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Trzy dni wiêtowa³o Olecko. Reporta¿e wewn¹trz numeru.

(K34404)

SKUP METALI

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

(V30407)

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

MAJSTER

PROMOCYJNE CENY
SZLIFIERKA K¥TOWA 600W 115mm - 78,90z³
SZLIFIERKA K¥TOWA 900W 125mm - 123,00z³
EMULSJA DULUX
KOLORY WIATA 2,5L - 46,99z³
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

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

(V35002)

(V37101)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Nowe znaczki Poczty Kurierskiej

* 3 lipca o 10.44 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Cimochy usuwa³y z
jedni w Cimochach skutki wypadku
drogowego.
* 4 lipca o 19.08 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Kowale Oleckie usuwa³y z jedni w Lakielach skutki kolizji drogowej.
Informacji udzieli³
m³odszy brygadier Tomasz Milewski
Z okazji 450-lecia za³o¿enia miasta ukaza³y siê nowe znaczki Poczty Kurierskiej. S¹ do nabycia w redakcji w godzinach urzêdowania oraz w Punkcie
Informacji Turystycznej przy Placu Wolnoci 22. Prenumeratorzy otrzymuj¹
pojedyncze znaczki wraz z dostarczanymi egzemplarzami gazet.

DY¯URY APTEK
*
*
*
*
*
*
*
*

27.07.2010 r.  ul. Kolejowa 15
28.07.2010r. - ul. Zielona 35
29.07.2010 r.  pl. Wolnoci 25
30.07.2010 r.  pl. Wolnoci 7B
31.07.2010 r.  ul. Go³dapska 1
1.08.2010 r.  ul. Zielona 35
2.08.2010 r.  ul. Sk³adowa 6
3.08.2010 r.  ul. Zielona 37

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:

Obchody 450-lecia Olecka
w obiektywie Józefa Kunickiego

 Micha³ Borecki
 Wojciech Karbowski
 Zygmunt Kryñski
 Cecylia Mieleszkiewicz
 Joanna Romañska
 Stanis³aw Szymañski
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

!

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

Akcja poboru krwi

WYSTAWY STA£E

Dnia 5 sierpnia 2010 r. (czwartek) od godz. 8.30
na sali gimnastycznej rodowiskowego Domu Samopomocy w Olecku (wejcie do budynku od strony ogrodu)
przy ul. A. Krajowej 26 organizowany jest pobór krwi
dla honorowych dawców.

MURDOM

Aleja Zwyciêstwa 6,
tel. 502 494 400

(V36102)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V30307)

GRÜNLAND

(L33802)

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
(B2001)

 Portrety  wystawa fotografii Ewy Koz³owskiej, hol kina
Mazur
 Historia Ziemi Oleckiej  wystawa historyczna, Stary Ratusz
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, Plac
Wolnoci 24
 Urok podwodnych Mazur Jacka Madejskiego i Filmowy
rejs Doroty Gulbierz, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A.
Legusa, ROK MG
 Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia, Biblioteka Pedagogiczna,
ul. Armii Krajowej
27 lipca (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
30 lipca (pi¹tek)
10.00 - Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza
Olecka, boisko Orlik, SP1 (szczegó³y w TO 29, s. 19)
17.00  Disco robaczki, film, kino Mazur
19.00  Saga Zmierzch: Zaæmienie, film, kino Mazur
31 lipca (sobota)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
17.00  Disco robaczki, film, kino Mazur
19.00  Saga Zmierzch: Zaæmienie, film, kino Mazur
1 sierpnia (niedziela)
5.30 - VIII Otwarte Spinningowe Mistrzostwa Olecka
17.00  Disco robaczki, film, kino Mazur
19.00  Saga Zmierzch: Zaæmienie, film, kino Mazur
3 sierpnia (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
5 sierpnia (czwartek)
8,30  11.00  akcja poboru krwi, rodowiskowy dom Samopomocy, ul. Armii Krajowej 26
7 sierpnia (sobota)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC

(B2101)

AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

ON ............................ 4,45
Pb95......................... 4,58
PB98 ........................ 4,78
LPG .......................... 2,08
Olej opa³owy............ 2,95

z³
z³
z³
z³
z³

St
a
ka w ³ y m
r t yd k
y a li
r a je e n
b a my t o
m
to
w
e!

(V36302)

NAJTANIEJ W MIECIE

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

(powy¿ej 1000 litrów)

Jerzy Miliszewski

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

Redakcja

Tygodnika Oleckiego, ul. Zielona 37
czynna: poniedzia³ek, roda, czwartek, pi¹tek
w godzinach 1200-1700

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
(B1304)

B. Bo³tryka.
9

sierpnia

godz.

1600

tel. 520-23-36

"
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Naszemu miastu stuknê³o 450 lat

Godne obchody wiêta miasta
Przez 3 dni, od 23 do 25 lipca br., mieszkañcy powiatu oleckiego oraz gocie
bawili siê na jubileuszu 450-lecia lokacji grodu nad Leg¹. wiêto miasta rozpoczêto w po³udnie na Wszechnicy Mazurskiej w pi¹tek, kiedy to burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski przywita³ goci, uczestników seminarium Miêdzynarodowe
spotkanie kultur.

Wród jego s³uchaczy znaleli siê m.in.: wicewojewoda warmiñsko-mazurski Jan Macianica, wicemarsza³ek województwa Jaros³aw S³oma oraz przedstawiciele miast zaprzyjanionych z Oleckiem i powiatem oleckim z Litwy, £otwy, Rosji, Estonii, Francji oraz Polacy z rejonu wileñskiego i liderzy Stowarzyszenia Treuburczyków z Niemiec. Mojej skromnej
osobie przypad³o reprezentowaæ pos³a Jerzego A. Gosiewskiego.
Na pocz¹tku spotkania obejrzano film promocyjny
o Olecku. Dyrektor ZST Olecko dr Marek Góryñski
wyg³osi³ bardzo piêkny i ciekawy wyk³ad, bêd¹cy rysem historii naszego miasta. Dalej g³os zabrali gocie:
wicewojewoda, wicemarsza³ek, szefowa Zwi¹zku Treuburczyków. Mnie jednak najbardziej utkwi³ w pamiêci
bardzo autentyczny i starannie przygotowany g³os Jerzego Stankiewicza, syna powojennego starosty oleckiego p. Romualda Stankiewicza, który wraz ze swoj¹
¿on¹ Eleonor¹ oraz innymi repatriantami
z Wileñszczyzny i Grodzieñszczyzny budowali zrêby polskiej pañstwowoci na Ziemi
Oleckiej w pierwszych latach po II wojnie
wiatowej.
Po zakoñczeniu seminarium przy ulicy
Jeziornej gocie spotkania na oleckiej Alma
Mater do³¹czyli do parady historycznej,
która na czele z miejsk¹ orkiestr¹ dêt¹ oraz
mar¿oretkami z Sejn ruszy³a w kierunku
placu Wolnoci, gdzie o godz. 15. w³odarz grodu nad Leg¹ W. Olszewski oficjalnie rozpocz¹³ obchody wiêta miasta.
Jak siê póniej okaza³o, obok burmistrza
na oleckiej scenie pojawi³ siê te¿ prezydent-elekt Bronis³aw Komorowski.
Przed godz. 16. w holu ROK Mazury
Garbate w Olecku zosta³a otwarta wysta-

wa portretów olecczan, któr¹ przygotowa³a autorka albumu Ewa Kozlowska.
Pónym popo³udniem uczestnicy
seminarium integrowali siê w maj¹tku
Gi¿e Anny i Lecha Marczaków, gdzie
przypomnijmy, 25 maja 2009 roku, goci³ p. Prezydent RP prof. Lech Kaczyñski.
Nastêpnego dnia, w po³udnie, w
budynku by³ego ratusza, pochodz¹cym
z 1818 roku, zosta³a otwarta Olecka Izba
Historyczna, której kustoszem jest olecczanka, pracownik Muzeum Okrêgowego
w Suwa³kach, Eliza Ptaszyñska.
O godz. 13. w Alejce Przyjani,
pomiêdzy ul. Jeziorn¹ a Sembrzyckiego, uczestnicy seminarium posadzili
wspólnie 20 sadzonek specjalnej odmiany
dêbu. Póniej do³¹czyli do olecczan,
którzy cierpliwie, mimo skwaru, oczekiwali na ma³ym stadionie na wykonanie zbiorowej fotografii, która w formie plakatu bêdzie sprzedawana przez
Fundacjê Zdrowe Olecko, aby zasiliæ
fundusz modernizacji oleckiego szpitala powiatowego.
Dariusz Josiewicz

#
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Obchody 450-lecia
Olecka
w obiektywie
Józefa Kunickiego

Pose³ Jerzy Antoni Gosiewski w SP 1 Olecko

Potrzeba nam
edukacji patriotycznej

14 lipca 2010 roku pose³ Jerzy Gosiewski przyjmowa³
interesantów w ramach dy¿uru poselskiego w swoim biurze
poselskim przy ul. Wojska Polskiego 12. Oprócz podejmowania interwencji w spotkaniach z mieszkañcami pow. oleckiego analizowa³ niedawno zakoñczon¹ prezydenck¹ kampaniê wyborcz¹, bardzo dobry wynik Jaros³awa Kaczyñskiego,
ale te¿ z goæmi biura PiS dzieli³ siê swoimi obawami co do
losów naszego kraju w zwi¹zku z przejêciem pe³nej w³adzy
w Polsce przez PO. Spotka³ siê te¿ ze studentami II roku
politologii na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie, Alicj¹ Makarewicz i Bartoszem Chiliñskim, którzy w
filii Biura Poselskiego pos³a Jerzego Gosiewskiego w Olecku
odbêd¹ praktykê studenck¹.
Ju¿ po raz drugi w tej kadencji Sejmu RP pose³ Jerzy
Antoni Gosiewski goci³ w progach SP 1 Olecko im. Henryka Sienkiewicza, wczeniej  w maju 2008 roku  uczestniczy³ w Zlocie Szkó³ Sienkiewiczowskich. W rozmowie z
dyrektor placówki, pani¹ Eligia Bañkowsk¹, podkrelano wagê
wychowania patriotycznego w polskich szko³ach. Bardzo krytycznie oceniono zbyt liberalne rozwi¹zania edukacyjne lan-

sowane usilnie przez minister edukacji pani¹ Katarzynê Hall.
Na zakoñczenie swojej wizyty w SP 1 Olecko pose³ Jerzy Antoni Gosiewski uda³ siê na plac szkolny, w s¹siedztwie którego 7 maja tego roku zosta³ posadzony d¹b katyñski powiêcony kapitanowi Stanis³awowi Rymkiewiczowi.
Ods³oniêto tak¿e dwie tablice pami¹tkowe  jedn¹ powiêcon¹ kpt. St. Rymkiewiczowi oraz drug¹  pamiêci 96.
ofiarom katastrofy pod Smoleñskiem. Wówczas w przemówieniu dyr. placówki E. Bañkowska powiedzia³a m.in.: 
( ) Katyñ sta³ siê dla Polaków symbolem walki o prawdê.
10 kwietnia o Katyniu wykrzyczanym naszym bólem ponownie us³ysza³ ca³y wiat.
Pose³ Prawa i Sprawiedliwoci Jerzy Gosiewski wyj¹tkowo pozytywnie oceni³ tak¹ inicjatyw¹ patriotyczn¹ na Warmii
i Mazurach. Nie ukrywa³ te¿ swego wzruszenia Gosiewski bardzo serdecznie pogratulowa³ realizacji tego patriotycznego
przedsiêwziêcia.
Dariusz Josiewicz

$
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Przemówienie Jerzego Stankiewicza na 450-lecie Olecka

Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowny Panie Starosto,
Magnificencjo Rektorze s³ynnej Wszechnicy Mazurskiej
Dostojni Gocie i wszyscy Pañstwo
zgromadzeni na oleckiej uroczystoci!
Dziêkujê za udzielenie mi g³osu i
zabieram g³os osobny i indywidualny,
jako syn Starosty Oleckiego Romualda Stankiewicza, który pe³ni³ tê misjê
w latach 1945-1949, a tak¿e jako jeden
z tych cz³onków rodzin, w znacznej czêci
 wileñskich, które w Olecku zamieszkuj¹ od 1945 roku.
Mia³em szczêcie urodziæ siê w Wilnie,
ale tu, w Olecku, wychowa³em siê w
wileñskim repatriacyjnym krêgu pamiêci
i tradycji, a tak¿e w obliczu piêkna mazurskiej przyrody, co stanowi³o naturaln¹ kontynuacjê mitu Wileñszczyzny.
Tu ukoñczy³em Liceum a Szko³ê Muzyczn¹ w E³ku. St¹d wyszed³em na studia i trzydzieci lat temu osiad³em i
rozpocz¹³em pracê w Krakowie. Takie
przeznaczenie Olecczanina  los jak jeden z wielu, ale los przychylny. Dzi
podejmujê tam wiele dzia³añ miêdzynarodowych w dziedzinie kultury muzycznej, a przede wszystkim dla gminy
miejskiej, dla cesarsko-królewskiego
miasta Krakowa. Odwo³ujê siê do tego,
bo przecie¿ i na Ziemi Oleckiej bywali
ksi¹¿êta i królowie i to nie ma³o ich tu
by³o.
Czes³aw Mi³osz w m³odzieñczej liryce pierwszy wyra¿a³ to przeczucie:
W mojej ojczynie, do której nie wrócê,
Jest takie lene jezioro ogromne,
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne
Pamiêtam, kiedy wzrok za siebie rzucê.
Aleksander Rymkiewicz wyra¿a³
wprost tê wielk¹ têsknotê przeniesion¹
z Wileñszczyzny na Mazury:
Piêkna ziemio mazurska,
serdecznie znajoma,
jakby ty by³a ziemi¹ rodzinnego domu
Zbigniew Herbert, który Olecko
odwiedza³ i spêdza³ chwile ciszy i zadumy na naszej ulicy Jana Karola Sembrzyckiego, w domu pierwszego burmi-

strza Feliksa Jordana-Lubierzyñskiego,
przepowiada³ to pragnienie, które mamy
w sercach:
W moim miecie [kresowym]
do którego nie wrócê
jest ciê¿ka i po¿ywna woda
kto raz ci kubek z tak¹ wod¹ poda
mówi  raz tu jeszcze wrócê.
Nie mo¿e zabrakn¹æ g³osu oleckiej
poetki, Gra¿yny Dobreñko, która z oddalenia, w Krakowie, gdzie mieszka i
pracuje, szukaj¹c inspiracji w panoramie Jeziora Wielkiego Oleckiego, stworzy³a swoj¹ metaforê patrzenia w dal i
w g³¹b, to jej lapidarna, celna  kreska
brzegu, w tomiku poezji o tym samym
tytule, Kreska brzegu.
450 lat przestrzeni historycznej i ponad
pó³ wieku realnego, naszego ¿ycia i
tworzenia nowego ¿ycia w Olecku:
- od przejêcia w³adzy z r¹k przedstawiciela armii wyzwolicieli, sowieckiego naczelnika, przez pierwszego starostê, Warszawiaka Janusza Srzednickiego, w czerwcu 1945 roku;
- poprzez czteroletni okres budowania
podwalin ¿ycia i stabilizacji we wszystkich aspektach, w najd³u¿szej kadencji od 21 wrzenia 1945 roku, Starosty Oleckiego Romualda Stankiewicza, z zespo³em niezapomnianych ludzi: doktorem W³adys³awem Rymsz¹ (kawalerzyst¹ grodzieñskim), akuszerk¹ worniañsk¹ Józef¹ Lewick¹,
moj¹ babci¹, zawiadowc¹ stacji kolejowej Warszawiakiem Ryszardem Wis³ockim, kierownikiem PUR-u Olegiem Nowickim z Wilna, in¿ynierem
Hieronimem Stasiakiem, Czes³awem
Dudanowiczem z Suwalszczyzny, agronomem Janem Jarmakowiczem z Wileñszczyzny, architektem Alojzym Lewickim, bratem mojej Mamy, Aleksandrem Siemaszk¹ z Grodna, za³o¿ycielem szko³y Romualdem Sabasem i nauczycielk¹ z Wornian Jadwig¹
Dryllow¹, pierwszym proboszczem ks.
Janem Tomaszewskim i wielu innymi wspó³pracownikami Ojca, których
wszystkich blisko zna³em, odcisnêli oni
swe piêtno na moim dzieciñstwie, a z
których nie pozosta³ ju¿ nikt;
- poprzez rodzenie siê nacisków komuny od koñca lat 40-tych i 40-letni¹ jej
dominacjê, na który to okres przypada³ czas dojrzewania i formowania siê
mojej wojennej generacji- te lata w
Olecku obejmujê ¿yw¹ pamiêci¹;
- wreszcie przesilenie Sierpniowe i prze³om
Solidarnociowy, osi¹gniêcie demokracji, otwarcie drogi do tworzenie spo³eczeñstwa obywatelskiego;
- w koñcu Unia Europejska, która nawet w naszej ma³ej ojczynie, w Olecku,
da³a tyle szans, a nawet otworzy³a gra-

nice do kraju przodków, na Litwê i
czêciowo na Bia³oru, poszerzaj¹c jej
przestrzeñ historiozoficzn¹ i duchow¹, bez obaw o zatratê naszej to¿samoci, a raczej dla jej umocnienia.
Chcê wspomnieæ  ju¿ na koniec 
¿e 50 lat temu na uroczystociach 400lecia Olecka, gociem honorowym by³
mój Ojciec, adwokat Romuald Stankiewicz, jako by³y Starosta Olecki, na
specjalne zaproszenie Boles³awa Podedwornego, przyby³ego do Olecka, wiceprzewodnicz¹cego Rady Pañstwa, a
które to uroczystoci w 1960 roku te¿
pamiêtam i wi¹¿ê je z obecnymi.
Do Olecka przyje¿d¿am z umi³owaniem co rusz, odwiedzam moj¹ ukochan¹
95-letni¹ Mamê, mec. Eleonorê Stankiewiczow¹, Wilniankê,pierwszego sêdziego-kobietê, twórczyniê spo³ecznego ruchu kobiet, z którego wyklu³a siê
Liga Kobiet i wieloletniego oleckiego
prawnika, jednej z ostatnich, która pozosta³a z tamtego zespo³u ludzi, pionierów ¿ycia powojennego w Olecku.
Znajdujê teraz nasze miasto Olecko
w rozkwicie, dobrze zarz¹dzane, z licznymi inicjatywami i nowymi projektami, miasto coraz lepiej dostrzegane w
kraju i wród miêdzynarodowych partnerów regionu. Miasto nowej generacji
wykszta³conych ludzi, z now¹ europejsk¹ perspektyw¹, gdzie jest tak¿e przewidziane tak wa¿ne miejsce dla kultury
(teatr, poezja, muzyka, zainteresowania
filmem, koronczarstwem) i co wymusza sama natura  na wychowanie fizyczne.
W tyglu czasu stopi³y siê nieszczêcia wojny, jej tragiczne konsekwencje
 tzw. repatriacja. Ale w g³êbi wiadomoci pozosta³y dawne obrazy ludzi i
ziemi, sk¹d pochodzimy i sk¹d przychodzimy, o czym najg³êbsze wiadectwo ci¹gle daj¹ Poeci.
Na rêce pana burmistrza Wac³awa
Olszewskiego oraz Przewodnicz¹cego
i cz³onków Rady Miejskiej, wszystkim
mieszkañcom Olecka, a szczególnie
naszym bliskim s¹siadom z ulic Kwiatowej i Sadowej, a dzisiaj Sembrzyckiego i Czerwonego Krzy¿a, sk³adam
najlepsze gratulacje i ¿yczenia pomylnej kontynuacji. Pozdrawiam wszystkich
przyby³ych goci z krajów ociennych i
¿yczê gor¹co, by zarazili siê na sta³e
bakcylem piêkna, atrakcji i tradycji Ziemi
Oleckiej, w odnowionym jej obliczu.
Ad multos annos, Panie Burmistrzu,
ad multos annos serdecznie znajoma
Ziemio Olecka, ziemio rodzinnego
domu
Olecko, 23 lipca 2010 roku
Jerzy Stankiewicz
(Olecko-Kraków)

%
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Ponad 5000 osób odwiedzi³o mini-miasteczko Komisji Europejskiej, które w sobotê stanê³o na Placu Wolnoci w Olecku. Impreza
rozpoczê³a siê w samo po³udnie, ale ju¿ kilka godzin wczeniej mieszkañcy miasta dopytywali siê o czekaj¹ce na nich atrakcje. Najwa¿niejszym punktem programu by³ konkurs wiedzy o UE EuroQuiz 2010.
Impreza w Olecku by³a dziesi¹t¹ imprez¹ tegorocznej letniej akcji
Komisji Europejskiej w Polsce.

EuroQuiz 2010 w Olecku

Mini-miasteczko Komisji Europejskiej stanê³o przed po³udniem na Placu
Wolnoci w Olecku, wpisuj¹c siê w atrakcje zaplanowane z okazji obchodów Dni
Miasta.
W namiocie informacyjnym mo¿na
by³o otrzymaæ mapy, publikacje i materia³y zwi¹zane np. z polityk¹ zatrudnienia, polityk¹ spo³eczn¹, sprawami
konsumentów, mo¿liwociami wyjazdów
m³odych ludzi na zagraniczne uczelnie,
nauki jêzyków obcych. Nie zabrak³o te¿
publikacji na temat traktatu lizboñskiego i instytucji UE, a tak¿e energii i zmian
klimatycznych. Najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³y siê ksi¹¿eczki dla dzieci i
kolorowe mapy z krajami Unii Europejskiej i na temat wspólnej waluty euro.

mia³ fotkê z Brukseli, poderwiesz na ni¹
Zokê  namawia³ swojego kolegê Sebastian.
Prezenty czeka³y te¿ na tych,
którzy zakrêcili
unijnym ko³em
fortuny, odpowiedzieli na dziecinnie proste pytanie,
dotycz¹ce wylosowanego kraju
UE.
Oko³o godziny
15.00 rozpocz¹³ siê
konkurs wiedzy o
UE - EuroQuiz
2010. Wziê³o w
nim udzia³  rekordowo - prawie sto
osób. Pad³o m.in.
pytanie o to, czy
przed wejciem Polski do UE odby³o
siê w Polsce referendum, czy pospolite ruszenie. W
konkursie pad³y
wszystkie przygotowane pytania, rozdalimy wszystkie

W namiocie by³y te¿ informacje na temat warmiñsko-mazurskich Punktów
Informacyjnych Europe Direct. Jeden
z nich ma swoj¹ siedzibê w³anie w
Olecku.
W namiocie oznaczonym napisem
STOP BIEDZIE! STOP WYKLUCZENIU! mo¿na by³o spróbowaæ swoich
szans, graj¹c na gitarze elektrycznej. Po
co? ¯eby przekonaæ siê, ¿e warto mieæ
pasje i realizowaæ je, niezale¿nie od ¿yciowych okolicznoci.
Najm³odsi gocie mini-miasteczka
dostawali od nas w prezencie balony,
czêstowali siê cukierkami  krówkami, Równie chêtnie  podobnie zreszt¹ jak doroli  pozowali do pami¹tkowych zdjêæ na tle cianki z nadrukiem
brukselskiej siedziby Komisji Europejskiej Berlaymont. Po chwili swoje
zdjêcie prosto z Brukseli dostawali
od nas w prezencie. No chod, bêdziesz

zestawy nagród,
wród nich m.in.
plecaki, koszulki,
pamiêci przenone
USB.
Osoby bior¹ce
udzia³ w konkursie dopingowa³a
liczna publicznoæ
sprzed sceny, bo
publicznoæ mo¿e
podpowiadaæ. Inna
sprawa, ¿e nie
zawsze poprawnie
Nasza letnia akcja w 15 miastach,
to sygna³, ¿e UE chce docieraæ z informacj¹ nawet do odleg³ych zak¹tków Polski, to okazja do spotkania z ludmi,
którzy interesuj¹ siê sprawami europejskimi, a teraz maj¹ szansê dowiedzieæ
siê wiêcej  ocenia Rafa³ Rudnicki z

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce  UE to przecie¿ nie tylko
Bruksela, ale te¿ Olecko, Szczytno lub
Opalenica.
Tegoroczny cykl imprez przebiega pod has³em Europejskiego Roku
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Spo³ecznym. Wa¿nym motywem akcji
jest tak¿e kwestia zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej, które wi¹¿¹
siê z wejciem w ¿ycie traktatu lizboñskiego. W programie nie brakuje te¿ od-

niesieñ do kwestii zmian klimatycznych
i oszczêdnoci energii.
W tym roku na trasie wakacyjnej akcji
Komisji Europejskiej w Polsce znalaz³o siê a¿ 15 miast:
Siemiatycze (13.06), Grudzi¹dz
(18.06), Glinojeck (19.06), Kluczbork
(26.06), Niemodlin (27.06), Krynica
Morska (10.07), Kocierzyna (11.07),
£obez (17.07), Tuchola (18.07), Olecko (24.07), Szczytno (25.07), Opalenica (1.08), £owicz (22.08), Koñskie (28.08)
i Nisko (29.08).

Pierwsza edycja konkursu EuroQuiz
odby³a siê w 2008 roku w 9 polskich
miastach. W ubieg³ym roku akcja objê³a ju¿ 12 polskich miast, przyci¹gaj¹c
ponad 35 tysiêcy uczestników.
Wiêcej informacji na stronie Komisji Europejskiej w Polsce:
www.ec.europa.eu/polska
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Obchody
450-lecia Olecka
w obiektywie
Jana Chmielewskiego
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Obchody
450-lecia Olecka
w obiektywie
Józefa Kunickiego
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(17a)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Sydney-Blackheat-Katoomba/Australia, 21 lipca 2008 r.
Jeli ma³e dziecko obrazi w jaki sposób ptaka,
to wyrosn¹ mu dodatkowe krzywe zêby
Nadal nie mogê przyzwyczaiæ siê do ruchu lewostronnego, który obowi¹zuje w Australii. Najgorzej jest na przejciach dla pieszych.

skurny przystanek autobusowy i znaki drogowe: Uwaga na
przechodz¹ce kaczki i oczywicie fascynuj¹ca australijska
rolinnoæ tu¿ na wyci¹gniêcie rêki. Przeszlimy kilka kilometrów, by w koñcu dotrzeæ do jednego z punktów widokowych w Górach B³êkitnych, a dok³adniej do Parku Narodowego Gór B³êkitnych.
Góry B³êkitne to pasmo w stanie Nowa Po³udniowa Walia
Góry B³êkitne.

W Blackheath.
Dzisiaj musielimy z Darkiem wstaæ trochê wczeniej, bo
o godz.6.00. Po niadaniu pani Iwona podwioz³a nas na stacjê w Bankstown. Stamt¹d pojechalimy poci¹giem do stacji
Sefton, gdzie dró¿nik ustawia³ wskazówki nieczynnego zegara na godzinê odjazdu poci¹gu.
Nastêpnie pojechalimy do Lidcombe. Tutaj spotkalimy
siê z kilkoma innymi osobami z naszej grupy i ruszylimy do
Parramatta. W kasie kupilimy bilety na strefê poza Sydney,
na zachód od tego miasta. Naszym celem by³o zobaczenie
Gór B³êkitnych. Pojechalimy wiêc 120 km za miasto do
Blackheath, a póniej do Katoomba.
Blackheath to prowincjonalne miasteczko, ale urocze. ¯ywcem
przeniesionez amerykañskiego serialu Przystanek Alaska.
Kilka uliczek i sklepów. Wystawy sklepowe takie same jak u
nas; czêæ towarów wystawiona jest na zewn¹trz. Przy drodze niewielkie domki jednorodzinne, w wiêkszoci drewniane z zaniedbanymi ogródkami pe³nymi zesch³ych lici. Ob-

wchodz¹ce w sk³ad Wielkich Gór Wododzia³owych. Zbocza
gór pokrywa las eukaliptusowy. Olejek eteryczny wydzielany przez te drzewa tworzy niebieskaw¹ mgie³kê  st¹d nazwa tych gór (Blue Mountains). Ronie tu 91 gatunków eukaliptusów. Tutejsze góry to w zasadzie wy¿yna piaskowcowa, w której wiatry i woda wy¿³obi³y przez miliony lat g³êbokie w¹wozy ze zdradliwymi urwiskami i kanionami. Zanim pojawili siê pierwsi biali, tereny te zamieszkiwali Aborygeni z plemienia Daruk. Pierwszym bia³ym, który zbada³
to najwy¿sze pasmo górskie Australii by³ Polak Pawe³ Edmund
Strzelecki (1797-1873)  szlachcic, geolog, geograf i pod-

Dom na sprzeda¿ w Blackheath.
ró¿nik. To on, kiedy zdoby³ najwy¿sz¹ górê (15 lutego 1840r.)
nada³ jej nazwê Góra Kociuszki (2228 m n.p.m.), poniewa¿
by³a ona bardzo podobna do Kopca Kociuszki w Krakowie.
W Katoomba.

C.d.n.

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

!
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Miejsce wiadczenia us³ug transgranicznych
Polski ustawodawca w celu wdro¿enia zasad do ustawy o podatku od towarów i us³ug, dotycz¹cych miejsca wiadczenia us³ug transgranicznych, na³o¿onych
na pañstwa cz³onkowskie dyrektyw¹ nr
2008/8/WE z 12.02.2008r. zmieniaj¹c¹
dyrektywê 2006/112/WE, wykreli³ obowi¹zuj¹ce do koñca 2009r. przepisy art.27
i 28 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i us³ug, a wprowadzi³ nowe zasady okrelone dodanymi ustaw¹
z dnia 23.10.2009r. o zmianie ustawy o
podatku od towarów i us³ug (DzU. nr 195,
poz.1504) przepisami art.28a-28o tej ustawy.
Zgodnie z art. 28a wprowadzono dla
potrzeb okrelenia miejsca wiadczenia us³ug
transgranicznych definicjê podatnika. Jest
nim:
 podmiot wykonuj¹cy samodzielnie dzia³alnoæ gospodarcz¹, o którym mowa
w art.15 ust.2 lub dzia³alnoæ odpowiadaj¹c¹ tej dzia³alnoci,
 osoba prawna nie bêd¹ca podatnikiem
w/w, która jest zidentyfikowana do VAT
lub do podatku od wartoci dodanej,
 podatnik, który nie wykonuje transakcji podlegaj¹cych opodatkowaniu, zgodnie
z art.5 ust.1, uznawany jest za podatnika w odniesieniu do wszystkich wiadczonych na jego rzecz us³ug.
Ogóln¹ zasadê, wynikaj¹c¹ z wykrelonego art.27 ust.1, która stanowi³a, ¿e
miejscem wiadczenia jest miejsce siedziby podatnika wiadcz¹cego us³ugê, a
gdy posiada sta³e miejsce prowadzenia
dzia³alnoci  to bêdzie to miejsce, a w
przypadku braku siedziby i miejsca sta³ego prowadzenia dzia³alnoci za miejsce
wiadczenia us³ugi uznaje siê miejsce sta³ego
zamieszkania podatnika zmieniono na ogóln¹ zasadê:
a) opodatkowane w miejscu, gdzie us³ugobiorca ma swoj¹ siedzibê lub sta³e
miejsce zamieszkania  jeli wiadczone s¹ na rzecz podatników (art. 28b
ust. 1),
b) je¿eli us³ugi s¹ wiadczone dla sta³ego
miejsca prowadzenia dzia³alnoci podatnika, które znajduje siê w innym
miejscu ni¿ jego siedziba lub sta³e miejsce
zamieszkania, wówczas miejscem wiadczenia jest to sta³e miejsce prowadzenia dzia³alnoci (art. 28b ust.2),
c) gdy nabywaj¹cy us³ugê podatnik nie
spe³nia warunków z ust.1 lub ust.2
wówczas miejscem wiadczenia jest
miejsce, w którym zwykle prowadzi on
dzia³alnoæ lub w który ma on miejsce
zwyk³ego pobytu.
Wprowadzono tak¿e ogóln¹ zasadê,
¿e w sytuacji wiadczenia us³ug na rzecz
podmiotów nie bêd¹cych podatnikami,
miejscem wiadczenia jest miejsce, w którym
us³ugodawca posiada siedzibê lub sta³e
miejsce zamieszkania (art.28c ust.1). Zasady
art.28c, dotycz¹ce miejsca wiadczenia na
rzecz podmiotów nie bêd¹cych podatnikami, maj¹ zastosowanie równie¿ w odniesieniu do us³ug nabywanych przez podatnika lecz przekazanych na cele osobiste podatnika, pracowników, wspólników
itd.

Wyj¹tki od w/w zasad:
1. (art.28d) Przy wiadczeniu us³ug dla
niepodatników przez poredników
dzia³aj¹cych w imieniu i na rzecz osób
trzecich, miejsce wiadczenia jest gdzie
dokonywana jest transakcja podstawowa.
2. (art.28e) Podobnie jak we wczeniej
obowi¹zuj¹cym art.27 ust.2 pkt1 ustawy, miejscem wiadczenia us³ug zwi¹zanych z nieruchomociami jest miejsce po³o¿enia nieruchomoci, z tym ¿e
dodatkowo objêto w tym przepisie us³ugi
zakwaterowania w hotelach lub obiektach podobnej funkcji, takich jak orodki
wczasowe lub miejsca przeznaczone do
u¿ytku jako kempingi, u¿ytkowania i
u¿ywania nieruchomoci.
3. (art.28f) Podobnie jak we wczeniej
obowi¹zuj¹cym art.27 ust. 2 pkt 2 ustawy,
miejscem wiadczenia us³ug transportu
pasa¿erów oraz us³ug przewozu towarów na rzecz niepodatników, jest
miejsce gdzie odbywa siê transport z
uwzglêdnieniem pokonanych odleg³oci (ust.2 i 3). Jednak¿e je¿eli us³uga
transportu towarów wiadczona na rzecz
niepodatników rozpoczyna siê i koñczy na terytorium dwóch ró¿nych pañstw
cz³onkowskich, wówczas miejscem wiadczenia jest miejsce gdzie transport siê
rozpoczyna (ust. 3). Zgodnie z ust. 4
wy³¹czono z trasy transportu odcinek
dojazdu do miejsca gdzie ³adowany jest
towar. Zgodnie z ust. 5 wskazano ¿e
zakoñczeniem transportu jest miejsce
gdzie faktycznie koñczy siê transport.
Zatem transport towarów na rzecz podatnika bêdzie siê odbywa³ na zasadach
wynikaj¹cych z art.28b.
4. (art.28g) Podobnie jak we wczeniej
obowi¹zuj¹cym art.27 ust. 2 pkt 3 lit. a
ustawy, miejscem wiadczenia us³ug wstêpu na imprezy kulturalne... na rzecz podatników jest miejsce, gdzie te imprezy faktycznie siê odbywaj¹ (ust.1).
Natomiast miejscem wiadczenia us³ug
w dziedzinie kultury... na rzecz niepodatników jest miejsce, w którym ta
dzia³alnoæ faktycznie jest wykonywana (ust. 2). Jednak¿e z uwagi na to, ¿e
przepis ten wchodzi w ¿ycie dopiero
od 1.01.2011r., st¹d do tego typu us³ug
w 2010r. zastosowanie bêdzie mia³ przepis
przejciowy art. 2 ustawy nowelizuj¹cej, który stanowi, ¿e w takim przypadku miejscem wiadczenia jest miejsce, gdzie us³ugi s¹ faktycznie wiadczone.
5. (art. 28h) Podobnie jak we wczeniej
obowi¹zuj¹cym art. 27 ust. 2 pkt 3 lit.
b, c, d ustawy, miejscem wiadczenia
us³ug pomocniczych do us³ug transportowych..., us³ug wyceny rzeczowego
maj¹tku ruchomego oraz na rzeczowym
maj¹tku ruchomym jest miejsce, w którym
s¹ one faktycznie wiadczone.
6. (art. 28i) Wyszczególniono oddzielne
zasady dla okrelenia miejsca wiadczenia us³ug restauracyjnych i cateringowych, dla których zgodnie z ust. 1,
miejscem wiadczenia jest miejsce, w

którym s¹ one faktycznie wykonywane. W ust. 2 odniesiono siê do przypadków kiedy us³ugi restauracyjne i
cateringowe s¹ wykonywane na pok³adach statków, statków powietrznych
lub poci¹gów w sytuacji gdy czêæ transportu wykonana jest na terytorium Wspólnoty, miejscem wiadczenia jest miejsce rozpoczêcia transportu pasa¿erów.
7. (art. 28j) Wyszczególniono oddzielne
zasady dla okrelenia miejsca wiadczenia us³ug krótkoterminowego wynajmu
rodków transportu, dla których zgodnie ust.1 miejscem wiadczenia jest
miejsce, gdzie te rodki s¹ oddawane
do dyspozycji us³ugobiorcy. W ust. 2
zdefiniowano terminy dla jakich uznaje siê krótkoterminowy wynajem rodków (ogólnie do 30 dni), a w przypadku jednostek p³ywaj¹cych do 90 dni.
8. (art. 28k) Okrelono miejsce wiadczenia us³ug elektronicznych wiadczonych na rzecz podmiotów niepodatników maj¹cych siedzibê, sta³e miejsce
zamieszkania lub miejsce zwyk³ego
pobytu na terytorium Wspólnoty przez
podatnika spoza terytorium Wspólnoty. Jest to miejsce gdzie te podmioty
posiadaj¹ siedzibê, sta³e miejsce zamieszkania lub miejsce zwyk³ego pobytu.
9. (art. 28l) Podobnie jak we wczeniej
obowi¹zuj¹cym art.27 ust.3 i 4 ustawy,
miejscem wiadczenia us³ug niematerialnych (pkt-1-14) na rzecz podmiotów niepodatników maj¹cych siedzibê,
sta³e miejsce zamieszkania lub miejsce
zwyk³ego pobytu poza terytorium Wspólnoty, jest miejsce gdzie te podmioty maj¹
siedzibê, sta³e miejsce zamieszkania lub
miejsce zwyk³ego pobytu.
10. (art. 28m) Okrelono miejsce wiadczenia us³ug telekomunikacyjnych lub
us³ug nadawczych radiowych i telewizyjnych, wiadczonych na rzecz podmiotów niepodatników maj¹cych siedzibê, sta³e miejsce zamieszkania lub
miejsce zwyk³ego pobytu na terytorium
Wspólnoty przez podatnika spoza terytorium Wspólnoty, których faktyczne
u¿ytkowanie i wykorzystanie ma miejsce na terytorium pañstwa cz³onkowskiego na którym podmiot bêd¹cy us³ugobiorc¹ ma siedzibê, sta³e miejsce zamieszkania lub miejsce zwyk³ego pobytu. Jest to miejsce gdzie te podmioty posiadaj¹ siedzibê, sta³e miejsce zamieszkania lub miejsce zwyk³ego pobytu.
11. (art. 28n) Wyszczególniono oddzielne zasady dla okrelenia miejsca wiadczenia us³ug turystyki, dla których zgodnie
z ust.1, miejscem wiadczenia jest miejsce
gdzie wiadcz¹cy us³ugê ma siedzibê
lub sta³e miejsce zamieszkania. Jednak¿e
(ust. 2) gdy us³ugi turystyki s¹ wiadczone ze sta³ego miejsca prowadzenia
dzia³alnoci us³ugodawcy znajduj¹cego
siê w innym miejscu ni¿ jego siedziba
lub sta³e miejsce zamieszkania, wówczas miejscem wiadczenia tych us³ug
jest to sta³e miejsce prowadzenia dzia³alnoci.

US£UGI

"
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AUTO-MOTO
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K33306
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V26909

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V36532
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K34005
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V26919
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V28918
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 B1903
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V30427
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V36542
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V26929
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V36522
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V30417
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V36512
* VW Jetta, 1,6B, 1988, tel. 604-534-938
K33702

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V35203
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-52049-48
B1006

KARAOKE w Pub Piwnica,
V35313

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V30107

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 10

00

00

do 22

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

(V31705)

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-20-59
B1205
* konie kabardyñskie, przeja¿d¿ki, pod siod³o, Gr¹dzkie
47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48
B1503

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

(V35303)

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna
Waraksa, tel. 663-805-960
B1603

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30

L26508
L27604

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1329
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V29308
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049

L16735

* Fryzjerski zak³ad: koloryzacja, strzy¿enie, trwa³a stylizacja; Kolejowa 3, tel. (87) 520 10 93.
V30817
* FRYZJER- SAUNA-ZABIEGI REGENERACYJNE,
KAMIENNA 1A, LOKAL 4, TEL. 691 733 800 V30707
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V28808

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L27106
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47
*

V29108

Kosmetyczny gabinet: zabiegi kosmetyczne twarzy
i cia³a, makija¿ permanentny, trwa³e przed³u¿anie
i zagêszczanie rzês. Kolejowa 3, tel. (87) 520 10 93. V30807V30801

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15420
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L27305
KWIACIARNIA ORCHIDEAul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

(V27209)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

PIZZA NA TELEFON

* Artyku³y i us³ugi elektryczne, Grunwaldzka 6, tel. 87610-00-66
V29208

* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70

L27703

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V27009
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V36202
* Nagrobki, Zak³ad Kamieniarski, Ryszard Topolski, Wieliczki,
ul. Spokojna 1; tel. 501-611-547.
V30207
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V29008

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V31206)

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

(V27109)

V28908

SERWIS OGUMIENIA

ka¿dy czwartek, start od 1900

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

V25010

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

(V32710)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* Pub Pod ABC, plac Wolnoci 8c, tel. 509-909-996 L28102
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl,
e-mail: kawarak@o2.pl,
B1703

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V36322
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V31715

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V26809

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.
V35103
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V37111

US£UGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863

L28202

US£UGI
Sklep DOM s.c.

#
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SPRZEDAM c.d.

Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2128
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V30437
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka
nad grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(34503)
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-561, 87521-43-68
L28302
* STOMATOLOG  24 godz., gabinety lekarskie Anna, Krzysztof
Sadowscy, STOMATOLOGIA, pe³ny zakres us³ug, protetyka stomatologiczna, DERMATOLOGIA, PLAC Wolnoci
11, I piêtro, rejestracja telefoniczna 605-893-381
K24902
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K34414
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L28002

Hutawki ogrodowe, jedyne 330 z³otych,
K33406
tel. 514-868-876.
Jaki, dzia³ki budowlane nad jeziorem, od 30.000 z³otych,
WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V34723
* kombajn Bizon Z-56 Super, tel. 505-586-101
K34001
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
L27504
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V34713
* mieszkanie trzypokojowe, 61 m.kw., rodkowa, tel. 692141-426
V27229
* mieszkanie, I piêtro, centrum, 78,3 m.kw., tel. 603-757409
K34101
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V36312
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
L27803
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L27902
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V36012
* siedlisko w Golubkach, kolonie, 0,62 ha lasu, 1,64 ha
gruntu, tel. 606-133-503
K33902
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2128
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V31915

(V36502)

WYNAJEM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V31605)

(V36002)

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)

KUPIÊ
* u¿ywane meble kuchenne, kuchenkê gazow¹ i lodówkê,
tel. 503-474-074
V35003
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756 L28501
SPRZEDAM

* lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ handlow¹, Targowa 12,
tel. 508-945-732
K24603
* lokal do wynajêcia, 31 m.kw., centrum, tel. 885-441-703 K24703
* lokal us³ugowy ko³o przychodni do wynajêcia, tel. 502264-901
V37301
* mieszkania i pomieszczenia do wynajêcia na dzia³alnoæ
gospodarcz¹, Kukowo, tel. 721-587-468
K25103
* na dzia³alnoæ gospodarcz¹ do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 hektara, tel. 502-088-402
K31213

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

* pó³ domu do wynajêcia, dwa pokoje, kuchnia, ³azienka, od
sierpnia, Olecko, tel. 600-111-015
K33602
Fundacja Zdrowe Olecko
26 93390006 0000 0006 6992 0001

* Choinki ciête ze wierka srebrnego,
(V30317)
GRÜNLAND
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V37121
* dom piêtrowy, wolnostoj¹cy, dzia³ka 511 m.kw., 380 000
z³otych, tel. 502-827-881
K33502
* dzia³kê budowlan¹, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-709756
B1803
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V27219
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K31313
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, Babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V34703

(V37021)

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V37001)

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

$
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(B1403)

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.

(K24803)

(V31805)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Maseczka chroni¹ca
przed wysuszeniem cery

Robimy j¹ z 2 ³y¿ek zmielonego rozmarynu
zalanych po³ow¹ szklanki wrz¹tku. Pozostawiamy j¹ pod
przykryciem przez 15 minut. Je¿eli na skórze nie mamy
rozszerzonych naczynek, dodajemy ³y¿eczkê miodu. K³adziemy na umyt¹ twarz na 20 minut. Zmywamy letni¹ wod¹
oligoceñsk¹, mineraln¹ lub przegotowan¹ kranówk¹.

Na radoæ serca

Melisa pobudza do miechu, gdy¿ wype³nia serce ludzkie
radoci¹ pisa³a najs³awniejsza redniowieczna zielarka wiêta
Hildegarda. St¹d zapewne wziê³a siê ludowa nazwa tej roliny
pociecha serca, popularna dosyæ w krajach zachodniej
Europy. U nas przed kilku wiekami Syreniusz autor bardzo

znanego dzie³a O zio³ach i mocy ich tak pisa³ o melisie:
Serca smêtne rozwesela, md³e posila, smutnym i melancholijnym
umys³om dobre czyni, ¿o³¹dek wysusza, zagrzewa, posila i
do ³zawienia sposobnym czyni rano na czczo u¿ywana.
Natomiast stosowana na noc mia³a z cia³a sny straszne z
krwi¹ wydalaæ a weso³e czyniæ.

Ok³ady likwiduj¹ce bóle

Dawn¹ form¹ termoforu by³y ok³ady z rozgrzanego ziarna.
Stosowano je przy bólach gard³a, szczególnie gdy napuch³y migda³ki, przy przeziêbieniach (wtedy ok³adano dok³adnie piersi), przy silnych bólach brzucha, bólach miêniowych, ró¿nych kolkach. Ziarno rozgrzewano najczêciej wysypuj¹c owies na patelniê ustawian¹ na ma³ym
ogniu. W trakcie ogrzewania nasiona mieszano, aby siê
nie przypali³y. W zasadzie mo¿na u¿yæ te¿ nasion przypalonych, wa¿na jest bowiem tylko temperatura. Owies wykorzystuje siê kilkakrotnie.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Ser w ostrej zalewie

40 dag sera feta lub inny dobrze
odciniêty, 5 z¹bków czosnku, ostra
papryczka, 10 listków wie¿ej lub 2 ³y¿ki suszonej bazylii, szklanka oliwy.
Ser kroimy w kostkê, Bazyliê jeli
wie¿a siekamy. Obieramy czosnek i
myjemy papryczkê. Jeli chcemy bardziej pikantn¹ zalewê to czosnek przekrajamy na pó³. W wyparzonym s³oiku
uk³adamy ser na przemian z przyprawami, zalewamy oliw¹ i szczelnie zamykamy. Ser mo¿na tak przechowywaæ przez
trzy tygodnie.

Sa³atka a la konfetti

75 dag pomidorów, 2 puszki kukurydzy, ma³y ogórek, 40 dag szynki, pêczek szczypiorku, 10 ³y¿ek oleju, 100
ml octu winnego, sól, pieprz, posiekana
bazylia.
Ogórki i pomidory po umyciu kroimy w kawa³ki. Szynkê kroimy w drobn¹ kostkê. Kukurydzê ods¹czamy. Wszystko to mieszamy w du¿ej misce. Z oleju,
octu, soli i pieprzu sporz¹dzamy sos.
Polewamy nim wymieszane sk³adniki.
Po wierzchu posypujemy posiekanym
szczypiorkiem z bazyli¹.

Sierpieñ

... (sierzpieñ) pochodzi od sierpa. £aciñska nazwa Augustus, zapo¿yczona do
jêzyka europejskiego, pochodzi od cesarza Oktawiana Augusta.

San Francisco

... jest miastem bez cmentarzy.

Ludmi³y, Maryny
Abdona, Donata, Leopolda, Lubomys³a,
Lutomy³a, Paw³a, Piotra, Rocis³awa,
Szczês³awa, Ubys³awa, Ursusa, Zbys³awa, Zdobys³awa
31 lipca
Ernesty, Ernestyny, Heleny, Igi, Ignacji, Leny, Ludomiry
Alfreda, Beatusa, Ernesta, Ignacego,
Justyna, Lubomira, Ludomira, Romana
1 sierpnia
Bronis³awy, Justyny, Nadii, Nadziei,
Orchidei, Wery
Alfonsa, Brodzis³awa, Jaros³awa, Juliana, Justyna, Piotra, Ralis³awa, Wierus³awa, Wierusza
2 sierpnia
Borzys³awy, Dulcynei, Gustawy, Kariny, Katyny, Marii
Alfonsa, Borzys³awa, Eliasza, Euzebiusza, Gustawa, Stefana, wiatos³awa

Suszone winie

Winie suszy siê z pestkami na s³oñcu,
a potem dosusza z wolna w piecu lub
piekarniku. Robi siê to na blachach
wysypanych s³om¹ lub w przetakach.

Dzwon

Po silnym trzêsieniu ziemi czêsto
s³ychaæ podziemne dwiêki przypominaj¹ce bicie dzwonu.

Sennik

* Gdy we nie jesz, to oskar¿¹ ciê nies³usznie o z³y czyn.
* Gdy we nie nosisz jeden kolczyk w
uchu, to spotkasz siê z kim, kogo
kochasz.
* Gdy we nie nosisz dwa kolczyki, oznacza to flirt z kilkoma parter(k)ami.
* Gdy ni siê ci, ¿e zosta³e trafiony
strza³¹  oznacza to gorzki zawód.



27 lipca
Aurelii, Julii, Laury, Lidii, Lili, Liliany,
Lilii, Lilli, Marty, Natalii, Tomis³awy
Alfonsa, Aurelego, Aureliusza, Celestyna,
Cezarego, Dionizego, Jerzego, Rudolfa, Wszebora
28 lipca
Ady, Aidy, Aliny, Ireny, Marceli, Sylwii, Wiwianny, Wiwiany
Antoniego, Innocentego, Melchiora,
Samsona, Sylwiusza, wiêcimira, wiêtomierza, wiêtomira, Walentego, Wiktora,
Wiktoriana
29 lipca
Beatrycze, Cierpis³awy, Flory, Lucylii,
Lucylli, Ludmi³y, Marii, Marty, Olgi
Antoniego, Cierpis³awa, Konstancjusza,
Konstantego, Konstantyna, Olafa, Serafina, Urbana
30 lipca
Aldony, Juliety, Julii, Julity, Leontyny,

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

Kto szczêliwy, nie patrzy na zegar.
Aleksander Gribojedow
**
Gdyby trzeba by³o studiowaæ wszystkie
przepisy prawne, brakowa³oby czasu
na ich przekraczanie.
Johann Wolfgang Goethe

PRZYS£OWIA
 Oko³o w. Marty (29 lipca) ze ¿niwami ju¿ nie ¿arty.
 Kto latem pracuje, zim¹ g³ody nie
poczuje.
 Leje od Jakuba do Ignaca (31 lipca), stracona rolnika praca.
 Jaki pierwszy, drugi, trzeci taki ca³y
sierpieñ leci.
 W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda sta³a, bêdzie zima d³ugo bia³a.
 Na wiêtego Palikopy (1 sierpnia)
czêsto pal¹ siê kopy.
 Z sierpem w rêku witaæ sierpieñ: wiele
uciech, wiele cierpieñ.
 Na w. Gustaw (2 sierpnia) kopy w
polu ustaw.
 Gdy w sierpniu z pó³nocy dmucha,
nastaje zwykle posucha.

Gotowanie mleka
niepasteryzowanego

Mleko nie zwarzy siê, jeli przed
gotowaniem dodamy do niego nieco cukru
 pó³torej ³y¿eczki na litr mleka.

Ocet

Mocno zabrudzone posadzki kamienne
bêd¹ lniæ jak nowe, kiedy wyszorujemy je gazetami zamoczonymi w occie.

Najwy¿szy..

...¿yj¹cy mê¿czyzna, Tunezyjczyk Redhouane Charbib, mierzy 236 cm wzrostu.

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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Sumowo

Zawsze mnie dra¿ni³a niesprawiedliwoæ. I nigdy nie mog³em i mogê siê z
tak¹ sytuacj¹ pogodziæ. Straszne jest równie¿ wrzucanie wszystkich i wszystkiego do jednego wora, przyk³adanie tej
samej miary, a przede wszystkim karanie niewinnych za winy winnych. Zabrzmia³o to trochê zawile, ale ju¿ objaniam na przyk³adzie. Stadion, mecz,
lub inna du¿a impreza. Na wiecie piwo
leje siê strumieniami, browary zarabiaj¹, dziêki czemu chêtnie zajmuj¹ siê
finansowaniem imprez. Odpowiednie
s³u¿by pilnuj¹ porz¹dku, a niegrzecznych po prostu usuwa siê z imprezy i
bardzo ostro karze za przewinienia. U
nas, có¿, wprowadza siê zakaz sprzeda¿y i spo¿ywania, czyli ka¿e siê tych,
którzy chcieliby grzecznie wypiæ po prostu
piwo, popiewaæ, a wiadomo ¿e z³ocisty trunek wzmacnia struny g³osowe, za
grzechy tych, którzy mogliby je ewentualnie pope³niæ. Podobnie z dostêpem
do jeziora. Je¿eli korzystaj¹cy z pla¿y
zostawiaj¹ mieci, to co siê robi? Uniemo¿liwia siê dostêp do pla¿y i ju¿! Zamiast
ustawiæ najprostsze nawet kosze na mieci,
lub po prostu worki, a karaæ miec¹cych. Ludziom trzeba daæ szansê nauczyæ siê po sobie sprz¹taæ. Jednym
wystarczy uwaga i mo¿liwoæ usuniêcia ba³aganu, innym trzeba przywaliæ
1000 z³ mandatu. I tak nale¿y postêpowaæ. Na szczêcie Wójt Baka³arzewa
zezwoli³ nam na dojazd nad jezioro
Sumowo, za co serdecznie dziêkujemy.
I proszê wierzyæ, nie zostawilimy nawet ³upiny po s³onecznikach, a nawet
zebralimy ró¿ne mieci. I dziêki temu
moglimy zorganizowaæ spinningowe
mistrzostwa Klubu Ukleja.
Dlaczego Sumowo? Wystarczy przeczytaæ relacjê z zawodów sprzed roku.
Szczupaki  to one nas zapraszaj¹ na
to jezioro.
30 maja. Spóniona wiosna odrabia
zaleg³oci. Zielone trzciny ju¿ stercz¹ z
wody nawet na metr. Licie gr¹¿ela tworz¹
coraz gêstsze rybie kryjówki. Bzy przekwit³y, wiêc i tar³o powinno byæ ukoñczone. Ostatnie owady majówki wpadaj¹ do wody. ¯aby trochê ucich³y.
Wszystko wskazuje na to, ¿e szczupak
na Sumowie powinien ¿erowaæ. Jeszcze przed 7. rano 8 ³odzi wyruszy³o na
poszukiwanie zêbaczy. Pogoda fajna.
S³oñce, czasem chmurki, tylko zmienny wiatr krêci nami jak na karuzeli.
Wszyscy zaczêli od szukania szczupaków. Minê³a godzina, dwie. Cisza. Co
by³o nie tak. Wiêkszoæ wêdkarzy szybko

przestawi³a siê na leciutkie wklejanki i
pogoñ za trzcinowym okoniem. Okonie
dawa³y siê docign¹æ, wiêc trudno by³o
zrezygnowaæ z takiego ³owienia na rzecz
bardzo w¹tpliwych szczupaków.
W³aciwie tylko jedna za³oga  Bogdan
Skowroñski i Andrzej Kopiczko  konsekwentnie szuka³a szczupaków. W przypadku Bogdana da³o to znakomity efekt.
Pierwsza tura to jeden wymiarowy szczupak, z³owiony w³anie przez Bogdana
Skowroñskiego. 1310 g wystarczy³o do
zwyciêstwa w tej turze. Kolejne wyniki
to wy³¹cznie okonie. Dwie, trzy sztuki,
ale tak¿e 10 i 12. Wyniki zbli¿one i
w³aciwie wszyscy, którzy mieli ryby
w pierwszej turze, mogli liczyæ na du¿¹
poprawê w turze drugiej. Zanim jednak
ruszylimy na kolejne 4 godziny poszukiwañ ryb, Krzysiek Gryniewicz zaprosi³ nas na gor¹cy posi³ek. W uroczym
miejscu, na lekko zakrzaczonej polanie,
kie³baska, boczek i pieczony chleb smakowa³y wybornie. Wa¿enie przebiega³o
bardzo sprawie, a ka¿dy chcia³ zwa¿yæ
ryby jak najszybciej, aby w dobrym
zdrowiu wypuciæ je do jeziora , gdy¿
tradycyjnie ju¿ ka¿da ¿ywa, wypuszczona
ryba to dodatkowe 15 pkt gratis. Z takiego bonusa korzystali wszyscy wêdkarze, a ryby zdrowe wraca³y do jeziora. Posileni, wypoczêci i zrelaksowani
kwadrans przed po³udniem wyruszylimy na drug¹, decyduj¹ca turê. Taktyka bardzo prosta. Znaleæ stadko ¿eruj¹cych okoni. Warunki pogodowe w³aciwie siê nie zmienia³y, no, mo¿e wiatr
trochê siê rozszala³. Ale to mia³o pozytywne skutki. Okonie wychodzi³y za
drobnic¹ na skraj trzciny i tam mo¿na
by³o je oszukaæ. Pojawia³y siê tak¿e du¿o
czêciej szczupaki. Krótkie, ale przecie¿ na malutkie okoniowe przynêty trudno
by³o liczyæ na du¿e okazy. Prawdziwe
rzebienie okoni w przybrze¿nych strefach zaprezentowali koledzy z Augustowa. Przynios³o to sukces po³owiczny, poniewa¿ cierpliwy Bogdan, ponownie,
tym razem prawie w ostatnim rzucie,

z³owi³ szczupaka. Dodatkowo Renek
Galicki przyniós³ do wagi dwa drobne,
ale wymiarowe szczupaki, które po
zwa¿eniu równie¿ wypuci³. Otrzyma³
oczywicie po 15 dodatkowych punktów. I tutaj refleksja. W przysz³ym roku
za wypuszczonego szczupaka premia
bêdzie du¿o wiêksza. W drugiej turze
ryb by³o wiêcej, co zdarza siê rzadko,
poniewa¿ najczêciej ranek to panek!
No i zêbate drapie¿niki ciut lepiej ¿erowa³y, poniewa¿ oprócz trzech wymiarowych mielimy jeszcze kilkanacie sztuk.
W porównaniu z ubieg³ym rokiem to
malizna, ale powodem tego jest jednak mocno opóniona wiosna. A tak¹
punktacjê zanotowa³a komisja sêdziowska:
1. Bogdan Skowroñski
5
2. Zbigniew Maciejewski
5
3. Renis³aw Galicki
8
4. Andrzej Gorlewski
8
5. Wojciech Palczewski
9
6. Krystyna Majewska
10
7.Krzysztof Krajewski
14
8. Arnold Hoci³³o
17
9. Kazimierz Heæman
17
10. Jerzy Rynkowski
21
W zawodach uczestniczyli równie¿:
Tomasz Gawroñski, Pawe³ Topolski,
Edward Sznurkowski, Mieczys³aw
Kaczanowski, Andrzej Kopiczko i
Krzysztof Gryniewicz.
Jedyna Rodzynka w naszym towarzystwie, Krysia, ponownie do³o¿y³a wielu
facetom. Jako organizatorzy, cz³onkowie klubu Ukleja byli tym razem bardzo gocinni, zajmuj¹c tylko trzy miejsca w dziesi¹tce, i to raczej na jej koñcu. Kolejne imprezy ju¿ wkrótce. Organizuj¹ i Augustów, i ko³o Okoñ, i
Raczki. A Klub Ukleja ju¿ teraz zaprasza na kolejn¹ edycjê Spinningowych
Mistrzostw Olecka. Jak nic siê nie zmieni,
to 8 sierpnia, oczywicie na jeziorze
Oleckie Wielkie.
Wielkie podziêkowania wszystkim
uczestnikom i kolegom z Klubu.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
J. Arnold Hoci³³o

'
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Tenis ziemny

Siatkówka
18.07.2010r. ma boisku MOSiR w Olecku rozegrano III Turniej Siatkówki
Pla¿owej z cyklu Grand Prix Olecka 2010 Organizator: MOSiR Olecko. Sêdzia
g³ówny: Dariusz Karniej.
Do turnieju zg³osi³y siê cztery pary. Turniej zosta³ rozegrany systemem ka¿dy
z ka¿dym.
Wyniki:
- P. Sura¿yñski / A. Opanowski  A. Puchalski / A. Puchalski
2:0
- A. Bogdan / M. Matusiak  R. Dobreñko / R. Kalski
2:0
- P. Sura¿yñski / A. Opanowski - R. Dobreñko / R. Kalski
2:0
- A. Bogdan / M. Matusiak - A. Puchalski / A. Puchalski
2:0
- P. Sura¿yñski / A. Opanowski - A. Bogdan / M. Matusiak
2:1
- R. Dobreñko / R. Kalski - A. Puchalski / A. Puchalski
2:1
Koñcowa kolejnoæ:
1. Sura¿yñski / A. Opanowski
2. A. Bogdan / M. Matusiak
3. Dobreñko / R. Kalski
4. A. Puchalski / A. Puchalski
Zwyciêska para otrzyma³a pami¹tkowe statuetki oraz dyplomy. Ogó³em w turnieju startowa³o 8 zawodników.
Dariusz Karniej

Dokoñczenie ze s. 20.

Jubileusz

Trzy dni imprez, w których ³¹czny udzia³
wziê³o co najmniej kilkadziesi¹t tysiêcy
osób pozwoli³o olecczanom choæ na chwilê
wróciæ do czasów pierwszych Przystanków. Podsumowuj¹c z³o¿onoæ i ofertê,
jak¹ przedstawi³ olecczanom i turystom
Urz¹d Miejski, nale¿y zaliczyæ wszystko
to, co dzia³o siê w miecie pomiêdzy 23
a 25 lipca. Za ma³o jest miejsca by opisaæ wszystkie koncerty, wystawy typu wioska
redniowieczna, czy konkursy. By³o przecie¿
nawet gotowanie kapusty oraz blinów dla
kilku tysiêcy osób. Dzieciaki z rodzicami
sta³y po kilka godzin w kolejkach do batutu. By³y niezliczone wszelkiego rodzaju stoiska. Wystawy wêdkarskie, ³owieckie i kulinarne. Od dziewi¹tej do bia³ego
rana nikt, kto chcia³ w miecie bawiæ siê,
nie móg³ siê nudziæ. To jest oferta jakiej
nie powstydzi³oby siê ¿adne miasto.
Nas koniec trzeba podkreliæ równie¿
wymiar finansowy. Turyci kupowali w
sklepach, mieszkali w hotelach i jedli w
restauracjach. Co najmniej kilka tysiêcy
ludzi zjecha³o do miasta. To jest wymiar
gospodarczy imprezy.
Jest siê z czego cieszyæ. Niektórzy ju¿
zaczêli odliczaæ czas do obchodów 500lecia miasta.
B. Marek Borawski

Listy
do redakcji
Szanowna Redakcjo

Ostatnio w³adzê nad Oleckiem przejê³a
nikomu nieznana partia RACJA Polskiej
Lewicy, choæ ludzie mówi¹, ¿e to dawna Partia Antyklerykalna pod nowym
szyldem, której dwóm weteranom przeszkadza³ wczeniej Krzy¿ nad cmentarn¹
kaplic¹ i wzniesienie Pomnika Jana Paw³a
II. Ludzie mówi¹, a tymczasem dwaj
aktywni antykleryka³owie opanowali Radê
Gminn¹ i referendum og³aszaj¹, choæ
do tego trzeba mieæ zgodê co najmniej
10% doros³ych obywateli miasta, czyli
oko³o 1800 pe³noletnich osób. Pytania
referendalne te¿ wymylono manipulacyjnie, sugeruj¹c gotowe odpowiedzi tym,
którzy podpisuj¹ z zamkniêtymi oczyma i lew¹ rêk¹, albo przy niepe³nej trzewoci. A zdarza siê to i dobrym katolikom.
O co oleccy antykleryka³owie
Polskiej Lewicy tocz¹ ostatni bój? Poród insynuacji i napastliwych urojeñ
pragn¹ kolejny raz zapobiec lokalizacji
kaplicy z orodkiem charytatywnym
na ziemi odzyskanej dla przesiedlonych

Piêkne puchary ufundowane przez
Rektora Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
pana Józefa Krajewskiego z Okazji 450lecia za³o¿enia Olecka,powêdrowa³y do
E³ku, Józefos³awa i Suwa³k.
Do Turnieju Tenisa Ziemnego stawi³o siê 16 zawodników z wymienionych miejscowoci oraz Rumii, Olecka,
Poznania i Gdañska.Zwyciêzc¹ turnieju
zosta³ Jakub Osowski z E³ku, który w
finale pokona³ Waldemara wierzbiñskiego (Józefos³aw) 7/6(1);7/6(3).W
meczu o trzecie miejsce honoru Olecka
broni³ Andrzej Bomber lecz z miernym skutkiem ulegaj¹c Adamowi C¹kale z Suwa³k 6/3.
W uroczystym wrêczeniu uczestniczy³ rektor Wszechnicy Mazurskiej p.
Józef Krajewski i Burmistrz Olecka p.
Wac³aw Olszewski.
Andrzej Bomber

ze stron rodzinnych na Wschodzie, upamiêtnionych pomnikiem na cmentarzu
i tablicami w kociele. Inicjatorzy antykrucjaty nie czekaj¹, a¿ wed³ug wymogów prawa mieszkañcy podpisz¹ wniosek referendalny, a wród nich - katolicy zainteresowanych parafii i ich rady
parafialne. Anonimowo pewnie znów
wiele pomyj wyleje siê w internecie,
bo to kana³ najbardziej nony. Wilno,
Lwów czy Kraków licz¹ setki lat, a jako nie wytyka siê tym miastom nadmiaru wi¹tyñ: kocio³ów, cerkwi, zborów,
synagog. wi¹tynie zamilk³y tylko w czas
wojny, gdy okupant pozdejmowa³ dzwony.
Olecko ma tylko 450 lat i wi¹tyñ nie
za wiele, jak na taki czas, a inicjatywa
budowy nowego obiektu z u¿ytecznym
powszechnie orodkiem charytatywnym
by³aby znakiem wdziêcznoci za Opatrznoæ Bosk¹ i opiekê Najwiêtszej Marii Panny Królowej Polski, bo ¿yjemy
w wolnoci, a nie na nieludzkiej ziemi. Olecko ma Sanktuarium Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego, staje siê miastem pielgrzymek Jeli komu nie jest
po drodze do wiary, to powinien przynajmniej podaæ LICZBÊ cz³onków
RACJI Polskiej Lewicy. Racja racj¹, ale
lewica te¿ mo¿e mieæ ró¿ne oblicza.
Z wyrazami szacunku
H. Sienkiewicz

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, 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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Jubileusz

Waldemara Rukcia

Trudno jest wyceniæ wartoæ jubileuszu dla historii miasta. Tym bardziej trudno,
¿e ocena ta dotyczy wielu poziomów czy
rodzajów dowiadczeñ. Zatem jest wymiar
historyczny, polityczny, kulturalny, naukowy,
spo³eczny, reklamowy... i w zasadzie mo¿na
by³oby wyliczaæ bardzo d³ugo. Najwa¿niejszy jest jednak wymiar osobisty  bo
tylko tak mo¿na oceniæ wszystko to, co
dzia³o siê i co jeszcze bêdzie dziaæ siê
wokó³ nas. Bêdzie? Tak, bo przecie¿ jubileusz trwa ca³y rok.
Ale teraz o tym co by³o. Przez kilka
minionych dni trwa³a wielka fiesta i chyba nie by³o ani jednego olecczanina czy
turysty, który potrafi³by byæ na wszystkich zaproponowanych przez organizatorów imprezach.
Do dorobku historycznego i naukowego trzeba zaliczyæ seminarium i konferencjê, które odby³y siê na Wszechnicy
Mazurskiej. Seminarium Miêdzynarodowe
spotkanie kultur na przyk³adzie wielokulturowoci w historii Olecka pokaza³o
nasze miasto (kiedy miasto pogranicza)
jako tygiel idei i wartoci, naturalnie w

wymiarze takim, jaka by³a rola gospodarcza naszego grodu. Wyk³ad dr Marka Góryñskiego znacznie rozszerzy³ horyzonty wiedzy zgromadzonych na sali
osób. Szczególnie wa¿ne, przynajmniej
dla mnie, by³o stwierdzenie, ¿e je¿eli dotyczy
to interpretacji dziejów, w naszym wypadku istniej¹ trzy historie: polska, niemiecka i litewska. Wielu nieporozumieñ
bêdzie mo¿na unikn¹æ je¿eli bêdzie siê o
tym pamiêtaæ. Wa¿n¹ czêci¹ seminarium
by³o wyst¹pienie dr Jerzego Stankiewicza (wyst¹pienie publikujemy w tym numerze TO).
Donios³ym faktem historycznym i
naukowym by³o ukazanie siê obszernej
pracy pt. Dzieje Olecka. 1560-2010,
której wydawc¹ jest Urz¹d Miejski.
Drugim wa¿nym naukowo wydarzeniem by³a konferencja Pieni¹dz na Ziemi Oleckiej oraz wystawa numizmatów
pod tym samym tytu³em. Tak znamienitej wystawy nie powstydzi³oby siê ¿adne
z polskich i europejskich muzeów i tym
bardziej donios³y ma to wymiar, kiedy
zauwa¿y siê fakt, ¿e przygotowano j¹ tylko
na dwa dni pokazu.
Dorobkiem naukowym w wymiarze
Olecka sta³o siê te¿ otwarcie wystawy
historycznej w dawnym ratuszu miejskim
w parku. Kuratorka wystawy Eliza Ptaszyñska zebra³a w jednym miejscu wszystko
to co dla 450-letniej historii miasta sta³o
siê wa¿ne. Kto wystawy nie widzia³ powinien j¹ koniecznie zobaczyæ.
Artystycznie najwa¿niejszymi wydarzeniami by³o otwarcie wystawy Portrety olecczan Ewy Koz³owskiej oraz koncerty: Wniebowcietych, Marka Ga³¹zki

oraz Janusza Panasewicza. Dodatkowo
wystawa Ewy Koz³owskiej zosta³a uwieczniona wydaniem albumu pod tym samym
tytu³em.
Ciekawym pomys³em i bardzo oryginalnym by³o i jest zorganizowanie przez
Wies³awa Bo³tryka wystawy rysunku satyrycznego w szalecie miejskim, nazwanym w tym wypadku Dworem Potrzeb.
Wydarzeniem towarzyskim i politycznym
jednoczenie sta³a siê obecnoæ na otwarciu jubileuszu Prezydenta elekta Bronis³awa Komorowskiego. To w³anie Prezydent wraz z burmistrzem Wac³awem
Olszewskim uroczycie otworzyli obchody
naszego wiêta.
Wydarzeniem towarzyskim sta³o siê
równie¿ spotkanie zorganizowane przez
Burmistrza w maj¹tku Gi¿e Marczak i bal
w Hotelu Olecko. Takim samym wydarzeniem by³o sadzenie drzewek w Alei
Przyjani.
Do wydarzeñ towarzyskich nale¿a³oby
zaliczyæ wspóln¹ fotografiê olecczan. Odby³o siê to na ma³ym stadionie, a zdjêcie
uka¿e siê w okolicach padziernika b.r.
Trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e wokó³ na
stadionach, kortach, wodzie zorganizowanych
zosta³o mnóstwo imprez sportowych i turystycznych: regaty, w których wystartowa³y najlepsze za³ogi z regionu, konkursy siatkówki pla¿owej, tenisa, mecze pi³ki no¿nej... mnóstwo, mnóstwo imprez.
By³a te¿ nauka turystycznego nurkowania
zorganizowana przez olecki klub p³etwonurków Amfiprion.
Dokoñczenie na s. 19.

