi³ do
tego i na jakiej podstawie.
Nied³ugo bêd¹ wybory do samorz¹dów i ciekawe, kto poprze takiego urzêdnika. Do koñca ¿ycia nie bêdzie tym
burmistrzem, a jaka zostanie o nim opinia.
Mieszkañcy ul. Sk³adowej 3A w
Olecku
(nazwiska zastrze¿one
do wiadomoci redakcji)

Akcja poboru krwi
- 5 sierpnia 2010 r.
Starostwo Powiatowe w Olecku,
ul. Kolejowa 32
od godz. 8.30 do godz. 11.00.

DY¯URY APTEK
*
*
*
*
*
*
*
*

6.07.2010 r.  pl. Wolnoci 7B
7.07.2010 r.  ul. Go³dapska 1
8.07.2010 r.  ul. Zielona 35
9.07.2010 r.  ul. Sk³adowa 6
10.07.2010 r.  ul. Zielona 37
11.07.2010 r.  ul. Kolejowa 15
12.07.2010r. - ul. Go³dapska 1
13.07.2010 r.  pl. Wolnoci 25

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

!
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OLECKI TERMINARZ

Od 1 lipca 2010 r. w Przychodni Rejonowej w
Olecku rozpoczyna pracê specjalista chirurgii
naczyniowej doktor M. Giaro (porady w zakresie chirurgii naczyniowej i ogólnej oraz badanie
doplerowskie naczyñ).
Od 11 sierpnia 2010 r. w Przychodni Rejonowej w Olecku rozpoczyna pracê specjalista kardiolog doktor Aleksander Zagórski (porady w
zakresie chorób uk³adu kr¹¿enia oraz badanie echo
serca).
Wizyty i badania s¹ odp³atne.
Informacje w rejestracji NZOZ ESKULAP
pod nr tel. (87) 520 20 50

(V31302)

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
 Moja okolica  wystawa prac Ireny Taraszkiewicz (rysunki
i akwarele), Galeria Pod skosem, GCK Kowale Oleckie
 Wystawa rysunku Miros³awa Kumy, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia, Biblioteka Pedagogiczna,
ul. Armii Krajowej

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

Choinki ciête ze wierka srebrnego.
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09

(V30304)

GRÜNLAND

6 lipca (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
10 lipca (sobota)
12:00  Otwarty Turniej Koszykówki Ulicznej (3-osobowej),
boisko Orlik 2012 przy SP nr 1 w Olecku
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
11 lipca (niedziela)
10.00  XII Turniej Tenisa o Puchar Przyjaciela Olecka p.
Jerzego Borczyka z Krakowa, korty miejskie w Olecku
11.00  II Turniej siatkówki pla¿owej z cyklu Grand Prix
Olecka 2010, boisko do siatkówki pla¿owej przy kortach
miejskicha
13 lipca (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
17 lipca (sobota)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC

MURDOM

Aleja Zwyciêstwa 6,
tel. 502 494 400

(V23309)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L23609)

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzêt, integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko
w siedzibie klienta.
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY!
NOWOÆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIE¯ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PE£NE
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
(B903)

ON ............................ 4,55
Pb95 ......................... 4,65
PB98 ........................ 4,85
LPG .......................... 2,08
Olej opa³owy ............ 2,89
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
St

(V23409)

NAJTANIEJ W MIECIE

(powy¿ej 1000 litrów)

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

Uczniowie Zespó³u Szkó³
Technicznych w Olecku
wyró¿nieni

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku w sk³adzie
Urszula Wijas i Dawid Milewski uzyskali wyró¿nienie w
konkursie Wypromuj swoj¹ ma³¹ ojczyznê za pracê w jêzyku angielskim. Konkurs organizowany by³ przez pos³ów
Platformy Obywatelskiej, a kierowany do klas I i II szkó³
ponadgimnazjalnych.
Zadaniem uczestników by³o przygotowanie prezentacji
multimedialnej promuj¹cej ojczysty region (so³ectwo, gminê, powiat, województwo). G³ówn¹ nagrod¹ jest wycieczka
do Brukseli do Parlamentu Europejskiego, gdzie oprócz zwiedzania i innych atrakcji przewidzianych przez organizatora
krajowego, laureaci bêd¹ mieli okazjê zaprezentowaæ swój
region na forum Parlamentu Europejskiego.
Wyró¿nione prace naszych uczniów zosta³y opublikowane na stronie www.warmia.mazury.info.
Samorz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w³¹czy³ siê we wspó³organizacjê regionalnego etapu konkursu
Wypromuj swoj¹ Ma³¹ Ojczyznê poprzez ufundowanie nagrody
dla najlepszej prezentacji przygotowanej przez dru¿ynê z Warmii
i Mazur pod k¹tem has³a promocyjnego Mazury Cud Natury. Wybór zwyciêskiej pracy zostanie dokonany do 15 wrzenia
2010 r. Informacje o wyborze zostan¹ podane do publicznej
wiadomoci w dniu 20 wrzenia 2010 r. na spotkaniu z finalistami wojewódzkimi w Warszawie.
Laureatom serdecznie gratulujemy. Informacje o nagrodach zostan¹ przekazane za porednictwem szkó³ nagrodzonych.
Dorota Chalecka, www.powiat.olecko.pl

"
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SZYJKA po raz drugi
Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej radni
nie podjêli uchwa³y dotycz¹cej przekazania terenów nad tzw. Szyjk¹ (zatok¹
jeziora Oleckie Wielkie) na rzecz parafii Lesk. Na przekazanym miejscu mia³
stan¹æ koció³ oraz bli¿ej nieokrelona
budowla charytatywno-owiatowa. Radni
g³osami 7 za, 12 przeciw i jednym wstrzymuj¹cym odrzucili wniesiony przez
Burmistrza projekt uchwa³y. Nie uda³o
siê ustaliæ jednego z g³osuj¹cych za
oddaniem terenów na Szyjce, wiêc nie
publikujemy nazwisk. Jest to ju¿ druga
próba przejêcia atrakcyjnych i cennych
dla miasta terenów rekreacyjnych i mieszkaniowych. Sprzeda¿ dla prywatnych inwestorów mia³a zasiliæ kasê gminn¹ po
to, by szerzej mo¿na realizowaæ projekty unijne. Ich realizacja jest zwi¹zana z
tym, ¿e gmina musi mieæ wk³ad w³asny
finansowy. Je¿eli nie ma swoich pieniêdzy, musi je po¿yczaæ lub zaci¹gaæ d³ug
w postaci obligacji. Decyzja radnych
uratowa³a 12 dzia³ek budowlanych, których
³¹czna cena mog³aby wynieæ od 0,7 miliona do nawet 1,5 miliona z³otych.
Burmistrz w komentarzu do projektu uchwa³y powiedzia³: Proboszcz parafii p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a na ulicy Zamkowej, ksi¹dz Marian Salamon,
oraz proboszcz parafii pw. Wniebowziêcia
NMP na osiedlu Lesk, ksi¹dz Andrzej
¯o³nierowicz z³o¿yli wniosek o zmianê
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów po³o¿onych w
Olecku przy ulicy Kociuszki na tzw.

Szyjce z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny przeznaczone pod
zabudowê charytatywn¹-owiatow¹ z
obiektem sakralnym. Wnioskowana powierzchnia gruntu to 0,7 hektara. Proba umotywowana jest tym, ¿e obecna
kaplica w Lesku jest kaplic¹ tymczasow¹ i nie mo¿e z racji stanu technicznego pe³niæ funkcji kocio³a parafialnego.
Przypomnê tylko, ¿e zgodnie z ustaw¹
o samorz¹dzie gminnym do wy³¹cznej
w³aciwoci Rady Gminy nale¿y uchwalanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Ciekawe by³o te¿ g³osowanie poszczególnych komisji obraduj¹cych przed sesj¹.
Obszern¹ relacjê zamieci³ G³os Olecka.
Komisja planowania i bud¿etu przy trzech
g³osach przeciwnych pozytywnie oceni³a
projekt uchwa³y. Komisja polityki prorodzinnej stosunkiem g³osów: jeden za i 4
przeciw odrzuci³a projekt, za komisja owiaty
po burzliwych obradach nie zdo³a³a wyrobiæ pogl¹du w tej sprawie.
Ju¿ na zakoñczenie sesji w czêci
G³os wolny wolnoæ ubezpieczaj¹cy
wypowiedzia³ siê Waldemar Bereniewicz. Zaznaczy³, ¿e g³osami radnych
zosta³o obroniona w³asnoæ miejska.
Obiekty sakralne, które w Polsce istniej¹, w zupe³noci wystarcz¹ i jest to
równie¿ opina katolików  zakoñczy³
wypowied. W dalszej czêci wypowiedzi,
gdy obrazi³ uczucia religijne wierz¹cych,
czêæ radnych i goci wysz³a na korytarz. Wrócili dopiero, gdy Przewodni-

19-22 lipca  17. Przystanek Olecko
19 lipca (poniedzia³ek)
10.00  plenerowe dzia³ania plastyczne
dla dzieci, plac przy fontannie w parku
10.00-14.00  uliczne warsztaty taneczne, centrum miasta
16.00-18.00  igraszki kuglarskie, plac
Wolnoci
17.00  pokaz filmu Powstanie w bluzce
w kwiatki, kino Mazur (pod patronatem fundacji Feminoteka)
18.00  spektakl teatralny, fina³ projektu Byæ kobiet¹ to brzmi dumnie, sala
teatru AGT
22.00  spektakl plenerowy ,pt. SZACHer- MAT-er w wykonaniu Teatru
Tancerzy Ognia Saurion z Olecka, plac
Wolnoci
20 lipca (wtorek)
10.00  poranek bajkowy dla dzieci Artur i zemsta Baltazara  film, kino Mazur

10.00-14.00  uliczne warsztaty taneczne, centrum miasta
11.00  plenerowe dzia³ania plastyczne dla dzieci, plac przy fontannie w
parku
16.00-18.00  igraszki kuglarskie, plac
Wolnoci
17.00  spektakl SenNic Teatru Proscenium, sala AGT
18.00  spektakl Puzzle  Teatr w
Krzywym Zwierciadle, sala teatru AGT
20.00  Gaba Kulka  koncert, sala
kina Mazur
21 lipca (roda)
10.00  poranek bajkowy dla dzieci
Sezon na Misia 2  film, kino
Mazur
10.00-14.00  uliczne warsztaty taneczne, centrum miasta
11.00  plenerowe dzia³ania plastycz-

cz¹cy Rady Karol Sobczak udzieli³ g³osu
nastêpnej osobie. Natomiast rektor
Wszechnicy Mazurskiej dr Józef Krajewski zabieraj¹c g³os w sprawie Szyki
wezwa³ radnych do przemylenia sprawy raz jeszcze i podjêcia korzystnej dla
Kocio³a decyzji. Chcia³bym zwróciæ
siê o ponowne rozpatrzenie czêci obrad dotycz¹ce terenów po³o¿onych przy
trasie Olecko  Augustów. (...) Gdy ma
siê 70 lat to s¹ takie dni, ¿e siê cz³owiek zastanawia: herbaty czy ksiêdza?
Dlatego dzisiaj chcia³bym zg³osiæ tak¹
gor¹c¹ probê mieszkañców tej dzielnicy miasta. Rozwa¿cie Pañstwo, Wysoka Rado, jeszcze raz. Trójdzielna w³adza
kocio³a: papie¿, biskup i proboszcz. Ci
dwaj proboszczowie prosili o ten kawa³ek ziemi, bo uwa¿aj¹, ¿e to dobre
miejsce na koció³. Nie nam decydowaæ, gdzie przybije kapitan, do którego portu i kiedy. Jako mieszkaniec Olecka
proszê Wysok¹ Radê o ponowne, do
trzech razy sztuka, rozpatrzenie tej uchwa³y. (...) Jeli kto prosi, takiej proby
od pokoleñ proboszczowi nikt nie odmawia. Dlatego zwracam siê jako mieszkaniec tej dzielnicy, która da radê zbudowaæ ten koció³, i proszê, ¿ebycie
Pañstwo jeszcze raz rozpatrzyli wszystkie
argumenty, które stoj¹ na przeszkodzie
spe³nienia proby proboszczów. S¹ one
drugorzêdne. Nie s¹ istotne. Ta ziemia
potrzebuje kocio³ów, w których siê po
polsku modlimy.
Proszê o pochylenie siê nad prob¹
ksiê¿y proboszczów  zakoñczy³ wyst¹pienie.
Opracowa³ B. Marek Borawski
ne dla dzieci, plac przy fontannie w
parku
16.00-18.00  igraszki kuglarskie, plac
Wolnoci
18.00  spektakl wiat³ocieñ grupy
Amalgat, sala teatru AGT
20.00  Suwalska Orkiestra Kameralna
 Cztery pory roku  plac Wolnoci
(w razie niepogody  sala kina)
22 lipca (czwartek)
10.00  plenerowe dzia³ania plastyczne
dla dzieci, plac przy fontannie w parku
10.00-14.00  uliczne warsztaty taneczne, centrum miasta
16.00-18.00  igraszki kuglarskie, plac
Wolnoci
20.00  Pif paf  koncert, sala kina
Mazur
22.00  plenerowy spektakl Salto mortale, Teatr Strefa Ciszy, plac Wolnoci
wwww.przystanek.pl
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XLI Sesja Rady Miejskiej

Podczas obrad dwudziestu radnych podjê³o 13. uchwa³, a
jedn¹ odrzuci³o. Odrzucona uchwa³a dotyczy³a tzw. Szyjki.
Opis g³osowania w odrêbnym artykule.
Podczas Sesji radny Jaros³aw Bagieñski zg³osi³ wniosek o
naprawienie pomostów znajduj¹cych siê na pla¿y przy Szyjce. Radna Alicja Szczodruch zaapelowa³a do burmistrza o
poprawienie infrastruktury na tej samej pla¿y poprzez wybudowanie tam pieca grilowego oraz wiat ze sto³ami i ³awek.
Jan Fabczak ponownie zg³osi³ wniosek o pomoc w naciskach
na Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych o to, by postawiono
znak ograniczenia prêdkoci w G¹skach. Burmistrz obieca³
te¿ rozwi¹zaæ sprawê toalet nad jeziorem przy wy³o¿onej kostk¹
czêci Wiewiórczej cie¿ki. Postulowane postawienie ToyToy zostanie rozwi¹zane w inny sposób.
Burmistrz Wac³aw Olszewski obieca³ sprawdziæ stan pomostów na Szyjce. Z dezaprobat¹ odniós³ siê do budowy
grila i wiat. Uzna³ to za wyrzucanie pieniêdzy w b³oto. Jako
przyk³ad da³ niszczenie przez chuliganów infrastruktury turystycznej na Wiewiórczej cie¿ce. Radnemu Fabczakowi obieca³
pomoc w staraniu siê o znak drogowy ograniczaj¹cy szybkoæ pojazdów w G¹skach.
Odpowiedzia³ te¿ na zapytanie so³tysa z G¹sek o wyko-

KOSYM OKIEM OBIEKTYWU

Ulica Grunwaldzka w 1963 r.
Fot. Jan Mazurski.

Ulica Grunwaldzka 4.07.2010 r.
Fot. Jan Mazurski.

rzystaniu funduszu so³eckiego. Czêæ, w postaci 6 tysiêcy
z³otych, wie przekaza³a na remont dachu zabytkowego kocio³a. Pozosta³¹ czêæ, równie¿ ok. 6 tysiêcy, wie ma zamiar wykorzystaæ wed³ug wczeniej zaplanowanych potrzeb.
Podczas obrad radni wiêkszoæ uchwa³ podjêli jednomylnie.
Kontrowersjê wzbudzi³a tylko uchwa³a dotycz¹ca planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹ca terenu przy szosie wiêtajno. Czterech radnych wstrzyma³o siê od g³osu.
Drug¹ uchwa³¹ wzbudzaj¹c¹ kontrowersje by³a ta o udzieleniu powiatowi pomocy w zakresie drogownictwa. Nie podjêto uchwa³y, wspomnianej na pocz¹tku, dotycz¹cej Szyjki.
W g³osie wolnym wolnoæ ubezpieczaj¹cym wyst¹pi³ so³tys
Remigiusz Arciszewski z prezentacj¹ multimedialn¹ dotycz¹c¹ z³ego remontowania dróg gminnych.
Opracowa³ B. Marek Borawski

(B1102)

(V31902)
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PROGRAM JUBILEUSZU 450-lecia ZA£O¯ENIA OLECKA
23 lipca (pi¹tek)
9.00  warsztaty teatralne Uwaga! Olecko,
Teatr, Plac Wolnoci, sala AGT
10.00-14.00  nurkowanie intro (nurkowanie dla pocz¹tkuj¹cych), nabrze¿e
przystani przy LOK w Olecku
11.00  wernisa¿ wystawy Wakacje w
Satyrze  Dwór Potrzeb, Plac Wolnoci
12.00  seminarium Miêdzynarodowe
Spotkanie Kultur, aula Wszechnicy
Mazurskiej w Olecku
15.00  parada historyczna  oficjalne
otwarcie jubileuszu, ul. JeziornaPlac
Wolnoci
15.40  koncert  zespo³u Savi z Alytusa, Plac Wolnoci
 wystêp tanecznego zespo³u Alove,
Plac Wolnoci
 koncert  kapela Punele, Plac Wolnoci
15.40  otwarcie wystawy fotograficznej Portrety mieszkañców Olecka,
hol kina Mazur
16.00  wycigi rowerowe dla dzieci
do lat 12, stadion miejski w Olecku
16.40  warsztaty taneczne dla publicznoci  lekcje folkloru, Plac Wolnoci
17.10  koncert folklorystyczny, Plac
Wolnoci
17.30  koncert  Kapela z Nemenczyna z Litwy (folklor), Plac Wolnoci
19.00  koncert  Rzepczyno (folk), Plac
Wolnoci
21.00  koncert  Maryla Rodowicz,
targowica miejska
22.30  koncert  Budka Suflera, targowica miejska
12.00, Plac Wolnoci:
* Sektor z dmuchanymi zabawkami dla
dzieci
* Stoiska z pokazem starych zawodów
* Stoiska agroturystyczne  dania regionalne
* Stoisko Mennicy Polskiej S.A.
* Stoisko z dukatem lokalnym
24 lipca (sobota)
9.00  warsztaty teatralne Uwaga! Olecko,
Teatr, Plac Wolnoci, sala AGT
10.00-14.00  nurkowanie intro, nabrze¿e przystani przy LOK w Olecku
10.00  Otwarty Turniej Koszykówki
Ulicznej, boisko Orlik przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Olecku
10.00  otwarcie wystawy Pieni¹dz na
Ziemi Oleckiej, Wszechnica Mazurska w Olecku  aula i biblioteka
10.30  otwarcie regat ¿eglarskich z okazji

450-lecia Olecka  przystañ ¿eglarska LOK, ul. Zembrzyckiego 18
11.00  EuroQuiz 2010  letnia akcja
informacyjnoedukacyjna Komisji Europejskiej w Polsce Plac Wolnoci
11.0020.00  wioska redniowieczna,
zaplecze orodka kultury w Olecku
12.0020.00  konkurs kulinarny i lekcje gotowania, Plac Wolnoci
12.00  otwarcie wystawy 450 lat Olecka, ratusz w parku miejskim
13.00  sadzenie drzewek w Alei Przyjani, ul. Sembrzyckiego
13.30-14.00  wspólna fotografia mieszkañców, ma³y stadion w Olecku, ul.
Park1
14.30  Msza w. w jêzyku niemieckim, koció³ w Wieliczkach
14.30  blok myliwski i wêdkarski, Plac
Wolnoci:
 wystawa kynologiczna
 wabienie zwierz¹t
 potrawy myliwskie
 trofea wêdkarskie
15.30-15.45  rozstrzygniecie konkursu kulinarnego, Plac Wolnoci
15.4518.00  prezentacje olecczan, Plac
Wolnoci
 koncert Orkiestry Dêtej
 koncert Orkiestry Kameralnej
 pokaz tañca towarzyskiego
 koncert finalistów konkursu Gratka
dla nastolatka
 recytacja cz³onków stowarzyszenia
mniejszoci niemieckiej
 koncert zespo³u Oleckie Echo
 pokaz tañca wspó³czesnego
 koncert zespo³u Pokolenie
16.00  turniej pi³ki no¿nej seniorów
EGO  pó³fina³, boisko treningowe
ze sztuczn¹ muraw¹,ul.Park1
17.15  turniej rycerski, Plac Wolnoci
18.00  wieczór poetycki Romana Maciejewskiego-Varga  pub Arts (dolna sala)
18.00  kabaret  Jerzy Kryszak, Plac
Wolnoci
19.00  koncert  MR z U.B., koncert,
Plac Wolnoci
21.00  koncert Wniebowciêci, targowica miejska
22.00  koncert  Marek Ga³¹zka, targowica miejska
23.00  koncert  Janusz Panasewicz,
targowica miejska
12.00, Plac Wolnoci:
* Sektor z dmuchanymi zabawkami dla
dzieci
* Stoiska agroturystyczne  dania regionalne

25 lipca (niedziela)
9.00  warsztaty teatralne Uwaga! Olecko,
Teatr, Plac Wolnoci, sala AGT
9.00  III Ogólnopolski Turniej Siatkówki Pla¿owej o Puchar Burmistrza Olecka, boisko przy kortach
w Olecku
10.00-14.00  nurkowanie intro (nurkowanie dla pocz¹tkuj¹cych), nabrze¿e
przystani przy LOK w Olecku
10.00  Ogólnopolski Otwarty Turniej
Tenisa Ziemnego o Puchar 450lecia
Olecka w kategoriach wiekowych, korty
miejskie w Olecku
10.00-16.00  wystawa Pieni¹dz na Ziemi
Oleckiej, Wszechnica Mazurska w
Olecku (aula i biblioteka)
10.00-18.00  lekcje gotowania, Plac
Wolnoci
11.00  Turniej Pi³ki No¿nej Seniorów
EGO fina³, boisko treningowe ze
sztuczn¹ muraw¹ w Olecku, ul.Park1
11.0020.00  wioska redniowieczna,
Plac Wolnoci
11.30  Msza w. w intencji mieszkañców, koció³ p.w. NMPKP, po mszy
z³o¿enie wieñca pod pomnikiem miejskim, Plac Wolnoci
13.30  koncert, Krystyna Gi¿owska,
Plac Wolnoci
15.00  koncert, Majka Je¿owska, Plac
Wolnoci
16.30  tort urodzinowy dla mieszkañców Plac Wolnoci
17.0018.00  koncert Chrz¹szcze, Plac
Wolnoci
18.00  happening Uwaga! Olecko, Teatr  fina³ warsztatów teatralnych,
Plac Wolnoci
12.00, Plac Wolnoci
* Sektor z dmuchanymi zabawkami dla
dzieci
* Stoiska agroturystyczne  dania regionalne
Honorowy patronat: Marsza³ek Sejmu RP, Marsza³ek Województwa WarmiñskoMazurskiego
Organizatorzy: Urz¹d Miejski w
Olecku, ROK MG, MOSiR, Oleckie
Stowarzyszenie Nurkowe Amfiprion,
OSA Zamek, Komisja Europejska
Przedstawicielstwo
w
Polsce
Sponsorzy: Marsza³ek Województwa
WarmiñskoMazurskiego, www.telebim.olecko.pl, Zak³ad Us³ugowoHandlowy
Zygmunt Karpiñski w Olecku, Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalne sp.
z o.o., Olecki Klub Wodny
Patronat medialny:TVP Olsztyn,
Tygodnik Olecki, Gazeta olsztyñska G³os
Olecka, Radio 5

%
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W gronie samodzielnych pracowników naukowych Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie znalaz³a siê ostatnio olecczanka £ucja Demby, która 15 czerwca b.r. odebra³a podczas promocji habilitacyjnej z r¹k
rektora tej uczelni nominacjê na doktora habilitowanego.

Naukowe sukcesy olecczanki
D³uga droga prowadz¹ca do tego zaszczytnego stopnia naukowego najstarszego polskiego uniwersytetu prowadzi³a nasz¹ krajankê w latach 19721985 przez Szko³ê Podstawow¹ nr 2 im.
M. Kopernika i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Olecku. W klasie maturalnej,
bior¹c udzia³ w olimpiadzie z literatury

nie realnoci w historii francuskiej myli filmowej, wydanej w krakowskim
wydawnictwie RABID. Swoj¹ karierê
naukow¹ po studiach zwi¹za³a z Uniwersytetem Jagielloñskim, pracuj¹c pocz¹tkowo w Instytucie Filologii Polskiej,
a póniej w nowo utworzonym Instytucie Sztuk Audiowizualnych.

Dr hab. £ucja Demby stoi druga od prawej w pierwszym rzêdzie.
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego prof. dr hab.
Karol Musio³ (w czerwonej szacie z gronostajami, czwarty od prawej
w pierwszym rzêdzie. Obok niego, pi¹ty od prawej  Dziekan Wydzia³u
Zarz¹dzania i Komunikacji Spo³ecznej prof. Jacek Ostaszewski.
i jêzyka polskiego, zajê³a II miejsce w
centralnych zawodach ogólnopolskich i
jako laureatka rozpoczê³a bez egzaminu wstêpnego studia w uniwersytecie krakowskim na teatrologii i filmoznawstwie.
Warto dodaæ, ¿e na uroczystoæ og³oszenia wyników i wrêczenia dyplomów
w Warszawie zaproszony zosta³ równie¿ opiekun laureatki, ówczesny polonista mgr Jan Gasto³ek, którego sylwetkê przypomniano ostatnio w Tygodniku Oleckim. Otrzyma³ on z taj
okazji nagrodê-Ministerstwa Owiaty i
Wychowania.
Absolwentka oleckich szkó³ równie
dobrze spisywa³a siê na krakowskiej
uczelni. Jej praca magisterka, napisana
pod kierunkiem znakomitej filmoznawczyni  prof. Alicji Helman  zosta³a
uhonorowana nagrod¹ na miêdzynarodowym konkursie prac magisterskich o
tematyce filmowej organizowanej przez
Narodowe Stowarzyszenie W³oskich
Dziennikarzy Filmowych w Rzymie.
£ucja Demby doktoryzowa³a siê w
1996 roku na podstawie rozprawy pt.
Poza rzeczywistoci¹. Spór o wra¿e-

Na jej bogaty dorobek naukowy sk³adaj¹ siê m.in. dwie ksi¹¿ki autorskie,
blisko dwadziecia studiów publikowanych w tomach zbiorowych i szesnacie artyku³ów w czasopismach filmoznawczych i kulturoznawczych. Rozprawa
habilitacyjna dr £ucji Demby pt. Harmonia wiata. Twórczoæ filmowa Nikity Micha³kowa jest pierwsz¹ polsk¹
monografi¹ tego wybitnego rosyjskiego
re¿ysera i aktora, znanego polskim mi³onikom kina z takich jego filmów, jak
Oczy czarne, Spaleni s³oñcem czy
Cyrulik syberyjski.
Profesor Tadeusz Lubelski, dyrektor krakowskiego instytutu filmoznawstwa i jeden z czterech recenzentów
dorobku naukowego habilitantki, pisa³
w zakoñczeniu swej recenzji: Dr £ucja Demby ³¹czy pracê badawcz¹ z
ogromnie po¿yteczn¹ i cenion¹ prac¹
organizacyjn¹ i dydaktyczn¹ w Instytucie Sztuk Audiowizualnych. Od lat prowadzi zajêcia z Wprowadzenia do wiedzy
o filmie, jest równie¿ wiod¹cym wyk³adowc¹ dwu innych przedmiotów:
Teorii filmu i Analizy dzie³a filmowego. Jest równie¿  od roku 2000 
wzorowym kierownikiem studiów
wieczorowych, a od 2008  sekretarzem
Rady Instytutu.
Pani £ucja z sentymentem wspomina miasto swoich lat szkolnych, które
opuci³a 25 lat temu i chocia¿ zwi¹za³a
siê z Krakowem i rodowiskiem naukowym uniwersytetu, zawsze z radoci¹
wraca do Olecka w czasie wolnym od
zajêæ.
WW

Promocja habilitacyjna dr hab. £ucji Demby w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. £ucja Demby stoi porodku z dyplomem
habilitacyjnym. Osoby z Wydzia³u Zarz¹dzania i Komunikacji Spo³ecznej UJ ubrane
s¹ w br¹zowe togi. Pierwszy z lewej  Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i Komunikacji Spo³ecznej, prof. Jacek Ostaszewski. W g³êbi znajduj¹ siê prof. dr hab.
Alicja Helman i prof. dr hab. Gra¿yna Stachówna.
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 6/2010

Seminarium
bran¿owe
 agroturystyka

W pi¹tek, 25 czerwca 2010 r., w
Hotelu Olecko odby³o siê seminarium bran¿owe  agroturystyka w ramach projektu egoturystyka.pl  produkt turystyczny Krainy EGO, dofinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.

Na seminarium przybyli przedstawiciele bran¿y turystycznej i oko³oturystycznej, przedstawiciele samorz¹dów z powiatu e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego, a tak¿e osoby zainteresowane rozwojem turystyki w Krainie EGO.
Miejsca dalekie od miast i ogromnych aglomeracji staj¹
siê po¿¹danymi kierunkami zainteresowania turystycznego.
Turystów interesuje ekologia, kultura i folklor regionu, jego
dziedzictwo. Chc¹ nawet na chwilê zapomnieæ o rzeczywistoci. Pojawi³ siê te¿ nowy trend w marketingu  kszta³towania
produktów emocjonalnych, które na pierwszym miejscu w swoim
wizerunku eksponuj¹ cz³owieka i jego nowoczesne potrzeby.
Za najpowa¿niejszym wyzwaniem procesu marketingu jest
odpowied na pytanie: KTO TO KUPI? A CO POTEM?

Handlowanie w turystyce to nie zwyk³a sprzeda¿ produktów.
To wymiana czasu wolnego na korzyci. Zatem czas wolny i
cz³owiek to najwa¿niejsze sk³adniki produktu turystycznego.
W XXI w. czas wolny jest towarem luksusowym  mówi³
Jacek Kowalski, Dyrektor Smit i Smit Consulting. W swoim wyst¹pieniu zawar³ równie¿ takie tematy jak: tajemnice
dobrego inwestowania; produkty turystyczne; podró¿e zmys³owe i zmys³owy produkt; uwagi do marketingu; marka
gospodarstwa agroturystycznego.
Nastêpnie Józef Kunicki, administrator egoturystyka.pl, zaprezentowa³ jak funkcjonuje portal oraz jak zamieciæ
na nim informacjê o obiekcie turystycznym b¹d ciekawym
wydarzeniu. Dalej Andrzej Malinowski, podró¿nik, przedstawi³ w jaki sposób ekoturystyka mo¿e staæ siê szans¹ na
sukces w dzia³alnoci turystycznej.
Z kolei Maria Dzienisiewicz, Wicestarosta Olecki, omówi³a
dzia³ania z zakresu promocji i rozwoju przedsiêbiorczoci
bran¿y turystycznej w Krainie EGO. Na turystyce mo¿na i
trzeba zarabiaæ. Nale¿y skupiæ siê g³ównie na rozwijaniu
us³ug. Turystyka nie rozwija siê w odosobnieniu  aktywizuje wiele innych dziedzin, tj.: produkcjê ¿ywnoci, rêkodzie³o, handel, transport, ofertê kulturaln¹ czy sportow¹. W porozumieniu i cis³ej wspó³pracy Mieszkañcy Krainy EGO
maj¹ szansê rozwin¹æ bran¿ê turystyczn¹ z sukcesem.
C z a s
uczestnikom
seminarium
umili³a sympatyczna wiewiórka, która
zachêca³a do
skosztowania
swego przysmaku

orzeszków.

Anna Turowska, www.egoturystyka.pl
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Powiat Olecki
 finalist¹ konkursu
Samorz¹dowy
Lider Zarz¹dzania
Powiat Olecki wzi¹³ udzia³ w konkursie Samorz¹dowy
Lider Zarz¹dzania 2010  Us³ugi Techniczne i Us³ugi
Zdrowotne. Zg³oszone do konkursu dzia³ania dotyczy³y prowadzonej Profilaktyki raka szyjki macicy wród mieszkanek Powiatu Oleckiego. Wniosek zakwalifikowa³ siê
do fina³u. W Warszawie w Senacie RP 22 czerwca 2010 r.
Stanis³aw L. Ramotowski  Starosta Olecki oraz Halina Kasicka
 inspektor ds. zdrowia odebrali dyplom finalisty konkursu.
Zg³oszona dobra praktyka z zakresu profilaktyki zdrowotnej
znalaz³a siê wród 5 najlepszych praktyk realizowanych w
Polsce przez powiaty w dziedzinie ochrony zdrowia.

Konkurs ten jest organizowany cyklicznie od 2007 r.
Tegoroczna edycja konkursu zosta³a rozszerzona o now¹
dziedzinê  us³ugi zdrowotne, czyli o ochronê zdrowia. Celem konkursu jest poprawa jakoci us³ug wiadczonych obywatelom przez administracjê samorz¹dow¹ i podleg³e jej podmioty
w dziedzinie: gospodarki mieszkaniowej, transportu i gospodarki komunalnej oraz ochrony zdrowia. Cel ten organizatorzy osi¹gaj¹ poprzez wy³anianie jednostek, które samo-

dzielnie lub poprzez podmioty podleg³e, albo we wspó³pracy
z innymi gminami, miastami i/lub powiatami, wdro¿y³y w
ostatnich latach  we wskazanych dziedzinach  nowoczesne, innowacyjne rozwi¹zania zarz¹dcze, sprawdzone w praktyce,
a tak¿e upowszechnianie nagrodzonych i wyró¿nionych rozwi¹zañ wród innych jednostek samorz¹du terytorialnego w
Polsce.
Halina E. Kasicka, www.powiat.olecko.pl

Zbiórka
pieniê¿na
na dokoñczenie
modernizacji
szpitala
w Olecku
Od 16 maja 2010 r. na terenie Powiatu Oleckiego prowadzona jest zbiórka pieniê¿na na dokoñczenie modernizacji
pierwszego piêtra starej bry³y szpitala w Olecku. Chcemy,
aby powsta³ tam oddzia³ internistyczny, pododdzia³ kardiologiczny, pracownia endoskopowa i kaplica. Wszystkie ³askawe osoby i firmy, które zechc¹ wspomóc nasz¹ akcjê
mog¹ wp³acaæ pieni¹dze na rachunek bankowy nr 96 9339
0006 0000 0006 6992 0002 Fundacji Wspierania Opieki
Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko
z dopiskiem Szpital w Olecku. Ponadto informujê, ¿e
kolejna zbiórka odbêdzie siê 24 lipca 2010 r. w Olecku
podczas obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka. Dotychczas
zebrano kwotê 59344,11 z³.
Raz jeszcze prosimy o hojnoæ i wsparcie naszych dzia³añ, dziêki czemu poprawi¹ siê warunki pobytu pacjentów w
naszym szpitalu.
Serdecznie dziêkujê Proboszczom Parafii, Wolontariuszom z Parafialnego Zespo³u Caritas przy Parafii NMP Królowej Polski w Olecku za pomoc i zaanga¿owanie podczas
zbiórek, mieszkañcom powiatu za finansowe wsparcie oraz
wszystkim, którzy pomagaj¹ w organizacji i prawid³owym
przebiegu zbiórki.
Starosta Olecki Stanis³aw L. Ramotowski
Wicestarosta Olecki Maria W. Dzienisiewicz

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
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WPISANI
W POWOJENN¥
HISTORIÊ
WPISANI
W POWOJENN¥
HISTORIÊ

Kropki nad ypsylonem(ami)
Artyci, którzy wyznaczaj¹ nowe miejsca sztuce poezji w ¿yciu teatralnym,
wci¹¿ staj¹ przed problemem  gdzie
koñczy siê poezja, a gdzie zaczyna siê
teatr?
Artyci amatorskiego ruchu artystycznego, którzy dzia³alnoæ sw¹ wi¹¿¹ ze
s³owem poetyckim, staraj¹ siê kszta³towaæ
nowe sposoby widzenia s³owa pisanego, zbli¿enia do szerokiego krêgu odbiorcy i spowodowania, aby ten¿e odbiorca sta³ siê bardziej wra¿liwym.
Teatry Meluzyna i Amatorska Grupa
Teatralna (AGT) manifestowa³y dwojakie rozumienie sztuki teatru. Ka¿da
realizacja s³u¿y³a poszukiwaniu nowego wyrazu scenicznego.
Meluzynê fascynowa³ bohater, który
podporz¹dkowywa³ siebie idei ogólnej
szczêliwoci. Sk³ada³ ofiarê za tych,
którzy odwrócili siê od niego albo wypaczyli jego ideê. Takich postaci poszukiwa³ twórca i re¿yser tego teatru 
Stanis³aw Miedziewski  i takie postacie wybiera³ na bohaterów spektakli.
Typ teatru proponowany przez Meluzynê chcia³ uchroniæ odbiorcê od
gro¿¹cej jej dos³ownoci interpretacji,
wytworzyæ tak¹ postawê, która umo¿liwi³aby prze¿ycie dzie³a sztuki niejednostronnie, pozwalaj¹c na wiele w³aciwych danemu odbiorcy skojarzeñ, zu-

Marianna Rant-Tanajewska

pe³nie dowolnych, ale jak¿e za ka¿dym
doznaniem owego stanu wzbogacaj¹cych
osobowoæ (za: J. Miedziewska, S.
Miedziewski, O nowy kszta³t teatru
m³odzie¿owego, [w:] W krêgu wychowania przez sztukê, pod red. I. Wojnar,
Warszawa 1974, s. 218).
Nie by³y to puste przetworzenia formy
w celu fascynacji. Zabiegi dokonywane
na tekcie przez Miedziewskiego wynika³y z koniecznoci utrzymania urody, które g³êbok¹ treæ ludzk¹ nios³y

rodkami bardzo niecodziennymi, (...)
bêd¹cymi kreacjami nowych rzeczywistoci, stoj¹cych jako zastêpcze obok
istniej¹cych (za: J. Miedziewska, S. Miedziewski, O nowy kszta³t..., dz. cyt., s.
217).
Najpe³niejszy kszta³t  postulowane
przez Meluzynê  przemylenia znalaz³y swoje odbicie w poemacie Konstantego I. Ga³czyñskiego Niobe, gdzie
ekspresja sceniczna spowodowa³a, ¿e tekst
wiersza przekazany zosta³ zgodnie z jego

Stanis³aw Miedziewski. Fot. z kroniki Meluzyny.

Gra¿yna Sobuñ, Roman Maciejewski, Maria Bijata, Maurycy Miedziewski,
Jadwiga Miedziewska, Maryla So³tysiak, Jerzy Olszewski, Danuta Po¿arowska.
Fot. z kroniki Meluzyny, 1972 r.

semantyczn¹ i foniczn¹ zawartoci¹ 
dochodzenie od s³owa do muzyki poprzez poezjê.
O istocie swego teatru i teatru poezji w ogóle Stanis³aw Miedziewski powiedzia³: teatr (...), najogólniej mówi¹c,
stanowi rzeczywistoæ artystyczn¹ skonstruowan¹ przestrzennie i czasowo z
elementów w³aciwych teatrowi i ateatralnych, jak na przyk³ad s³owo (...).
Elementy te zintegrowane w nowej sytuacji kontekstowej tworz¹ swoist¹ polifoniê informacyjn¹. I tu jest w³anie
teatralnoæ. S³owo staje siê w spektaklu jednym z wielu równorzêdnych sk³adników (za: S. Miedziewski, Tworzenie... na nowo, Kontrasty 1971 nr 4
s. 17).
Poezja, której dotyka³ Stanis³aw
Miedziewski, nacechowana wyczuciem
rozmaitych rytmów, muzycznoci¹, szczególnie nadawa³a siê do pomylanych przez
re¿ysera inscenizacji.
Meluzyna niew¹tpliwie zapisa³a siê
w historii oleckiego (i nie tylko) amatorskiego ruchu teatralnego jako teatr
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Marek Ga³¹zka
poszukuj¹cy nowych form wypowiedzi,
jako teatr o g³êbokim ³adunku mylowym, operuj¹cym sugestywnym ruchem
i gestem wspomagaj¹cym s³owa, symbolicznymi rozwi¹zaniami inscenizacyjnymi, wyczuciem walorów muzycznych
s³owa i ekspresj¹ dzia³ania.
wietne lata Stanis³awa Miedziewskiego i Meluzyny w Olecku z pewnoci¹ pozostawi³y lad w wiadomoci mieszkañców ma³ego miasteczka.
Marek Ga³¹zka, chocia¿ dysponowa³ ju¿ punktem odniesienia, tworzy³
wraz z Amatorsk¹ Grup¹ Teatraln¹ inny
w formie teatr ni¿ Stanis³awa Miedziewskiego.
Wszystkie postacie z inscenizacji AGT
kreuj¹ bohatera nieustannie wêdruj¹cego w poszukiwaniu swojego miejsca na
ziemi. W samej za realizacji scenicznej spektakli najwa¿niejsza wydaje siê
integracja aktora z widzem. Tak w Wêdrowaniu, Kropce nad ypsylonem czy
Don Kichocie prze¿ycie teatralne koñczy³o siê spontanicznym brataniem siê
z publicznoci¹. Du¿¹ uwagê przywi¹zywano do ³¹czenia prozy z poezj¹ piewan¹ w okrelon¹ ca³oæ.
W teatrze Marka Ga³¹zki elementy
te tak wspó³gra³y, ¿e przedstawienia
nabiera³y niezwyk³ej si³y wyrazu, wyrazistoci, naturalnoci, g³êbokiej metaforyki.
Muzyka we wszystkich przedstawieniach AGT odgrywa³a wa¿n¹ rolê. Muzyka autentyczna o inspiruj¹cym oddzia³ywaniu. Poezja piewana z jednej strony uwypukla³a treæ inscenizacji, z drugiej by³a samoistn¹, znacz¹c¹ treci¹.
AGT  to has³o, które kojarzy siê
dzisiaj olecczanom z Wêdrowaniem,
Edwardem Stachur¹, z Markiem Ga³¹zk¹. Teatr ten potrafi³ zaszczepiæ sku-

pionym wokó³ ludziom pasjê teatraln¹.
skiego wystêpowa³ pod patronatem WSS
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e tak Me- Spo³em (w tym czasie w Olecku nie
luzyna Stanis³awa Miedziewskiego, jak by³o placówki kulturalnej z prawdziwego
i Amatorska Grupa Teatralna Marka Ga- zdarzenia) i bywa³o, ¿e musia³ obs³u³¹zki odegra³y w wychowaniu estetycz- giwaæ te¿ okolicznociowe imprezy
nym sporej grupy odbiorców znacz¹c¹ rodowiskowe. Nie wp³ynê³o to jednak
rolê. ¯ywa legenda, jak¹ po sobie pozo- ujemnie na poziom prezentowanych instawi³y, jest na tyle wa¿na, aby ocaliæ scenizacji.
j¹ od zapomnienia.
Po ukoñczeniu studiów Stanis³aw
**
Miedziewski na krótko wróci³ do OlecStanis³aw Miedziewski urodzi³ siê ka. Otrzyma³ skierowanie do pracy w
w 1942 roku we wsi widry ko³o Olec- S³upsku, zbyt daleko, by doje¿d¿aæ na
ka. Rodzice chcieli, ¿eby zosta³ rolni- próby. I to w³anie by³o bezporedni¹
kiem, wiêc grzecznie ukoñczy³ techni- przyczyn¹ rozpadu jednego z najlepszych,
kum rolnicze. Ale nie na takiej roli, która nie tylko w regionie, teatru Meluzyna.
rodzi zbo¿e, chcia³ pracowaæ. Dalsze szuDzisiaj Stanis³aw Miedziewski jest
kanie  to studium nauczycielskie, a potem nadal w S³upsku, ma swój teatr, jeden
praca nauczyciela rysunku i prac rêcz- amatorski, drugi zawodowy, ma swoich
nych w wiejskiej szkó³ce w Sto¿nem pod aktorów, swoje przedstawienia, swoich
Oleckiem.
odbiorców. Ale blask, jaki pozostawi³a
Stanis³awa Miedziewskiego wypatrzy³a wraz z nim Meluzyna w Olecku, jest
pani Leokadia Nideraus  mi³oniczka nadal widoczny.
teatru  na którym z konkursów recyOlecczanie maj¹ okazjê do konfrontacji
tatorskich w Olecku. Propozycja stwo- tego, co dzisiaj robi Stanis³aw Miedziewrzenia teatru, w³anie w tym miecie, ski, z tym, co robi³ z Meluzyn¹, na
z³o¿ona Stanis³awowi Miedziewskiemu, przegl¹dach teatrów amatorskich SZTAzosta³a przyjêta. By³ rok 1965.
MA organizowanych kiedy przez Marka
Praca z Meluzyn¹ by³a prac¹ ty- Ga³¹zkê, a dzisiaj przez Regionalny Oropowo spo³eczn¹. Na pierwsze sukcesy dek Kultury w Olecku Mazury Garbanie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Zaowoco- te. Ale czy jest to ten sam teatr...?
wa³o to kolejnymi inscenizacjami, udziaC.d. na s. 12.
³ami w festiwalach, konkursach,
przegl¹dach
(m.in. na Wêgrzech) i nagrodami. Dzielnie w
poczynaniach
twórcy i re¿ysera tego¿ teatru towarzyszy³a aktorka, a póniej
¿ona  Jadwiga
Malinowska (dla
przyjació³ Dziunia).
W 1972 roku
Stanis³aw Miedziewski zosta³
przyjêty w poczet
studentów Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Teatralnej
i Filmowej w
£odzi na wydzia³
re¿yserii. Nadal
jednak, wykorzystuj¹c przerwy
semestralne, wakacje, realizowa³
z Meluzyn¹
swoje plany artystyczne.
Pierwszy sk³ad AGT: Anna £owczyñska, Janusz Kulik,
Zespó³ StaniMarek Borawski, El¿bieta Mi³oszewska, Marek Ga³¹zka.
s³awa Miedziew-
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C.d. ze s. 11.
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Kropki nad ypsylonem(ami)

Marek Ga³¹zka  kulturoznawca z
wykszta³cenia, pieniarz, re¿yser, kompozytor, scenarzysta w jednej osobie 
urodzi³ siê w 1955 roku w Grudzi¹dzu.
W Olecku osiad³ w roku 1978 po ukoñczeniu studiów na Uniwersytecie Wroc³awskim. Zanim to nast¹pi³o, przez krótki
czas pracowa³ w Gminnym Orodku
Kultury w PGR Grabowo ko³o Go³dapi, piastuj¹c stanowisko specjalisty ds.
kultury. Brak jakiegokolwiek zrozumienia
dla jego inicjatywy ze strony kierownictwa spowodowa³ jego stamt¹d odejcie.
Teatr Marka Ga³¹zkê pasjonowa³
zawsze, jak sam czêsto podkrela³ w
licznych wywiadach. Za czasów studenckich wspó³pracowa³ z TWA.
W Olecku podj¹³ pracê w charakterze instruktora kulturalno-wychowawczego
w Miejsko-Gminnym Orodku Kultury.
Tutaj za³o¿y³ samodzieln¹ grupê teatraln¹
pod nazw¹ Amatorska Grupa Teatralna
AGT, któr¹ kierowa³ przez piêæ lat.
AGT pod egid¹ Marka Ga³¹zki stworzy³a kilka wspania³ych przedstawieñ,
które na trwa³e zapisa³y siê z³otymi zg³oskami w historii amatorskiego ruchu
artystycznego.

Marianna Rant-Tanajewska

Ale Marek Ga³¹zka to nie tylko twórca
AGT. To równie¿ pomys³odawca, inicjator i twórca oleckiej SZTAMY (spotkañ
interesuj¹cych teatrów amatorskich z
ró¿nych orodków w kraju), warsztatów
teatralnych, Mitingu poezji piewanej,
Rock-jazz-ballady, a przede wszystkim grupy balladowej Po drodze, która
sta³a siê integraln¹ czêci¹ Amatorskiej
Grupy Teatralnej.
W 1981 roku Marek Ga³¹zka doprowadzi³ do zaistnienia Orodka Teatru Amatorskiego w Olecku, który sta³
siê miejscem integracji ró¿nych dziedzin sztuki  teatru, muzyki i plastyki.
Marek Ga³¹zka, piewca Stachurowego
wêdrowania, wraz z AGT i grup¹ Po
drodze znani byli nie tylko we w³asnym miecie, ale równie¿ i w wielu
innych miejscach kraju, m.in. w Warszawie, Szczecinie, Olsztynie oraz za
granic¹, m.in. w Londynie, Hamburgu,
Kownie, Budapeszcie, Sofii, Grenoble.
Zapraszani bywali do udzia³u w festiwalach, przegl¹dach, konkursach, do
wspó³pracy z teatrami zawodowymi (Adekwatnym w Warszawie i Wspó³czesnym
w Szczecinie).
Marek Ga³¹zka na krótko wyjecha³

Kropka nad Ypsylonem. Od lewej: Anna £owczyñska, Marek Borawski
i Zbnigniew Terepko.

z Olecka, by kierowaæ Akademickim
Orodkiem Teatralnym na Uniwersytecie Gdañskim (19841986). Nie znaczy to, ¿e zerwa³ kontakty z miastem
nad Leg¹. Podró¿uj¹c wci¹¿ miêdzy Wybrze¿em a Oleckiem znalaz³ czas, by
wspó³tworzyæ i pe³niæ obowi¹zki dyrektora
artystyczno-programowego Przystanku
Olecko, którego pierwsza edycja mia³a miejsce w 1994 roku. Od 2004 roku
do wiosny 2008 piastowa³ funkcjê dyrektora w oleckim Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate. I znowu
wyjecha³ na Wybrze¿e, i znowu w podró¿y..., ale duchem ci¹gle obecny w Olecku, gdzie grób jego rodziców i wdziêczna
pamiêæ mieszkañców. Kto wie, mo¿e myli
o reaktywowaniu grupy Po drodze, o
stworzeniu nowego teatru ?
Nagrody i wyró¿nienia indywidualne:
2007  medal Zas³u¿ony Kulturze Gloria
Artis przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2006  medal Zas³u¿ony dla Warmii i
Mazur
2000  nagroda animatora kultury przyznana przez Ministra Kultury i Sztuki
1984  wawrzyn tygodnika spo³ecznokulturalnego Radar
1984  nagroda wojewody suwalskiego
Za odwagê w myleniu i dzia³aniu.

Marianna Rant-Tanajewska  redaktorka, biograf, nauczyciel-bibliotekarz, ur. 24.12.1957 r. W Olecku. Ukoñczy³a kulturoznawstwo na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Bia³ymstoku
oraz dwuletnie Podyplomowe Studium
Humanistyczne w Instytucie Badañ Literackich PAN w Warszawie. Od 1983r.
Pracuje w Zespole Szkó³ Technicznych
w Suwa³kach. Jest autork¹ artyku³ów z
zakresu bibliotekoznawstwa i edukacji
regionalnej.
By³a redaktork¹ Krasnogrudy i
Jaæwie¿y. Jako redaktorka wspó³pracuje z Fundacj¹ Pogranicze, Wydawnictwem Hañcza, Stowarzyszeniem
Przyjació³ Suwalszczyzny, Muzeum
Okrêgowym w Suwa³kach, suwalskim
Centrum Edukacji Nauczycieli, Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem
Naukowym. Od 2008 r. Redaguje kwartalnik Kultura Miasta.
Autorka pracy magisterskiej Teatr
poezji czynnikiem wychowania estetycznego na przyk³adzie Meluzyny i Amatorskiej Grupy Teatralnej.

!
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W parafii Szczecinki jest Kapitalnie!

W bardzo rodzinnej atmosferze rozpoczê³y siê wakacje w Parafii Rzymsko-Katolickiej w. Stanis³awa Bpa i
Mêczennika w Szczecinkach. W niedzielê
27 czerwca br. po raz kolejny zorganizowano tam festyn integracyjny Dni
rodziny. Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³ Stanis³aw Lucjan Ramotowski  Starosta Olecki oraz Wac³aw
Olszewski  Burmistrz Olecka. Patronat medialny sprawowa³o Radio 5, G³os
Olecka i Tygodnik Olecki.

godzin diagnozy), zajêciami pozalekcyjnymi z jêzyka angielskiego (342 godziny), zajêciami korepetycyjnymi (228 godzin), kompensacyjno-wyrównawczymi
(270 godzin zajêæ dyslektycznych oraz
157 godzin logopedycznych). Ponadto
przeprowadzono zajêcia profilaktyczne
nt. szkodliwoci na³ogów, a w ferie zimowe dwukrotnie 36-godzinne kursy informatyczne, których rezultatem jest m.in.
strona internetowa Parafii.

I w tym roku publicznoæ oraz pogoda dopisa³a.
Ka¿dy z uczestników móg³ znaleæ dla siebie co interesuj¹cego. Po Mszy wiêtej na dziedziñcu kocio³a wyst¹pi³ zespó³ ludowy Pokolenie ze wiêtajna.
By³y te¿ pokazy sprawnoci stra¿ackiej, policyjnej,
ratownictwa przedmedycznego. Tak¿e w tym roku mo¿na
by³o podziwiaæ panoramê miejscowoci z wysiêgnika
stra¿ackiego. Oprócz atrakcji dla ucha i oka organizatorzy zapewnili bigos, grillowane przysmaki, sa³atki, napoje, a parafianki czêstowa³y przyby³ych pysznymi ciastami.
Oprócz mi³ej, rodzinnej atmosfery na uczestników
czeka³y zawody sportowe, rodzinne potyczki logopedyczno-ortograficzne, zabawy sprawnociowe, zje¿d¿alnie
i malowanie twarzy. Zwyciêzcom wszystkich konkurencji organizatorzy zapewnili ponad 400 nagród rzeczowych oraz s³odycze.
Festyn by³ zarazem uroczystym podsumowaniem
realizowanego od grudnia 2008 roku projektu RÓWNY
START  kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w
Szczecinkach finansowanego z Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. W realizacji projektu na zasadach
partnerskich Parafiê wspiera³ Powiat Olecki i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku.
Z koñcem lipca koñczymy realizacjê projektu. Jest
to czas podsumowañ. Tak wiêc, w efekcie realizacji
dzia³añ 90 uczniów z terenu Parafii uczêszczaj¹cych
do szkó³ podstawowych w Olecku, Wieliczkach, Babkach
Oleckich oraz do gimnazjum w Wieliczkach zosta³o
objêtych opiek¹ psychologiczno-pedagogiczn¹ (117

Na zakoñczenie serdecznie dziêkujemy wszystkim uczestnikom naszego
projektu, którzy dzielnie uczêszczali na
zajêcia pozaszkolne, nauczycielom i pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku, którzy z ogromn¹ cierpliwoci¹ i ¿yczliwoci¹ realizowali poszczególne zajêcia. Dziêkujemy
rodzicom, którzy umo¿liwiali udzia³ dzieci
w projekcie. Pani El¿biecie Kalejta i
biuro Rachunkowemu ElKa z Olecka, które rozlicza³o projekt. Na zakoñczenie serdecznie dziêkujemy wszystkim, który pomogli nam w organizacji
festynów oraz wspierali nas w realizacji tego projektu.
Ks. Dariusz Smoleñski
Halina Bogdañska

Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

US£UGI
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AUTO-MOTO

(V32707)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K33303

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V26906

* Artyku³y i us³ugi elektryczne, Grunwaldzka 6, tel. 87610-00-66
V29205
V25007

Krupin 14A

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V29305

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (87) 520-14-98

(V27106)

tel. 503 804 741; 512 217 654

SERWIS OGUMIENIA

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V23139
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K34002
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V26916
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V28915
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V20420
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V30424
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V23149
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V26926
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V23129
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V30414
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V23119

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V21710
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-52049-48
B1003

KARAOKE w Pub Piwnica,
ka¿dy czwartek, start od 1900

V21620

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

(V21610)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V31702)

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-20-59
B1202
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V30104

PIZZA NA TELEFON

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L26505
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30
L27601
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1326

* Pub Pod ABC, plac Wolnoci 8c, tel. 509-909-996 L26804

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V26806
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L26305

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049

L16732

* Fryzjerski zak³ad: koloryzacja, strzy¿enie, trwa³a stylizacja; Kolejowa 3, tel. (87) 520 10 93.
V30844
* FRYZJER- SAUNA-ZABIEGI REGENERACYJNE,
KAMIENNA 1A, LOKAL 4, TEL. 691 733 800 V30704
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50 V28805
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
87-520-22-13
L27103
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15417
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47
*

V29105

Kosmetyczny gabinet: zabiegi kosmetyczne twarzy
i cia³a, makija¿ permanentny, trwa³e przed³u¿anie
i zagêszczanie rzês. Kolejowa 3, tel. (87) 520 10 93. V30804

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L27302
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70 L26903
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce,
wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze,
ziemia. ZAPRASZAMY
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509.

(V27206)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K20410)

V28905

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V27006
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V23509
* Nagrobki, Zak³ad Kamieniarski, Ryszard Topolski, Wieliczki,
ul. Spokojna 1; tel. 501-611-547.
V30204
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V29005

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

Ka¿da sobota od 1000 do 1500
Rejestracja: 501-267-347

(V31203)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23419
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 lub
sms 505-314-536
V31712
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.
V21510
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V31213
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V30434

US£UGI
Sklep DOM s.c.

#
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Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2125
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka
nad grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(K30910)
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K34411
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L27003

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V23109)

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55;
kom. 509-338-320; 508-097-660
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

SPRZEDAM c.d.
moncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V34711
* mieszkanie, osiedle Siejnik, 66 m.kw., trzy pokoje, parter,
dwie piwnice + gara¿, tel. 87-523-92-91, 663-793-905K32904
* mieszkanie trzypokojowe, 61 m.kw., rodkowa, tel. 692141-426
V27226
* mieszkanie w Olecku 72,7 m.kw., 4 pokoje, parter, tel.
87-520-45-26, 888-215-387
K34201
* mieszkanie 78,31 m.kw., I piêtro, centrum, Olecko, tel.
87-520-28-57, 603-757-409
K33503
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23429
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
L26205
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L27202
* SIATKAOGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V23319
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V23219
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2125
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V31912

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

WYNAJEM

 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

(V31602)

(V23209)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (87) 520-27-89 mowych
kom. 660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* lokal do wynajêcia, Targowa 12, tel. 508-945-732 K33104
* lokal do wynajêcia, 31 m.kw., centrum, tel. 885-441-703 K33204
* lokal u¿ytkowy 27 m.kw. do wynajêcia, plac Wolnoci,
tel. 87-520-36-94, 695-602-891
K34101
* na dzia³alnoæ gospodarcz¹ do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 hektara, tel. 502-088-402
K31210

Pomieszczenia biurowe do wynajêcia.
Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053.

(V24118)

* pomieszczenia do wynajêcia na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
Kukowo, tel. 721-587-468
K33402

PRACA
* roznoszenie gazety reklamowej, tel. 602-685-449
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756

K34201
L27401

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

SPRZEDAM

* Choinki ciête ze wierka srebrnego,
(V30314)
GRÜNLAND

* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V31223
* dom nad jeziorem, Olecko, tel. 508-597-554
K33004
* DZIA£KÊ budowlan¹, wiêtajno, 913 m.kw., ty³y gminy, tel. 509-154-347
K33603
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V27216
* DZIA£KÊ rekreacyjno-budowlan¹, Wieliczki  Olecko
Ma³e, 950 m.kw., media, tel. 509-154-347
K33703
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V31010
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K31310
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, Babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V34701

Hutawki ogrodowe, jedyne 300 z³otych,
K33403
tel. 514-868-876.
* Jaki, dzia³ki budowlane nad jeziorem, od 30.000 z³otych, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V34721
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
L27501
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po re-

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

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

(V24108)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
(B1301)

B. Bo³tryka.
5

lipca

godz.

1600

tel. 520-23-36

$
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(B808)

Zespó³ Szkó³ STO w Olecku
prowadzi nabór na rok szkolny 2010/2011
do nastêpuj¹cych typów szkó³:
· Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO
 do klasy I i IV
Klasy mog¹ liczyæ maksymalnie 16 uczniów, o przyjêciu
decyduje kolejnoæ zg³oszeñ. Przyjmujemy tak¿e uczniów
do klasy V (s¹ wolne miejsca).
· Spo³eczne Gimnazjum STO  do klasy I
Klasa mo¿e liczyæ maksymalnie 16 uczniów, o przyjêciu
decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
· Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO  do klasy I
Przyjêcie kandydatów do kl. I nastêpuje na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum. Klasa mo¿e liczyæ maksymalnie 16 uczniów.
Wzory podañ oraz szczegó³owe informacje dotycz¹ce naboru znajduj¹ siê na stronie www.spoleczna.olecko.edu pl.
Informacji udziela te¿ sekretariat szko³y: 19-400 Olecko,
ul. M³ynowa 8, tel. 87 5202418

NASZE ATUTY:
· szko³a istnieje od 1991 roku,
· wszystkie szko³y posiadaj¹ uprawnienia szko³y publicznej,
· program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
· rozszerzony program nauki jêzyka angielskiego,
· zajêcia fakultatywne rozszerzaj¹ce wiedzê z wybranych
przedmiotów,
· przyjazna, ¿yczliwa atmosfera,
· dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
· bardzo dobra wspó³praca z rodzicami.

(K31110)

(V31802)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
JAK KSZTA£TOWAÆ SYLWETKÊ?
Aby mieæ szczup³e poladki: po³o¿yæ siê na
plecach, rêce u³o¿one wzd³u¿ g³owy, przyci¹gn¹æ
stopy ku sobie, uginaj¹c nogi w kolanach i w tej pozycji
unieæ poladki jak najwy¿ej. Wydech. Powolutku opuszczaæ miednicê do pozycji le¿¹cej. G³êboki wdech. Wykonaæ 10 razy, za ka¿dym razem krótko odpoczywaj¹c.
MASECZKA CHRONI¥CA
PRZED WYSUSZENIEM CERY
Robimy j¹ z plasterków banana. K³adziemy na umyt¹
twarz na 20 minut. Zmywamy letni¹ wod¹ oligoceñsk¹,
mineraln¹ lub przegotowan¹ kranówk¹.
BRZOSKWINIA NA BÓLE STAWÓW
Bierzemy garæ suszonych kwiatów brzoskwini i zale-

wamy ciep³¹ wod¹. Stawiamy na ma³ym ogniu pod przykryciem, a¿ siê rozgotuj¹. Gdy lekko przestyganie, dodajemy pó³ ³y¿eczki olejku kamforowego. Tak sporz¹dzony roztwór
nak³adamy na bol¹ce miejsce, przykrywamy gaz¹, owijamy
banda¿em i we³nian¹ tkanin¹. Trzymamy 2 do 3 godzin.
BRZOSKWINIE
... na zaparcia u dzieci: wycisn¹æ sok ze wie¿ej brzoskwini. 4 ³y¿ki wymieszaæ z ³y¿k¹ miodu, rozprowadziæ w
po³owie szklanki ostudzonej przegotowanej wody i daæ do
wypicia na czczo.
WITAMINA A
Bez niej procesy przemiany materii w naszym organizmie nie mog³yby przebiegaæ prawid³owo. Warto zorientowaæ siê, choæby pobie¿nie, jak dzia³a.
Witamina A zwiêksza odpornoæ organizmu na choroby, wzmacnia wzrok, poprawia wygl¹d skóry i w³osów.

%
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

6 lipca
Agrypiny, Dominiki, Irmgardy, Lucjany,
Lucyny, £ucji, Marii, Teresy, Zuzanny
Chociebora, Dominika, Edola, Edwarda, Gerarda, Gotarda, Izajasza, Izas³awa, Jarope³ka, Petry
7 lipca
Adolfiny, Ernesty, Estery, Kiry, Nory
Antoniego, Apoloniusza, Benedykta,
Cyryla, Donalda, Donata, Ernesta, Ewalda,
Gocis³awa, Jacka, Klaudiusza, Lecha,
Leszka, £ucjana, Metodego, Odona, Piotra,
Pompejusza, Raula, Rogera, Sêdzis³awa
8 lipca
Adrianny, El¿biety, Halszki, Kiliany, Kingi,
Liliany, Wirginii
Adriana, Arnolda, Chwalimierza, Chwalimira, Edgara, Eugeniusza, Grzegorza,
Hadriana, Kiliana, Prokopa
9 lipca
Anatolii, Blanki, Heloizy, Letycji, Ludwiki, Lukrecji, £ucji, Palomy, Sylwii,
Weroniki

Adriana, Hermana, Hieronima, Ludwika, Miko³aja, Patrycego, Patrycjusza,
Patryka, Wszeb¹da, Zenona
10 lipca
Almy, Ameli, Amelii, Anieli, Armelii,
Libuszy, Malwiny, Rufiny, Sandry, Sylwany, Weroniki
Aleksandra, Antoniego, Budziwoja,
Emanuela, Filipa, Januarego, Olafa,
Racimira, Radziwoja, Rufina, Samsona,
Sylwana, Sylwina, Witalisa
11 lipca
Eleonory, Kaliny, Kariny, Kiry, Olgi,
Pelagii, Wyszes³awy
Benedykta, Cypriana, Demetriusza, Oliwiera, Pelagiusza, Piusa, Wyszes³awa
12 lipca
Imis³awy, Janiny, Jony, Pameli, Rudomi³y, Weroniki, Wery
Andrzeja, Bonifacego, Brunona, Felicjana, Feliksa, Gwalberta, Henryka,
Imis³awa, Jana, Tolmierza, Tolmira,
Wasyla

Nasz przepis

Cebulê drobno siekamy i dusimy na
male. W maszynce mielimy wszystkie
warzywa i przeciskamy je przez sito.
Wrzucamy je do rondla z cebul¹ i zasma¿amy. Dodajemy tart¹ bu³kê, zieleninê, utarty czosnek, sól oraz surowe
jajko i ugotowane jajko pokrojone w
drobn¹ kostkê. Mieszamy. Na samym
koñcu dodajemy lubczyk i dok³adnie
mieszamy. Z powsta³ej masy wyrabiamy ma³e sznycle. Kulki obtaczamy w
tartej bu³ce i sma¿ymy na smalcu.
Danie wymienicie smakuje polane
sosem cebulowym, kaparowym lub chrzanowym. Mo¿na podawaæ je zarówno z
chlebem jak i ziemniakami przygotowanymi w najró¿niejszy sposób. Pozosta³e po posi³ku sznycle doskonale nadaj¹ siê do kanapek.

Ciasto pierogowe: m¹ka, 1 jajko, ³y¿ka
oleju, ³y¿ka wody.
Farsz: 3/4 kaszy gryczanej (ugotowanej na sypko), 15 dag pokrojonego
w kostkê boczku surowego, 10 dag pokrojonego w kostkê boczku wêdzonego,
10 dag pieczarek (lub innych grzybów),
jedna du¿a cebula, sól, pieprz, majeranek, jajko.
Surowy boczek rumienimy. Gdy gotowy, dodajemy pokrojone w plasterki
grzyby i posiekan¹ w drobn¹ kostkê cebulê.
Wszystko sma¿ymy do chwili a¿ ca³y
sok wyparuje. Dodajemy wczeniej ugotowan¹ na sypko kaszê, przyprawy, jajko i wszystko dok³adnie mieszamy.
Teraz zagniatamy ciasto pierogowe.
Rozwa³kowujemy je cienko. Z plastrów
wykrajamy kwadraty 5 na 5 cm. Na ka¿dy
k³adziemy farsz i zlepiamy trójk¹tne
pierogi. Brzegi zagniatamy koñcem widelca. Gotujemy do chwili a¿ wyp³yn¹.
Dobrze jest jeli do gotuj¹cej siê wody
dodamy ³y¿kê oleju rolinnego.
Podajemy ze skwareczkami z wêdzonego boczku. Mo¿na danie posypaæ drobno
posiekan¹ natk¹ pietruszki.

Sznycle jarzynowe mi³osne

Ugotowane jarzyny lub pozosta³e z
zupy lub roso³u (pietruszka, marchew,
seler, buraki, kapusta), 2 ³y¿ki tartej bu³ki,
1 surowe i 1 ugotowane jajko, 1 du¿a
cebula, 4 dag mas³a, ³y¿ka posiekanego
kopru, ³y¿ka posiekanej pietruszki, sól,
1 z¹bek czosnku, du¿a ³y¿ka lubczyku.



Pierogi mazurskie z kasz¹

F kupiê

Maj¹c wyliczony czas i odmierzone
wyrazy, cz³owiek nie mówi za wiele i
przyzwyczaja siê myleæ tylko o tym, co
jest istotne. W ten sposób maj¹c mniej
czasu do ¿ycia, ¿yje siê podwójnie.
Rolland Romain
**
Zawód lekarza to jedyny zawód, który
cz³owiek mo¿e rozpocz¹æ w ka¿dym wieku,
z pewn¹ szans¹ zarobienia na ¿ycie.
William Somerset Maugham

PRZYS£OWIA

 Siedmiu braci (od 1 do 7 lipca) ziemniakami znaczy: jak pogoda to ¿yj¹,
jak deszcz pada, to gnij¹.
 Kto latem pracuje, zim¹ g³odu nie poczuje.
 Jeli deszcz na wiêtego Prokopa (9
lipca), to zgnije niejedna kopa.
 Na wiêtego Prokopa (9 lipca) wyschnie m³ynarzowi przykopa.
 Z³e na Prokopa (9 lipca), jak zmoknie kopa.
 Gdy paj¹k w lipcu przychodzi, to za
sob¹ deszcz przywodzi, gdy swoj¹ pajêczynê snuje, blisk¹ burzê czuje.
 Gdy Amelia (10 lipca) pogodna, bêdzie jesieñ dorodna.
 Ledwie min¹ Rozes³añce, a ju¿ sierpem zaczniem tañce.
 Filip (10 lipca) przepowiada, ile tygodni pada.
 Gdy Siedmiu Braci pi¹cych (10 lipca) krople d¿d¿u przynosi, na siedmiotygodniow¹ wilgoæ siê zanosi.
 Gdy na Siedmiu Mêczenników porosi, na siedmiotygodniow¹ wilgoæ siê
zanosi.
 Jak Siedmiu Braci (10 lipca) zacznie
sikaæ, na siedem tygodni trza pod strzechê zmykaæ.
 Jaka jest pogoda w Siedmiu Braci pi¹cych (10 lipca) taka bêdzie przez nastêpnych siedem tygodni.
 Gdy w Cypriana (11 lipca) deszcze,
popada tydzieñ jeszcze.

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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24 czerwca zosta³ rozstrzygniêty Konkurs fotograficzny i plastyczny „MOJE
MIASTO A W NIM …”, którego organizatorem by³a Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeñstwa Rady Miejskiej w Olecku.

MOJE MIASTO A W NIM

Konkurs zosta³ zorganizowany w ramach obchodów jubileuszu 450-lecia Olecka. Cz³onkowie komisji chcieli w ten
sposób w³¹czyæ osoby niepe³nosprawne w obchody jubileuszu. Wp³ynê³o ponad
50 prac ze wszystkich placówek, do których uczêszczaj¹ osoby niepe³nosprawne. Prace laureatów zosta³y wystawione do obejrzenia na sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odby³a siê w rodê 30 czerwca br
Lista osób nagrodzonych
Laureaci Konkursu Plastycznego
Moje miasto, a w nim  dla osób
niepe³nosprawnych:
 kategoria I  rocznik 2000 i m³odsi
I miejsce  Aleksandra Staszewska
(Szko³a Podstawowa nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku),
II miejsce  Marcin Domel (Orodek
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
G³uchych w Olecku),



 kategoria II  rocznik 2001  1994
I miejsce  Justyna Bieciuk (Orodek
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci G³uchych w Olecku),
II miejsce  Julita Kêdzierska (Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
G³uchych w Olecku),
III miejsce  Pawe³ Chmielewski (Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
G³uchych w Olecku),
 £ukasz Makarewicz (Orodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci G³uchych
w Olecku),
 Magdalena Barszczewska (Szko³a
Podstawowa nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku).
 kategoria III  rocznik 1993 i starsi:
I miejsce  Anna Wasilewska (Centrum Edukacji przy rodowiskowym
Domu Samopomocy w Olecku),
 Joanna Burzyñska (Centrum Edukacji przy rodowiskowym Domu Sa-

mopomocy w Olecku),
II miejsce  Anna Karwowska (Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
G³uchych w Olecku),
III miejsce  Barbara S³ucka (Warsztat
Terapii Zajêciowej w Olecku).
 kategoria I  do 16 lat
I miejsce  Rados³aw Muraczewski
(Centrum Edukacji przy rodowiskowym Domu Samopomocy w Olecku),
II miejsce  Dominika Piotrowska
(Gimnazjum nr 1 z oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku),
III miejsce  Jacek Suchocki (Gimnazjum nr 1 z oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku).
 kategoria II  powy¿ej 16 lat
I miejsce  Grzegorz Kmicic (Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku),
II miejsce  Kamil Milewski (Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku),
III miejsce  Rados³aw Pa³êga (Warsztat
Terapii Zajêciowej w Olecku).
Laureaci, którzy otrzymali nagrody
ufundowane przez pani¹ Katarzynê Fieæko,
prezes Stowarzyszenia Pomarañcza:
* Nagroda Prezesa - Kamil Milewski
* Nagroda Prezesa - Grzegorz Kmicic

Jedyneczkowe wiêto rodziny

W ramach obchodów XII Warmiñsko-Mazurskich Dni
Rodziny pod has³em Silna i aktywna rodzina szans¹ na godne ¿ycie ju¿ po raz trzeci w³¹czylimy siê do tej inicjatywy.
W grupie starszaków odby³o siê rodzinne spotkanie pod
has³em Dzi rodzina w kwiatach wiêto rozpoczyna. Tego
dnia w naszym przedszkolu sta³o siê co niezwyk³ego. To
w³anie dzieci kwiaty chyli³y siê rodzicom do stóp, pragn¹c
podziêkowaæ im za to, ¿e po prostu s¹.
Wzruszeni rodzice z zapartym tchem wys³uchali ¿yczeñ i
podziêkowañ w postaci wystêpów wokalno-tanecznych swoich pociech. Na koniec uroczystoci dzieci wrêczy³y rodzicom prezenty, a potem wszyscy zostali uwiecznieni na wspólnej
fotografii.
Maluszki równie¿ wiêtowa³y. Rodzice zostali zaproszeni na majow¹ ³¹kê, gdzie w asycie motyli, biedronek i innych sympatycznych owadów przekazywali ciep³e ¿yczenia
swoim najbli¿szym.

Wdziêczni rodzice urz¹dzili swym pociechom s³odki piknik. W kolorowej scenerii ³¹ki aktywne jedyneczkowe rodziny promienia³y ciep³em, radoci¹ i si³¹.

Szachy
W dniach 29.06-02.07.2010 w Zespole Szkó³ Budowlanych w
Olsztynie odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Juniorów w szachach. Celem zawodów by³o
wy³onienie reprezentantów naszego województwa na Pó³fina³y
Mistrzostw Polski. MLKS Czarni Olecko reprezentowali: Marta
Gryglas, Kamil Gryglas i Konrad Konewko. Udzia³ w zawodach
zakoñczy³ siê sukcesem. Marta Gryglas w klasyfikacji Dziewcz¹t
do lat 19 zajê³a I miejsce. Kamil Gryglas potwierdzi³ swoj¹ dominacjê w kategorii Ch³opców do la 13 wygrywaj¹c siedem partii i
dwie remisuj¹c. Konrad Konewko w kategorii Ch³opców do lat 11
zaj¹³ najmniej lubiane miejsce  czwarte, przegrywaj¹c trzecie
miejsce punktacj¹ pomocnicz¹.
Krzysztof Konewko, kierownik sekcji szachowej

'
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Siatkówka pla¿owa

Siatkówka pla¿owa

Tenis ziemny

OGÓLNOPOLSKI
OTWARTY TURNIEJ
SIATKÓWKI PLA¯OWEJ
o PUCHAR
BURMISTRZA OLECKA
z okazji 450-lecia OLECKA
z pul¹ nagród 5.000 z³
I. Organizatorzy: Urz¹d Miejski w Olecku, Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku
II. Termin i miejsce turnieju  25 lipca
2010. (niedziela). Pocz¹tek gier o
godz. 9.00. Losowanie o godz. 8.45.
Boiska do siatkówki pla¿owej MOSIR, przy kortach tenisowych w Olecku.
III. ZG£OSZENIA I WPISOWE
- Zg³oszenia pisemne nale¿y przes³aæ
do 19.07.2010. do godz.15.00 na adres
mosir@um.olecko.pl , tel./fax 087-5200920, tel. kom. 600274632
- Wpisowe 50 z³ od dru¿yny, na konto
Oleckiego Towarzystwa Sportu Szkolnego - 44 93390006 0000 0003 7080
0001 lub do kasy biura: Olecko, ul.
Wojska Polskiego 5 (budynek PGK).
- W turnieju zagraj¹ 24 dru¿yny (decyduje kolejnoæ zg³oszeñ).
Uwaga! Szczegó³y i karta zg³oszeniowa na stronie www.olecko.pl

27.06.2010 r. na boisku MOSiR odby³
siê Otwarty Turniej Siatkówki Pla¿owej o Puchar Dyrektora MOSiR w Olecku.
Sêdzia g³ówny: Dariusz Karniej.
Wyniki:
- P. Sura¿yñski/A. Bogdan - P. Andraka/P.Muszyñski 2:0 (21:4, 21:5)
- A. Reut/A.Opanowski - P. Rowiñski/
P. Jag³owski 2:0 (21:15, 21:16)
- A. Reut/ A. Opanowski - P. Sura¿yñski/ A. Bogdan 2:1 (24:22, 14:21, 15:9)
- P. Rowiñski/ P. Jag³owski - P. Andraka/ P. Muszyñski 2:0 (21:8, 21:13)
- P. Sura¿yñski/ A. Bogdan - P. Rowiñski/ P. Jag³owski 2:0 (21:14, 21:17)
- A. Reut/ A. Opanowski - P. Andraka/
P. Muszyñski 2:0 (21:13, 21:12)
Koñcowa kolejnoæ:
1. Artur Reut / Artur Opanowski (Olecko)
2. Przemek Sura¿yñski / Arkadiusz Bogdan
(Olecko)
3. Przemek Rowiñski / Piotr Jag³owski
(Olecko)
4.Piotr Andraka / Patryk Muszyñski
(Bia³ystok)
Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a puchar,
ufundowany przez Dyrektora MOSiR,
pana Andrzeja Kamiñskiego. Ogó³em w
zawodach uczestniczy³o 8 zawodników.
Dariusz Karniej

27.06.2010 r. na kortach miejskich
w Olecku rozegrano Turniej tenisa ziemnego o Puchar Ignasiówki. Organizatorem by³ MOSiR Olecko, a sêdzi¹ g³ównym zawodów Andrzej Bomber.
WYNIKI:
Kategoria Open:
1. Adam C¹ka³a (Suwa³ki)
2. Micha³ Karniej (Olecko)
3. Robert Usarek (Suwa³ki)
4. Karol Goworowski (Suwa³ki)
5-6. Tomasz Sitko (E³k)
Krzysztof Pietranis (Suwa³ki)
W tej kategorii startowa³o 26 zawodników i zawodniczek (m.in. z Warszawy, Bia³egostoku, E³ku, Suwa³k, Kowal
Oleckich, Sejn i Olecka).
Kategoria dzieci:
1. Marcin Skowroñski (Warszawa)
2. Jacek redziñski (Warszawa)
3. Zuzanna Hoci³owicz (Warszawa)
4. Patryk Muszyñski (Bia³ystok)
5-6. Szczepan Wierzbowski (Bia³ystok)
Maciej Karankiewicz (Warszawa)
W tej kategorii startowa³o 27 zawodników i zawodniczek (m.in. z Warszawy, Bia³egostoku, E³ku i Olecka).
Zwyciêzcy w ka¿dej kategorii otrzymali
puchary ufundowane przez Romana Jasieluna, syna nie¿yj¹cego Ignacego Jasieluna. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 53 zawodników i zawodniczek.
Dariusz Karniej

Tenis ziemny
W dniach 20-27.06.2010 r. w Olecku przebywa³a grupa dziennikarzy z ca³ej
Polski. G³ównym powodem ich przyjazdu by³y Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Tenisie Ziemnym, które odby³y siê w Olecku w dniach 23-26.06.2010r.
Wiêkszoæ zakwaterowana by³a w hotelu Colosseum. Podczas swojego
pobytu w naszym miecie mieli oni mo¿liwoæ korzystania ze wszystkich obiektów
sportowych.
Odwiedzili firmê Delphia-Jachts,
gdzie odbywa siê produkcja ³odzi motorowych i jachtów. Zwiedzili równie¿
poblisk¹ atrakcjê turystyczn¹, jak¹ s¹
mosty w Stañczykach.
Zapoznali siê z planami inwestycyjnymi naszego miasta, a zw³aszcza budowy hali widowiskowo-sportowej z
p³ywalni¹, przebudow¹ stadionu miejskiego oraz placu w centrum Olecka.
Wieczorem 25.06.2010r. odby³ siê
grill integracyjny z udzia³em w³adz miejskich, gdzie mo¿na by³o równie¿ podziwiaæ atrakcje zwi¹zane z Noc¹ wiêtojañsk¹ (m.in. pokaz sztucznych ogni).

Jedynym minusem by³a pogoda, przez
któr¹ w dniu 24.06. gry tenisowe nie
odby³y siê z powodu obfitych opadów
deszczu.
Mamy nadziejê, ¿e wiêkszoæ dziennikarzy wyjecha³a z Olecka zadowolona i pe³na pozytywnych wra¿eñ, z chêci¹ ponownego przyjazdu do naszego
miasta.

3-4. Wojciech Kamierczak i Janusz
Winioch
Kategoria +65:
1. Miros³aw Popczyk
2. Andrzej Karczewski
3-4. Mieczys³aw Piech i Jerzy Ossowski
MISTRZOSTWA POLSKI DZIENNI- Kategoria mikst:
1. Katarzyna B³aszczyk/Rafa³ Jaworski
KARZY W TENISIE ZIEMNYM
2. Magda Iwiñska/Piotr Iwiñski
KOLEJNOÆ KOÑCOWA:
3-4. Olga Gajda/Andrzej Karczewski i
Kategoria Open:
Anna Ruszczak/Zbigniew Iciaszek
1. Grzegorz wiêcicki
Kategoria
gra podwójna:
2. Tomasz Barañski
1. Tomasz Barañski/Grzegorz Czelej
3-4. Rafa³ Jaworski i Oskar Maya
2. Marek Furian/ Oskar Maya
Kategoria Open kobiet:
3-4. Janusz Chorzêpa/Miros³aw Popczyk
1. Katarzyna B³aszczyk
i Leszek Kot/Piotr Iwiñski
2. Anna Ruszczak
Kategoria turniej pocieszenia:
3-4. Olga Gajda i Joanna Zielonacka
1. Marek Furian
Kategoria +45:
2. Klaudiusz Madeja
1. Janusz Chorzêpa
3-4. Piotr Iwiñski i Jerzy D¹browski
2. Zbigniew Iciaszek
Pierwsza czwórka zawodników w
3-4. Dariusz Karniej i Janusz Ansion
ka¿dej kategorii otrzyma³a pami¹tkowe
Kategoria +55:
dyplomy oraz medale. Ogó³em w za1. Hubert Kwinta
wodach uczestniczy³o 60 zawodników
2. Grzegorz Szczepañski
i zawodniczek.
Dariusz
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona
37,Karniej
skr.
poczt. 44, tel./fax (87) 520 02 30, tel kom. 601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek

Borawski. Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200 -1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Zau³ki kultury (27)
Nasze Ma³e Ojczyzny
Jednak to moja ziemia,
najbardziej j¹ kocham.
Robert Graves1

Waldemara Rukcia

Je¿eli mieszkaniec zjednoczonej
Europy nie zrozumie, ¿e ten, na razie
sztuczny twór, jest sum¹ kilku tysiêcy
ma³ych ojczyzn, zjednoczenie nigdy siê
nie zici. Bo zjednoczenie jest mo¿liwe
tylko przy ró¿norodnoci rozumianej we
wszelaki sposób. Jeli rz¹dy poszczególnych pañstw nie zrozumiej¹, ¿e podstaw¹ ich bytu i istnienia s¹ tzw. ma³e
ojczyzny, obywatele tych pañstw nigdy
nie zaanga¿uj¹ siê w ¿ycie spo³eczne.
Uznanie istnienia ma³ych ojczyzn jest
bowiem równoznaczne z poznaniem
potrzeb tych spo³ecznoci. Taka wiedza
pozwala sprawniej zarz¹dzaæ pañstwem.
Ogarniaæ problemy i sprawniej na nie
reagowaæ.
A jak jest u nas? My dopiero uczymy siê spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Choæ w porównaniu z innymi krajami
postkomunistycznej transformacji wypa-

damy niele. W Olecku istnieje i dzia³a z powodzeniem wiele organizacji pozarz¹dowych, które s¹ jakby forpoczt¹, nauk¹ dzia³ania w demokracji. Organizacje te dzia³aj¹ na rzecz spo³ecznoci, które reprezentuj¹ i to one ucz¹
patriotyzmu lokalnego, który jest podstaw¹ istnienia wiadomoci ³¹cz¹cej obywateli ma³ej ojczyzny.
Bo ma³e ojczyzny tworz¹ siê wokó³
ludzi lub idei. Ma³e ojczyzny z mozo³em tworz¹ siê we wsiach gminy i powiatu. Taka jedna ma³a ojczyzna ju¿
jest. Stworzylimy ja wokó³ idei, której nazwa Olecko. To, ¿e radni zag³osowali przeciw w sprawie Szyjki jest
form¹ odpowiedzialnoci wobec wspólnoty, z któr¹ siê zwi¹za³o, której jest
siê cz³onkiem. To jest mechanizm powstawania odpowiedzialnoci, któr¹
nazywa siê inaczej patriotyzmem. To
jest odpowiedzialnoæ za przysz³oæ, za
rozwój, za sumienie. To równie¿ paradoksalnie bezprecedensowy akt odwagi, a przecie¿ ¿yjemy w wolnym, demokratycznym kraju.
S¹ te¿ wród nas ludzie, którzy choæ
nam przewodz¹ moralnie i duchowo,
nale¿¹ do innej wspólnoty, i wobec owej
wspólnoty musz¹ byæ lojalni i nasza
przysz³oæ w gruncie rzeczy ich nie
obchodzi. Oni dzia³aj¹ na rzecz tych
zewnêtrznych ma³ych ojczyzn i jeli
zrozumiemy ten mechanizm, nic ju¿ nie
bêdzie dla naszej spo³ecznoci grone.
Radni zrozumieli to i zag³osowali za
rozwojem miasta.
S¹ te¿ obywatele naszej ma³ej ojczyzny, którzy uto¿samiaj¹ jej rozwój

w inny sposób. Rozumiem i szanujê ich
pogl¹dy, jednak mam pewne zastrze¿enia. Jeli wiêc chc¹ byæ tacy hojni, niech
stan¹ do przetargu, kupi¹ przynajmniej
po jednej dzia³ce i przeka¿¹ je komu
tyko zechc¹. Naj³atwiej jest rozdawaæ
cudze.
Zbli¿a siê wielkie wiêto naszego
miasta. Mo¿e jako mieszkañcy wykorzystajmy ten moment: poka¿my gociom
tereny na Szyjce. Mówmy im, ¿e mog¹
kupiæ tam dzia³kê budowlan¹, ¿e mog¹
siê w naszym piêknym miecie osiedliæ.
Zadbajmy o to. Gdy z³o¿¹ oferty w
Ratuszu, problem zagospodarowania Szyki
rozwi¹¿e siê sam.
Chcia³bym na koniec przytoczyæ cytat
z Czes³awa Mi³osza:
... ludzie têskni¹ dzisiaj do ojczyzny, a zamiast niej przyznaje siê im tylko pañstwa. Ojczyzna jest ograniczona,
wciniêta w przesz³oæ, zawsze niedu¿a, grzej¹ca serce, bliska jak w³asne cia³o.
Pañstwo jest mechaniczne. Ojczyzna to
Walia, Bretania, Prowansja, Katalonia,
kraj Basków, Siedmiogród, Huculszczyzna.2
Ojczyzna to Olecko, Mazury Garbate, wiêtajno, Gi¿e, to wszystkie krajobrazy, które tak kochamy.
B. Marek Borawski

Robert Graves, Wiersze, wiersz Skaliste pola, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963, s. 8.
2
Czes³aw Mi³osz, Zaczynaj¹c od moich ulic. Nova 1987, artyku³ La Combe, s. 231.
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