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Bądź śmiał i odważny. Kiedy spojrzysz
wstecz na swoje życie, bardziej będziesz żałować, że czegoś nie zrobiłeś, niż że coś zrobiłeś.
H. Jackson Brown, Jr.
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SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10
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sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K00205
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V32901

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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masaż, rehabilitacja,
tel. 605-869-755 K00006
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Waldemar Rukść otrzymał
wyróżnienie za rysunek miesiąca
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej
we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w
Olecku „Mazury Garbate” zaprasza Członków Lokalnej
Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej i wszystkich
chcących sprzedawać swoje wyroby do wzięcia udziału w

Jarmarku
Bożonarodzeniowym 2014
który odbędzie się 21 grudnia (niedziela),
w godzinach od 11.00 – 15.00
na Rynku placu Wolności w Olecku

Waldemar Rukść otrzymał wyróżnienie w konkursie
na najlepszy rysunek satyryczny listopada zorganizowanym
przez Muzeum Karykatury. Na konkurs 78 autorów nadesłało 203 prace.
Najlepsze z nich zostaną zaprezentowane w marcu 2015
w na wystawie „Najlepsze z Najlepszych” w Muzeum Karykatury. m

Spotkanie autorskie z
Wojciechem Anuszkiewiczem

Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku / Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna zaprasza na
spotkanie autorskie z Wojciechem Anuszkiewiczem
połączone z promocją jego książki „Pośrodku”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 12.12.2014 r. o godz.
1700 w Czytelni Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w
Olecku przy ul Armii Krajowej 30.
nie „Otwarte Drzwi”.
Udało się nam zebrać 1314 kg żywności – mówi Wojciech Bojar, prezes stowarzyszenia - Zebrana żywność
zostanie przekazana dzieciom ze świetlic socjoterapeutycznych. Przygotujemy również paczki bożonarodzeniowe
najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta. Składam
serdeczne podziękowania wolontariuszom i nauczycielom
zaangażowanym w zbiórkę oraz darczyńcom, którzy kupując produkty żywnościowe włączyli się do akcji. Życzę
wszystkim zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 					
wojeg

Świąteczna Zbiórka Żywności

V31204

V29308

K01701

W dniach 28 – 29 listopada wolontariusze oleckich szkół
- Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum dla Dorosłych, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych oraz Domu
im. Janusza Korczaka w Olecku uczestniczyli w Świątecznej
Zbiórce Żywności zorganizowanej przez Federację Polskich
Banków Żywności.
Koordynatorem akcji na terenie Olecka było Stowarzysze-

GRÜNLAND

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09

V27710

Centrum Roślin Ozdobnych

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

K01601

KONKURS OFERT
NA WYNAJEM LOKALU ARTS

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu „ARTS”, usytuowanego przy Placu Wolności
22 w Olecku.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać
do dnia 16.12.2014 r. do godz. 10:00 w sekretariacie ROK „Mazury Garbate” lub korespondencyjnie
na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku
„Mazury Garbate, Plac Wolności 22, 19-400 Olecko.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu
16.12.2014 r. do godz. 10:15 w gabinecie dyrektora
ROK „MG”.
Szczegóły konkursu i kryteria oceny na stronie
internetowej www.przystanek.pl
Uczniowie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w
Olecku w ramach kolejnej zbiórki żywności w ramach Caritasu postanowili w tym roku zbierać na szlachetną paczkę dla
rodziny potrzebującej żywności, środków czystości.
Dodatkowo potrzebujemy jeszcze kurtkę zimową dla
dziecka, dziewczynki: 9 lat, rozmiar 140.
Żywność zbieramy od 12 lat we współpracy z Parafią i
Caritasem i zawsze mogliśmy liczyć na społeczeństwo Olecka
za co dziękujemy i liczymy na dalszą pomoc.
Zbiórka odbędzie się 12 i 13 grudnia.
Opiekun uczniów Dariusz Gałaszewski

Z blaskiem i precyzją

Koncert filharmonii odbędzie się 9 grudnia o godzinie
18 w sali kina Mazur
wykonawcy:
Liza Wesołowska / Małgorzata Toczyska-Ludwig
sopran
Mateusz Tomaszewski / Marcin Zarzycki - trąbka,
trąbka piccolo
Adam Sychowski / Marcin Łopacki - fortepian
w programie m.in. W.A. Mozart, G.F. Haendel, J.S.
Bach, G. Rossini, W. Lutosławski, M. Sawa, G. Verdi i
inni.

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,99 zł
ON arctic ..................5,19 zł
Pb 95......................... 4,95 zł
PB 98......................... 5,05 zł
LPG............................ 2,39 zł
Olej opałowy............... 3,30 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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WYSTAWY STAŁE
• Wystawa znaczków pocztowych, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• pokaz fotografii warsztatowej, Galeria Na schodach”,
ROK MG
3 grudnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
4 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - konferencja, sala kina Mazur
5 grudnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
18.00 - Wystawa znaczków „Jan Paweł II”, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, wernisaż (?)
19.00 - Koncert Andrzeja Garczarka (Poezji Gram, sala kina
„Mazur”
20.15 - Koncert Anny Dąbrowskiej (Poezji Gram, sala kina
„Mazur”
6 grudnia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.30 - Warmia i Mazury pływają, hala Lega
19.00 - Koncert Krzysztofa Zalewskiego (Poezji Gram, sala
kina „Mazur”
20.15 - Koncert Karoliny Czarneckiej (Poezji Gram, sala
kina „Mazur”
7 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17.00 - Piorun i magiczny dom, film, kino Mazur
19.00 - Igrzyska śmierci. Kosogłos, cz. I, film, kino Mazur
8 grudnia (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Gdzie jest Mikołaj? - spektakl, hala „Lega”
17.00 - Piorun i magiczny dom, film, kino Mazur
19.00 - Igrzyska śmierci. Kosogłos, cz. I, film, kino Mazur
9 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
15.30 - Piorun i magiczny dom, film, kino Mazur
18.00 - koncert Filharmonii, sala kina Mazur
19.00 - Igrzyska śmierci. Kosogłos, cz. I, film, kino Mazur
10 grudnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
11 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
12 grudnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
zbiórka na rzecz szlachetnej paczki
10.00 - „Wyjdź z cienia przemocy”, konferencja, sala kina
Mazur
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.00 - Wielka szóstka, film, kino Mazur
17.00 - Spotkanie autorskie z Wojciechem Anuszkiewiczem,
biblioteka pedagogiczna, Armii Krajowej 30
18,00 - Igrzyska śmierci. Kosogłos, cz. I, film, kino Mazur
20.00 - Igrzyska śmierci. Kosogłos, cz. I, film, kino Mazur
13 grudnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
zbiórka na rzecz szlachetnej paczki
16.00 - Wielka szóstka, film, kino Mazur
18,00 - Igrzyska śmierci. Kosogłos, cz. I, film, kino Mazur
20.00 - Igrzyska śmierci. Kosogłos, cz. I, film, kino Mazur
14 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
8,45 - turnieju rankingowym w szachach, hala Lega
15 grudnia (poniedziałek)
16.00 - Wielka szóstka, film, kino Mazur
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Poezji Gram po raz czwarty

W tym roku czeka nas już czwarta edycja Oleckich Zderzeń ze Słowem i Dźwiękiem „Poezji Gram”. Znamy już
wszystkie gwiazdy, które wystąpią na oleckiej scenie 5 i 6
grudnia.
Pierwszego dnia usłyszymy barda, poetę i kompozytora,
autora audycji „Literacko-muzyczny kantor wymiany myśli
i wrażeń” oraz współautora (wraz z Maciejem Zembatym)
programu „Zgryz” w radiowej „Trójce”, laureata (1994) nagrody im. Jonasza Kofty za twórczość radiową - Andrzeja
Garczarka.
Następnie na scenie pojawi się jedna z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek ostatniej dekady: Ania Dąbrowska.
Dotychczas nagrała pięć płyt, z których każda uzyskał
status Platynowej Płyty. Łącznie sprzedała ponad 200 000
płyt. Jest laureatką ośmiu Fryderyków, a także wielu innych
nagród branżowych.
Popularność i uznanie publiczności doskonale oddają
cztery statuetki otrzymane podczas koncertów TOP w ramach festiwalu Top Trendy.
Drugiego dnia zderzenia ze słowem i dźwiękiem rozpoczniemy koncertem muzyka, wokalisty, kompozytora,
autora tekstów, multiinstrumentalisty, laureata drugiej edycji
programu IDOL - Krzysztofa Zalewskiego.
Ukoronowaniem festiwalu będzie występ Karoliny Czarneckiej - finalistki konkursu Pamiętajmy o Osieckiej oraz
Przeglądu Piosenki Aktorskiej. W środowisku muzycznym
rozsławiło ją wykonanie piosenki „Hera Koka Hasz LSD”.

Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454

Szczegółowy program:
5 grudnia, sala widowiskowa ROK, Plac Wolności 22
19:00 - Andrzej Garczarek
20:15 - Ania Dąbrowska
6 grudnia, sala widowiskowa ROK, Plac Wolności 22
19:00 - Krzysztof Zalewski
20:15 - Karolina Czarnecka
Wstęp:
- bilet jednodniowy - 40 zł
- karnet na 2 dni - 65 zł
do nabycia w kasie ROK „MG” od 1.12.2014 r.

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

• Anna Dziekońska
• Marian Fiszer
• Aleksy Grądzki (Ełk)
• Zbigniew Wojtasik
• Jan K. Wrzesiński
• Karol Zaremba (Słupy)

Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne,
długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magnesy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

to@borawski.pl
W piątkowy i sobotni wieczór
niektórzy z nas rozsiądą się w fotelach kina Mazur, by wysłuchać
koncertów z cyklu „Poezji gram”.
Wpisały się one w życie kulturalne
miasta stając się jego integralna częścią.
Jak było dawniej? Jak było na początku?
Pierwszy koncert z cyklu „Mityng Poezji Śpiewanej” odbył się 27

V31903

stycznia 1979.
Wcześniej nic takiego w Olecku nie było. Sale kina Mazur po brzegi wypełniła młodzież i nauczyciele szkół średnich oraz w różnym wieku mieszkańcy Olecka, Suwałk i
Ełku. Oficjeli nie było. Wtedy należeli do nich I sekretarz
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Naczelnik Miasta
i Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej.
Nie byliśmy wtedy pupilami władzy. Zresztą chyba nigdy oleckiej władzy ani Teatr AGT, ani późniejszy Ośrodek Teatru Amatorskiego się nie podobał. Działaliśmy zbyt
niezależnie, a tego żadna władza nastawiona na utrzymanie
swej władzy nie akceptuje. W tamtych czasach wszystko,
co by nie zrobić, było polityką. My, czyli: Anka Łowczyńska, Marek Gałązka i Zbyszek Terepko staraliśmy się bardzo aby spektakle Teatru AGT były apolityczne. Nigdy to
jednak nam nie wychodziło. „Wędrowanie” było apoteozą
wolności, „Kropka nad ipsylonem” stała się sprzeciwem wobec zniewolenia, a „Don Kichot” wezwaniem, żeby z tym
zniewoleniem walczyć...
Jednak w styczniu 1979 roku „Wędrowanie” jeszcze było
w trakcie prób, a Marek Gałązka ballady swoje śpiewał tylko
przyjaciołom podczas spotkań w prywatnych domach.
W każdym razie pierwszy „Mityng Poezji Śpiewanej”
wymyślił właśnie Marek.
Wystąpiła w nim jako gwiazda Elżbieta Adamiak. Był
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również Andrzej Poniedzielski.
Wystąpili też młodzi bardowie ówczesnej piosenki studenckiej Dariusz Bogucki, Janusz Rubin oraz Grzegorz
Grabski. Z tego co wiem czynni są do chwili obecnej, a
Grzegorza Grabskiego zapraszał na swoje koncerty do Kowal Oleckich, kiedy jeszcze dyrektorował tamtejszemu domowi kultury, Adam Andrzyszczyk.
Pracowałem wtedy jako plastyk w Oleckim Domu Kultury. Dyrektorką była legendarna pani Lola Nideraus. Jej
zastępczynią była pani Zofia Sadlicka zawsze zasmucona
i przerażona zakresem zmian w pracy domu kultury, jaki
wprowadziliśmy. Była również takim murem bezpieczeństwa między nami, a dyrektorką. Przeważnie kryła nasze
działania, jak mogła. Zawsze trochę z humorem mówiło
o tym, że specjalnie powiesiliśmy nad jej biurkiem obraz
przedstawiający głowę napuszonej sowy. Jednak tego obrazu nie zdjęła.
Skład zespołu pracowników był zacny. Instruktorami
byli: śp. Leszek Dudanowicz, Roman Maciejewski (który
przeniósł się w międzyczasie do Szczytna), Marek Domarecki (późniejszy szef departamentu w ministerstwie kultury, a z którym pani Lola nie przedłużyła umowy stażowej),
śp. Krystyna Wiszniwska.
Romek Maciejewski wraz z Leszkiem Dudanowiczem
już po rozwiązaniu „Meluzyny” w 1978 jeszcze raz wystawili „Pugaczowa”. To był ostatni spektakl, jaki wystawiono. Bardzo mnie to przedstawienie poruszyło.
Wracam jednak do „Mityngu”. Koncert oprowadzili
Ania Łowczyńska i Janusz Kulik. Ania uczyła się w maturalnej klasie w oleckim ogólniaku, a Janusz był żołnierzem
poborowym, który służbę odbywał w Centrum Uzupełnień
Wojskowych w Olecku. Mieściło się ono przy ulicy Kolejowej w budynku, w którym teraz urzęduje MOPS. Legenda głosi, że piękny secesyjny dach budynku spłonął, gdy
pędzący tam bimber wojskowi zaprószyli ogień. Dziś nie
sposób sprawdzić, jak było naprawdę... ale legenda ładna.
Ja wykonałem scenografię. Całość sceny pozostała
czarna, bo takie były kotary. Tylko z prawej strony wisiała
pomalowana na biało lekko przekrzywiona rama od wielkiego lustra z zawieszoną w środku białą różą.
Światłem opiekował się właśnie Marek Domarecki.
Było to kilka reflektorów sterowanych z reżyserki, która
wtedy znajdowała się nad sceną. Choć teraz wydaje się
mało praktyczne, to wtedy scena oleckiej sali widowiskowo-filmowej była jedną z najnowocześniejszych w Polsce.
Przed sceną znajdowało się proscenium z zapadnią dla orkiestry. W chwili obecnej nie ma po tym urządzeniu śladu, a tylko pod sceną w miejscu gdzie była wbudowana, są
garderoby.
Koncerty „Mityngu” trwały kilka godzin. W przerwach
wszyscy wychodzili do holu, którego można było wejść do
obecnego „Artsu”. Prawie wszyscy palili papierosy, a młodzież szkolna chodziła za kino, by również puścić dymka.
„Mityng Poezji Śpiewanej” był tak wielkim sukcesem,
że następny odbył się zimą 1980 w Suwałkach. Nie dlatego
jednak, że ówczesny wojewoda suwalski zapragnął mieć i
imprezę, i Teatr AGT w stolicy województwa. Po prostu w
Olecku takiego „zamieszania” nie chciano. Zaś po ogólnopolskim sukcesie spektaklu „Wędrowanie” władze wręcz
zrobiły wszystko, aby zniechęcić nas do dalszego działania.
Również druga z kolei „Sztama” odbyła się w Suwałkach.
W Olecku została tylko prowadzona przeze mnie „Galeria
1”, ale działała ona przy Spółdzielni Mieszkaniowej i była
przez oficjeli tolerowana.
Taka to jest historia (z didaskaliami) pierwszej oleckiej
imprezy promującej ambitne teksty śpiewane.
A opowiadał Państwu
Bogusław Marek Borawski
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List do redakcji
Pan Bogusław Marek Borawski
Panie Redaktorze.
W Tygodniku Oleckim nr 45/878 z dnia 19 listopada
2014r. w swoim felietonie napisał Pan nieprawdę o funkcjonowaniu Hali „Lega” w Olecku.
W pierwszym pełnym roku działalności 2013, do utrzymania hali „Lega”, miasto dopłaciło jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, co przy takich obiektach, nie jest
wygórowaną kwotą. Dzięki sprawnemu zarządzaniu, reklamie i ciągłej pracy nad nowymi ofertami w roku 2014 przychód Hali już jest wyższy.
Nieprawdą jest również to, że zostanie wstrzymana pomoc na jej utrzymanie w postaci refundowania płac dla pracowników, gdyż takiej refundacji - nie ma i nigdy nie było.
Nie ma Pan wiedzy na temat funkcjonowania „Legi” i ogólnie o Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, i pisząc takie
informacje, krzywdzi Pan swoimi refleksjami ludzi tam zatrudnionych i ciężko pracujących na dobry wizerunek tego
obiektu i całego miasta a także wprowadza w błąd opinię
publiczną.
Pisze Pan, że Pani Menager nie zbiera zamówień i nie
reklamuje obiektu, więc skąd w ciągu tych dwóch lat odwiedziło nasz obiekt, aż 135 kluby sportowe, które łącznie
zorganizowały około 230 obozów sportowych, w których
uczestniczyło ponad 8500 sportowców. W roku 2013 z całego obiektu skorzystało 182251 osób, a w 2014r. do końca października już odnotowaliśmy 231 886 osób. Do tej
pory w hali „Lega” zorganizowano 203 imprezy w których
uczestniczyło 67759 osób. Liczba osób i grup sportowych
korzystających z obiektu ciągle rośnie, mamy już rezerwacje klubów sportowych na rok 2015 i ciągle otrzymujemy
nowe zgłoszenia. Grupy zaczynają przyjeżdżać we wrześniu,
pażdzierniku, styczniu, lutym, kwietniu, maju. Nie tylko w
wakacje. Z naszego obiektu na co dzień korzystają również
sąsiednie gminy: Wieliczki, Świętajno, Wydminy, Kowale
Oleckie realizując rożne projekty unijne i krajowe.
Te dane to efekt pracy całego zespołu, jak również mieszkańców naszego miasta, którzy systematycznie i w coraz
większej ilości, korzystają z usług Hali i „zarażają” tą systematycznością swoje rodziny, przyjaciół, sąsiadów.
Można zadać sobie pytanie. Gdyby nie było w naszym
pięknym Olecku tych wszystkich obiektów sportowych,
to kto by tutaj przyjechał ? Jednak z obiektów korzystają
nie tylko przyjezdni. Służą one przede wszystkim naszym
mieszkańcom przez cały rok i taki cel przyświecał podjęciu
się realizacji tych inwestycji, zresztą wpisanych w opracowaną przed laty strategię rozwoju gminy Olecko. System
ulg w postaci „Oleckiej karty rodziny 3+” i innych zachęca
naszych mieszkańców do korzystania z różnych obiektów w
mieście.
Czy nasze oleckie dzieci nie zasługują na to, żeby mogły
biegać i ćwiczyć na tartanie a nie na żużlu lub uczyć się pływać w oleckim basenie.
Czy nam w Olecku potrzebna jest taka zgryźliwość i zazdrość, że niektórzy coś chcą zrobić dla tego miasta.
W 1996 roku w mieście nie było żadnego prawdziwego

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L89703

Rozpoczęcie
kursu

22
grudnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

hotelu a obiekty sportowe w opłakanym stanie. Minęło kilkanaście lat i gołym okiem widać zmiany w mieście. Tylko,
że niektórym naszym mieszkańcom, nawet tutaj urodzonym, nie chce się lubić naszego miasta
W swoim artykule napisał Pan dużo nieprawdy, co
świadczy o braku informacji i wiedzy na temat funkcjonowania „Hali Lega”. Przy następnym artykule na ten temat
służę pomocą, wiedzą i doświadczeniem.
Z poważaniem
Andrzej Kamiński
Dyrektor MOSiR w Olecku
Olecko, 26.11.2014.
Komentarz redakcyjny
W związku z niezrozumieniem dotyczącym treści mego
felietonu skreślam te kilka słów.
Na wstępie dziękuję za ewentualna pomoc przy pisaniu
następnego tekstu o hali Lega i od razu chciałbym prosić
o wykaz imprez ogólnopolskich jaki planuje się ściągnąć
do kompleksu Lega na 2015 rok. Takich, które przyniosą
MOSiR pieniądze, a miastu splendor.
Scedowanie dochodu tylko na wynajmowanie może
doprowadzić do sytuacji, w której mieszkańcy Olecka nie
będą mogli z niej skorzystać. Tak było przed rozbudową
kortów miejskich.
Zarzucasz Andrzeju mieszkańcom Olecka, że nie lubią
swego miasta. Z tym jest całkiem inaczej. Część z tych, co
miasta nie lubią, dawno z niego wyjechali lub zostali i je
niszczą. Natomiast ci, co je kochają, do których się zaliczam, widzą złe strony jego funkcjonowania i starają się te
działania naprawić. Robią to, najlepiej jak umieją i w taki
sposób, na jaki pozwala i słucha ich władza.
Nikt przecież olecczan nie pytał czy chcemy budować
halę i zadłużyć miasto na co najmniej kilkanaście lat. A
może było jakieś referendum, o którym nic nie wiem?
W porządnym domu, gdy szykuje się jakiś ekstra wydatek, cała rodzina siada przy stole i rozmawia. Nasza rodzina przy stole nie usiadła... Została o fakcie tylko powiadomiona.
Chciałbym też wiedzieć, czy przynajmniej część płac
pracowników, np. staży, robót publicznych, robót interwencyjnych, stanowisk refundowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego była refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Jeśli tak, to nie myliłem się co, do refundacji.
Zarzucasz mi zgryźliwość i zazdrość. To nie tak. Pragnę jedynie, aby wszystkie dziedziny były traktowane z
należytym szacunkiem, a praca wszystkich była doceniana
jednakowo. Branie też argumentu, że w 1996 nie było bazy
hotelowej, a teraz jest i przepisywanie tego działalności
MOSiR, jest poniżej pasa.
To, że mamy sieć hoteli i pensjonatów jest zasługą
funkcjonowania Wszechnicy Mazurskiej, a nie MOSiR.
Teraz, gdy Wszechnica upadła, sieć również znacznie się
skurczyła.
Gdy nie było hali Lega olecki MOSiR, mógł również
pochwalić się prężną działalnością. Mam wrażenie, że je-

Bezpłatna infolinia

Zbliżający się okres zimowy jest niezwykle ciężkim
czasem, ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki
pogodowe, dlatego też wiele osób, w tym w szczególności
starszych, bezdomnych i niepełnosprawnych, może przeżywać trudne chwile.
W związku z tym, aby zapewnić wszystkim potrzebującym możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat
miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania
pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej dla
osób bezdomnych na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego od listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r.
funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia pod
nr tel. 800 165 320.
Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl
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Ukradli trzy samochody
Oleccy kryminalni wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Olecku zakończyli aktem oskarżenia prowadzone
dochodzenie przeciwko mężczyznom podejrzanym o kradzież z włamaniem.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olecku pod nadzorem Prokuratury Rejono-
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Sekcja szachowa

zaprasza dzieci i młodzież do lat 18 i rankingu 1000-1250 do wzięcia udziału w
turnieju rankingowym, który odbędzie się 14.12.2014 r w
Hali Lega, ul. Park 1, 19-400 Olecko.
Zawody zgłoszone są do oceny WMZSzach i umożliwiają zdobycie V lub IV kategorii szachowej.
Zgłoszenia do dnia 12.12.2014 na adres: krzysztofszachy@wp.pl lub w dniu zawodów (pod warunkiem wolnych
miejsc).
Turniej rozgrywany system szwajcarskim na dystansie
VI rund, tempo gry 30 minut na zawodnika, kojarzenie komputerowe.
Prowadzenie zapisu nie jest obowiązkowe.
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 8:45.
Przewidywane zakończenie ok. godz. 15.30. Wpisowe
10 PLN (zawiera opłatę rankingową 7 PLN).
Serdecznie zapraszam.
Krzysztof Konewko
5 grudnia -

Święty Polak z Watykanu
Jan Paweł II

- wystawa znaczków pocztowych
godz. 18:00, Galeria Prawdziwej sztuki im. Andrzeja
Legusa
Na wystawie zostaną zaprezentowane znaki pocztowe,
część prywatnych zbiorów Księdza Prałata Zygmunta Sędziaka.
Egzemplarze wydane zarówno przez Pocztę Polską,
Watykańską oraz z innych zakątków świata (Afryki, Rosji,
Azji). Wystawa ukazuje wszystkie najważniejsze momenty
związane ze Świętym Polakiem: radosny moment, w którym został wybrany Papieżem, liczne podróże apostolskie,
rocznice pontyfikatu i urodzin, wzruszającą chwilę odejścia
do Domu Ojca, a także oczekiwaną przez wszystkich wiernych beatyfikację i kanonizację.
Na wystawie będzie można zobaczyć kilka bardzo eleganckich i unikatowych wydań Poczty Polskiej sporządzonych w ograniczonej ilości dla wybranych osobistości, które udało się zdobyć Księdzu Prałatowi.
Otwarcie wystawy w pierwszy dzień Poezji Gram, piątek 5.12.2014 r., godzina 18:00.
Serdecznie zapraszamy.
wej w Olecku prowadzili dochodzenie przeciwko czterem
mężczyznom podejrzanym o kradzież z włamaniem do jednego z oleckich warsztatów samochodowych.
Łupem sprawców stały się trzy samochody osobowe,
których łączną wartość oszacowano na blisko 70 tyś zł.
Funkcjonariusze wytypowali krąg osób podejrzanych, którzy mogli mieć związek z tym przestępstwem.
Okazali się być to Łukasz Ł., Daniel M., Marek O. i Adrian K.
Teraz mężczyźni będą tłumaczyli się przed sądem. Grozi
im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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dynym plusem sportowych atrakcji miasta jest przeniesienie większości imprez do hali Lega. Ale czy to prawdziwy
„plus”, gdy hale sportowe są teraz mniej wykorzystywane?
Byłem i jestem Andrzeju pod wielkim wrażeniem Twojej tytanicznej pracy, jaką wkładasz w funkcjonowanie
MOSiR i zarazem sportu w całym oleckim powiecie. Ani
przez myśl mi nie przeszło, by Ciebie, czy kogokolwiek z
pracowników obrażać.
Zadajesz Andrzeju pytanie: „Gdyby nie było w naszym
pięknym Olecku tych wszystkich obiektów sportowych,
kto by tutaj przyjechał?”
W tym pytaniu jest cały problem niezrozumienia rozwoju każdego miasta.
Nierównomierne dofinansowanie podmiotów powoduje, że jesteśmy skazani na działania w kierunku sportu.
Olecki dom kultury choć robi co może, i ma najlepszych z
możliwych pracowników, nie jest w stanie za śmieciowe
pieniądze zorganizować takiego Przystanku, o jakim marzą
mieszkańcy. Z taką kasą, to można co najwyżej ściągnąć
do Olecka koncerty. To nie one jednak przynosiły miastu
splendor. Na poprawę w dofinansowaniu kultury i promocji
turystyki nie zanosi się wcale, bo pożyczyliśmy pieniądze
na budowę hali i teraz trzeba je spłacać.
Doceniam, bardzo doceniam pracę wszystkich tych,
którzy są zatrudnieni w hali. Bez nich byłby to martwy budynek. Doceniam też fakt, że jest to grupa kilkudziesięciu
osób. Jednak, gdy chodzi o samo funkcjonowanie hali, brakuje mi wizji równie wielkiej jak włożone na jej budowę
nasze pieniądze. Jakiejś wielkiej imprezy, która wykaże
potrzebę jej budowy i da możliwość w miarę taniego utrzymania. Jeżeli nic takiego się nie stanie, to zawsze będziemy
dopłacać więcej niż należy. Było obiecane pół miliona. Na
razie trzeba z miejskiej kasy, czyli z naszych portfeli, dołożyć milion.
Poza tym brak mi też jednoznacznego sprawozdania finansowego przeznaczonego dla mieszkańców:
Zarobiliśmy „tyle to, a tyle”, a utrzymanie obiektu
kosztuje „tyle to, a tyle”. Gmina dopłaca do jego funkcjonowania „tyle to, a tyle”. W roku 2015 planujemy zmniejszenie obciążenia gminy do kwoty „takiej to, a takiej”.
Z poważaniem
Bogusław Marek Borawski
redaktor i właściciel „Tygodnika Oleckiego”
Olecko, 2 grudnia 2014 roku
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List do „komentarza zwycięzcy”

(pisane 25 listopada)
Chciałbym się odnieść do komentarza wyborczego Burmistrza Wacława Olszewskiego zamieszczonego w „Głosie
Olecka” z 20 listopada b.r.
Po pierwsze: nikomu nie dałem się zmanipulować. Mój
udział w wyborach był konsekwencją moich przemyśleń.
Nikt mi nie proponował w nich udziału. Wszyscy wiedzą,
że zawsze konsekwentnie udziału biernego odmawiałem. Do
komitetu KWW Dobro Wspólne zgłosiłem się sam i przyjęto
to z pozytywnie.
Po drugie: nie jest skandalem, jak to Pan określił, skorzystanie przeze mnie z biernego prawa wyborczego. Mam
konstytucyjne prawo kandydować na radnego. Mam znamienitego poprzednika, jakim był premier Tadeusz Mazowiecki
z zawodu również dziennikarz. On zdecydował się zająć polityką zmuszony niejako przez ówczesny ustrój. Ja również
wiedząc o bieżącej polityce więcej niż przeciętny olecczanin, postanowiłem się do czynnego jej uprawiania włączyć.
Zresztą, takich dziennikarzy było w historii naszej demokracji bardzo wielu.
Panie Burmistrzu, gdyby Pana komitet wyborczy stał
tam, gdzie stoi teraz KWW „Dobro Wspólne” i chciał zrobić
to, co chce zrobić Pan, czyli całkowicie przejąć władzę w powiecie nie mając do tego samorządowców, przyszedłbym do
Waszego komitetu i pomagałbym Wam tak jak umiem. Jeżeli
jakaś władza zaczyna się skupiać w jednych rękach bez możliwości jej kontrolowania, to wtedy demokracja się kończy.
Tak to widzę!
Każdy ze startujących do rad miejskiej czy powiatowej
ma ładny program wyborczy. Tutaj chodzi o ludzi, którzy
go zrealizują. Moja ocena możliwości „Małej Ojczyzny” w
powiecie jest negatywna. Tym bardziej, że główny realizator
przyszłego programu nie podołał stanowisku wicestarosty.
Nie pomogło nawet przyznane na wyrost w pierwszych tygodniach kadencji najwyższe odznaczenie w resorcie edukacji
„Medal Komisji Edukacji Narodowej”. Tak na marginesie:
w końcu może doczekamy się opublikowania laudacji odznaczenia. Całe Olecko jest ciekawe treści dokumentu. Co
takiego zrobił, że mógł stanąć w jednym szeregu z wieloma
wybitnymi pedagogami?
Po trzecie: nasz komitet wyborczy zachowywał się bardzo poprawnie. Nie zrywał plakatów i nie zaklejał plakatów
innym. Była nawet sytuacja, kiedy Grzegorz Kłoczko kandydujący na burmistrza zdjął swój plakat i ustąpił miejsca
członkowi komitetu „Małej Ojczyzny Olecko” i nawet pomógł plakat przyczepić. Jest na to kilkunastu świadków.
Zdarzały się jednak rzeczy skandaliczne. Chociażby
strzały z kulek z farbą do wszystkich bez wyjątku kandydatów, których wizerunki były wywieszone na ulicy Gołdapskiej.
W Sedrankach kilka razy w jednym miejscu wieszaliśmy
plakaty i baner. Gdy wracaliśmy po godzinie tą samą drogą,
baner był zerwany i pocięty, zaś obok wisiały nietknięte plakaty „Małej Ojczyzny”. Na to też jest kilku świadków.
KWW „Dobro Wspólne” prowadziło SPOKOJNĄ I PEŁNĄ KULTURY KAMPANIĘ WYBORCZĄ.
Poczucie szacunku dla wyborców nie pozwalało nam na
raczenie ich alkoholem lub na serwowanie piwa w dowożących na wybory autobusach. Piszę tutaj tylko o możliwościach nieodpowiedzialnych kandydatów, a nie o tym, co się
zdarzyło.
Wyborcy nasz program wybrali odpowiedzialnie sami.
Żeby stwierdzić i kogoś oskarżyć, trzeba mieć na to dowody. Stwierdzenie, że mój komitet zachowywał się nieetycznie i skandalicznie obraża wszystkich jego członków
oraz wszystkich mieszkańców powiatu, którzy oddali na nas
głos.
Po czwarte: nie władzy sądzić, jaka podwyżka cen za
wodę i ścieki jest duża czy mała. Pobory w wysokości takiej
jakiej ma Pan Burmistrz, ma zaledwie kilka osób w powiecie
z tym, że te inne osoby osoby to prywatni przedsiębiorcy.
Panu Burmistrzowi pobory wypłacane są z naszych podatków. Nie mam nic przeciwko ich wysokości, a za dobrą pracę
optowałbym nawet za tym, aby je jeszcze zwiększyć.

Jednak wypowiadanie się w sposób, że „nie będzie dużej podwyżki” i że to, co napisałem, to jest kłamstwo, to
już jest manipulacja. Podwyżka o 10 groszy jest dla mnie
do przełknięcia. Ale czy dla rodziny, która ledwie wiąże
koniec z końcem jest bezbolesna? Panie Burmistrzu, mamy
jedne z najwyższych w okolicy (i nie tylko) podatków. Za
nasze pieniądze budowane są wodociągi, infrastruktura i
zresztą... wszystko co jest budowane. To od nas dostaje Pan
płacę. To olecczanie dali Panu pracę. Może teraz uważają,
że już dosyć takich inwestycji? Że może tak jak w całym
kraju, ludzie chcą, żeby inwestować w nich, nie w obiekty? Ile można zaciskać pasa, gdy innym żyje się znacznie
lepiej?
Jak można nie myśleć o infrastrukturze, która jest pomyślana dla inwestorów? Z Olecka uciekają przedsiębiorcy i płacą podatki w Warszawie. Tam jest taniej?
Dwa lata temu, kiedy tworzono mapę dla przebiegu
obwodnicy Augustowa ani burmistrz Olecka, ani starosta
nie zatroszczyli się o to, by w Raczkach od strony Olecka
zaprojektowano wjazd dla wielkogabarytowych ładunków.
Trzeba było mieć tyle wyobraźni co (były już na nieszczęście) burmistrz Gołdapi, Marek Miros. Wymyślił przejście graniczne. Dzięki niemu mamy obwodnicę i Olecka,
i Ełku. Bez tej infrastruktury wychodzonej przez Mirosa w
ministerstwach przejście graniczne byłoby w ogóle niepotrzebne, a przez Olecko jeździłyby TIR-y.
Nie ma wjazdu na obwodnicę Augustowa, nie ma pracy dla ludzi. Produkcja wielkogabarytowych części podniosłaby zatrudnienie w powiecie o jakieś 100 – 150 osób.
Towary nadal jeżdżą drogami do tego nieprzystosowanymi
podwyższając koszty produkcji i obniżając konkurencyjność oleckich produktów.
Zamiast likwidować szkoły średnie lub utrudniać im
pracę należy dogadać się z pracodawcami i tworzyć kierunki potrzebne w gospodarce. Byłym starostom zabrakło
wyobraźni.
Pewnie usłyszę, że mamy Tereny Aktywności Gospodarczej itp., itd. Ale co zrobiono dla małych przedsiębiorców? Co zrobiono, by ukrócić tendencję budowania
wielkogabarytowych sklepów, które nie dość, że wysysają
pieniądze z miasta, to jeszcze nie płacą u nas podatków
oraz zabierają miejsca pracy?
Można mówić, że się na to nie ma wpływu. Chodzi jednak o to, aby zjawił się ktoś, kto będzie na te problemy
miał sposób. Bo gdyby nie wysokie podatki, gdyby nie znikome możliwości przetrwania, nikt by ziemi nie sprzedawał. Brak koniunktury zawsze sprowadza się do tego, że na
końcu do handlowania i przeżycia pozostaje tylko ziemia.
Na tej jałowej ziemi powstają supermarkety.
To są naturalnie moje poglądy, ale jak widać po wynikach wyborów, podziela je znaczna część olecczan.
Jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych po wygraniu wyborów tylko kilkuset głosami (w ponad dwustu
milionowym narodzie) nie obraził się ani na przeciwników
politycznych, ani na społeczeństwo. Wziął sobie do serca
to, czego pragną wyborcy i dogadał się z politykami.
Zaraz po wyborach jedna z ekspedientek w sklepie spytała mnie: „Proszę Pana, ten wynik, to pewne da im trochę do myślenia? Nie takiego Olecka, jakim się staje, chcą
ludzie?” Odpowiedziałem jej na to, że „Chciałbym w to
wierzyć, ale z doświadczenia wiem, że będzie inaczej. Ale
mogę się mylić”.
Proszę zauważyć, ekspedientka powiedziała „oni”... to
też daje dużo do myślenia.
I jeszcze jedno:
Mam nadzieję, że wynik wyborczy każdej z oleckich
władz coś uzmysłowi. Że spowoduje zanik podziału na
„my” i „oni”. Piszę tutaj o władzy, a nie o mieszkańcach
i nie o tych, którzy mają mniejszość w Radach. Czas się
zacząć dogadywać i zacząć siebie szanować zaś odsunąć
od siebie tych, którzy jątrzą i dzielą. Olecczanie głosując
wyrazili się jasno, w co wierzą i które ustne informacje
uważają za prawdziwe.
Wśród wielu przyjaciół żeglarzy mam parę, która była
z sobą co najmniej dziesięć lat zanim zdecydowała się na
małżeństwo. W Studzienicznej na mszy weselnej zebrała
się brać żeglarska z całej Polski. Odprawiający ją duchow-

to@borawski.pl

„Witaj, szkoło!
Jesteśmy twoimi uczniami!”

czyli ślubowanie pierwszaków w Szkole Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza.
14 listopada 2014r. w przeddzień rocznicy śmierci patrona
swojej szkoły, uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza czekało niecodzienne przeżycie. Przybyli po południu do szkoły, aby złożyć uroczyste ślubowanie i stać się pełnoprawnymi uczniami.

Towarzyszyli im rodzice, rodzeństwo, babcie i dziadkowie. Dzieci były wystrojone w stroje galowe i bardzo przejęte
czekającą ich uroczystością.
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Św. ksiądz Marian Salamon, przeny, też żeglarz, podczas homilii powiedział: „Są trzy czasy:
przeszły, teraźniejszy i przyszły... dla was jest jeszcze jeden
czas – czas najwyższy!”
Może i dla Olecko nadszedł czas najwyższy?
Bogusław Marek Borawski
Ps. W australijskim Brisbane, w którym zjawiły się przedstawiciele państw G-20, prezydent tamtejszego rządu witając
Putina powiedział: „Podaję panu rękę, ale chcę aby pańskie
wojska wycofały się z Ukrainy”, na co rezolutny Putin odpowiada: „Nie możemy się stamtąd wycofać, bo nas tam nie
ma”.
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wodniczący Rady Rodziców - Karol Rynkiewicz oraz rycerze z Chorągwi Zaciężnej APIS z Gniewu wraz ze swoim
dowódcą - Jacentym Ordowskim.
Uczniowie z klas I oraz klas starszych przedstawili inscenizację, w której pierwszaki otrzymują od zwierząt ich
najlepsze cechy, pomocne w pokonywaniu szkolnych trudności. Były to: mądrość, pracowitość, sumienność, umiejętność zabawy, siła i męstwo oraz życzliwość dla innych.
Swoje występy pierwszoklasiści okrasili piosenkami i
tańcem „Czekolada” - przygotowane pod kierunkiem nauczycielki rytmiki - Justyny Klekotko.
Przed złożeniem ślubowania zdały egzamin ze znajomości wiedzy o patronie szkoły. Przepytał je dowódca rycerzy
Jacenty Ordowski. Następnie zameldował dyrektorce Eligii
Bańkowskiej gotowość dzieci do ślubowania i pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku. Po ceremonii dzieci otrzymały dyplomy
i wykonano pamiątkowe fotografie.
Uczniów do tej uroczystości przygotowały wychowawczynie: Grażyna Olechno, Renata Bogdan, Halina Matwiejczyk, Beata Sulińska, Elżbieta Suchanek, Agnieszka
Rudowicz.
tekst: Grażyna Olechno
zdjęcia: Agnieszka Tomczy-Żylińska
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Autorem opracowania, doboru fotografii oraz wykonania
niektórych z nich jest Józef Kunicki. Redakcję gazetową
wykonał Bogusław Marek Borawski.
Wykaz literatury oraz źródeł fotografii zamieścimy wraz
z ukazaniem się ostatniego odcinka cyklu.

Działania wojenne
I wojny światowej
w okolicach Olecka

12.

ciąg dalszy z nr 46/879 Tygodnika Oleckiego

Okolice Margrabowej. Rosyjscy jeńcy
pomagają przy młóceniu zboża.
Ogółem założono na tym terenie 243 samodzielne
cmentarze, kwatery na cmentarzach wyznaniowych i pojedyncze mogiły.
W 1914 roku powołano komisję do monitorowania
strat.
W Prusach Wschodnich straty oceniono na 1,5 mld marek.
Prusy Wschodnie opuściło ponad 800 tysięcy mieszkańców (część z nich musiała ewakuować się 3 razy).
Często wracali do spalonych i zniszczonych gospodarstw.
Na zdjęciu górnym rosyjscy jeńcy na rynku w Margrabowej (Olecko) pod strażą żołnierzy z batalionu Heidelsberger Landsturm.
Fotografia u dołu przedstawia jeńców rosyjskich sprzątających plac obok zniszczonego gimnazjum żeńskiego
(obecnie budynek plac Wolności nr 2 w parku miejskim).

Zniszczona cegielnia w Dułach

W odbudowie miasta brali też udział pod nadzorem batalionu żołnierzy Heidelsberger Landsturm, rosyjscy jeńcy.
Tym, którzy niszczyli Olecko, teraz przyszło odbudować
miasto.
W czasie żniw młodzież z miejskich szkół została skierowana do prac polowych. Wszyscy w tamtych trudnych czasach starali się być użyteczni. Przeciągająca się wojna sprowadziła głód na Mazury.
W działaniach wojennych w Prusach Wschodnich brało
udział około 200 000 żołnierzy armii rosyjskiej i 160 000
żołnierzy niemieckich.
W trakcie walk zginęło lub zmarło około 90 000 żołnierzy, w tym 61 000 Rosjan, 28 000 Niemców oraz około 1500
cywilów.
W spisach poległych znalazło się również kilkunastu żołnierzy austriackich oraz około 900 jeńców wojennych (Rumuni, Francuzi, Anglicy, Belgowie, Włosi, Serbowie i Amerykanie).

Do Rosji wywieziono do 13 000 cywilów.
W powiecie oleckim zniszczeniu 1735 zabudowań,
w tym 489 budynków mieszkalnych i siedem budynków
szkolnych.
Ogółem w I wojnie światowej co najmniej 1162 mieszkańców powiatu oleckiego zginęło w wyniku działań wojennych lub nie powróciło z zesłania:
125 mieszkańców Olecka
161 parafii Olecko
Szarejki: 97,

Spalony pałac w Białej Oleckiej

to@borawski.pl
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Margrabowa 1015. Cmentarz żołnierzy rosyjskich
Grzebanie żołnierzy. Okolice Margarbowej,1914
Świętajno: 140,
Cimochy: 85,
Wieliczki: 135
(z Małego Olecka 120),
Cichy: 211,
Gąski: 100,
Mieruniszki i Szczecinki: 108.
W mieście i w powiecie spośród ludności cywilnej życie
straciło około 40 osób.
Na obszarze powiatu pozostało około 663 grobów żołnierzy niemieckich oraz 361 rosyjskich.
Wkrótce przystąpiono do budowy 13 cmentarzy wojennych i powiatowego pomnika żołnierskiego w Olecku.
Jesienią 1918 roku siła cesarskich Niemiec została złamana. 9 listopada 1918 roku Niemcy skapitulowały.

Zniszczony most na ulicy Grunwaldzkiej

Urbanki. Groby 18 kompanii piechoty

Literatura:
Bitwa zimowa 1915 operacja mazursko-augustowska.
Stanisław Czerep. Studia Podlaskie. tom XVIII Białystok
2009/2010.
Bitwa zimowa 1915 na Mazurach. 1936. Leon Mitkiewicz.
Der Mythos von Tannenberg. www.zeit.de
Die Geschichte des Kreises Treuburg. Christian Grigat.
Treuburg 1938.
W. Knercer, Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej
w województwie olsztyńskim, Warszawa 1995.
Die Kriegsgräber in Ostpreussen von 1914/15; Max Dehnen.
Beihefte zum Jahrbuch der Albertus-Universität Königsberg/Pr. Würzburg 1966.
Der Kreis Treuburg. Ein ostpreußisches Heimatbuch.
Zusammengestellt im Auftrage der der Kreisgemeinschaft
Treuburg. von Dr. phil. Rudolf Grenz 1971
Dzieje Olecka 1560-2010, red. S. Achremczyk, Olecko
2010.
Hindenburgs Winterschlacht in Masuren: 7. bis 15. Februar
1915. Hans Niemann. Berlin, 1915.
Kampanja jesienna w Prusach Wschodnich. Bolesław Zawadzki. Warszawa 1924.
Strategiczeskij oczerk wojny 1914 - 1918. J. A. Cichowicz.
Moskwa 1922.
Sierpniowe salwy. Barbara W. Tuchman. Warszawa 1995.
Treuburger Heimatbrief. nr.15. Kreisgemeinschaft Treuburg
e.V.
400 lat Mieruniszek 1537-1937 Weisheit Gotthold, przekład
z niemieckiego Mariusz Piotr. Bartnicki.
http://wiki-de.genealogy.net
Fotografie:
Archiwum Fundacji Wikimedia Commons
www.digitale-sammlungen.de
Grosser Bilderatlas des Weltkrieges (1915) digicoll.library.
wisc.edu
http://rygielpisz.eu/sercemazur/
http://humanbonb.free.fr/Phototheque/
Ze zbiorów własnych autora.
Mapy:
Hindenburgs Winterschlacht in Masuren: 7. bis 15. Februar
1915. Hans Niemann. Berlin, 1915
Strategiczeskij oczerk wojny 1914 - 1918. J. A. Cichowicz.
Moskwa 1922.
Opracowania własne autora.
Tekst w wersji elektronicznej na stronie: www.olecko.info

Ślady walk na polach w okolicy Margrabowej
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„Wierszykarnia”

W dniach od 26 do 27 listopada odbył się Powiatowy
Konkurs Recytatorski „Wierszykarnia” Danuty Wawiłow.
Konkurs organizowany we współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku, przeprowadzony został w
dwóch kategoriach wiekowych - dla klas 0 - III oraz IV - VI,
uczestniczyły w nim dzieci ze wszystkich szkół w powiecie
oleckim.
Łącznie udział wzięło 81 osób.
Piękna recytacja, pełne humoru wiersze stanowiły wyzwanie dla obradującej komisji, która wyłoniła najciekawiej
zaprezentowane utwory, wzbudzające w słuchaczach emocje, podziw i wzruszenie.
Finał konkursu odbył się 2 grudnia 2014 r. w sali oleckiego Teatru
AGT. Nagrodzonym uczestnikom
zostały wręczone nagrody.
Lista nagrodzonych
Kategoria I:
I miejsce: Karolina Żuryńska
II miejsce: Miłosz Skrzypiec
III miejsce: Wiktoria Szypulska,
Dawid Sawicki, Karolina Kneć
wyróżnienia: Gabriel Przyborowski, Mikołaj Stefanowski, Martyna Borys, Eliza Jarosz, Maja Ko-

walewska, Aleksandra Makarewicz,
Joanna Nalewajko, Hanna Łuza, Dominika Wrotna
Kategoria II:
I miejsce: Emilia |Rutkowska,
Błażej Stasiewicz
II miejsce: Maja Bagieńska, Natasza Wiszniewska
III miejsce: Sandra Romanowska,
Karolina Maja Czerwińska, Julia
Dębowska
wyróżnienia: Daria Jańczuk, Natalia Rant, Sylwia Żukowska, Pola Stadnicka, Rafał
Gajdek, Jakub Truchan
Nagrodę Starosty Powiatu Oleckiego za doskonałą
technikę mowy i ekspresję wypowiedzi zdobył Błażej Stasiewicz.

Pożar na Młynowej

27 listopada około godziny 1:50 dyżurny stanowiska
kierowania oleckiej straży otrzymał zgłoszenie o dymu
wydobywającym się z okna strychu budynku wielorodzinnego przy ulicy Młynowej.
Do działań skierowano 3 zastępy straży pożarnej. Strażacy ewakuowali mieszkańców kamienicy i przystąpili do
akcji gaśniczej. Pożarem objęte było całe nieużytkowane
poddasze budynku, ogień ugaszono i oddymiono pomieszczenia. Prawdopodobną przyczyna pożaru było nieumyślne zaprószenie ognia, sprawę wyjaśnia policja.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę
oraz chronić przed nią innych
• Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie,
ponadto:
• przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu
i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,
• poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel
do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
• jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie
zostaną skażone wirusem,
• w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
• unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi,

• unikaj masowych
zgromadzeń,
• zadbaj, aby również
twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.
Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle
mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu,
w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia
duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

reportaż
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Bogusław Marek Borawski

Pierwsze urodziny
Ogród botaniczny

11.

Może z pięćdziesiąt metrów od bonsai znajduje się kolekcja kryształów górskich, które można dotykać, obracać, wziąć
do ręki i nikogo tam nie ma. Chyba tylko kamery. Każdy z
tych kryształów jest wart od kilkuset do kilku tysięcy dolarów.
Najtańsze z bonsai to kilkadziesiąt tysięcy. Kiedyś w Szwecji
zaparła mi dech w piersiach cena pary ozdobnych karpi zwanych koi – 20 tysięcy dolarów. Co tam rybkom do drzew?
Są też ogrody pokazujące cykl produkcyjny związany z
drzewami użytkowymi.
Zgłodniali siadamy w alejce wiśniowej prowadzącej do
ogrodu japońskiego przy secesyjnych stolikach i zaczynamy
piknik. Słychać ptaki, a obok co raz przemyka szara wiewiórka. Wdrapuje się na drzewo i patrzy ciekawie czy czasami jakieś jedzonko na ziemię nie spadnie.
Wracamy do wyjścia przez ogród różany. Zapach kwiatów
jest bardzo intensywny. Pośród rabatek fotograf robi zdjęcia
kwiatom. Ma tylu asystentów, tyle ekranów i reflektorów, że
niejedna modelka na sesji zdjęciowej tego nie uświadczy. A
przed obiektywem pojedynczy kwiat. Fotograf – pomyślałem
– jest jak ten Mały Książę, zobaczył park z tysiącem róż, ale
znalazł tę jedyną, jedyną, bo ją kochał.
Tutaj należy się zaznaczyć, że i w Olecku znajduje się coś
na kształt ogrodu botanicznego. Arboretum „Grünland” Państwa Kopiczków przy ulicy Produkcyjnej. Zwiedzenie tego
przybytku przyrody jest równie ciekawe. Mógłby to być początek, zalążek oleckiego ogrodu botanicznego.
Wracamy do domu. Lia idzie spać, a my siadamy w kuchni
nad filiżanką kawy.
Dzisiaj Lia zgasi swoją pierwszą świeczkę na urodzinowym torcie.
Do urodzinowego obiadu siadamy przy ogrodowym stole.
Wokół na stojakach kwitnące hibiscusy. U nas w Polsce nie
kwitną. Może w szklarniach. Wielkie kielichy kwiatów zwisają nad stołem. Na środku urodzinowy tort z jedną świeczką.
Nie ma nic bardziej rozczulającego niż śmiejące się dziec-

ko. Wnuczka najpierw pałaszuje obiad podawany łyżką
przez mamę, a potem tata podaje jej tort. Ustawia go na pulpicie krzesła Lii, które jednocześnie służy jako stolik do karmienia. Ona patrzy uważnie na świeczkę. Widać wyraźnie,
że ją to bardzo interesuje. Kiedy wyciąga rączkę w kierunku
ognia mama dmuchnięciem gasi świeczkę. Lia patrzy zdziwiona. Coś było i nagle zniknęło.
To jej pierwszy tort. Że pierwszy widać jak na dłoni.
Dotyka go paluszkami. Zaczyna rozrywać go na dwie
części. Do głowy jej nie przyjdzie, że to jest smaczne i do jedzenia. Po chwili z tortu zostaje tylko rozmazana kolorowa
masa. Nawet ciasta nie spróbowała, a ze zdarzenia wnuczka
wychodzi umazana po pachy. Dzielne dziecko. Wszyscy wokół śmieją
się i kibicują namawiając, by włożyła
paluszek z pysznym cukrem do buźki. Nic z tego!
Z tego zamieszania korzysta
Ezzy. Wcina wszystko co spadnie na
ziemię. Pies buszuje pod krzesełkiem
wnuczki i robi za odkurzacz.
Taki był ten pierwszy urodzinowy tort Lii. W te urodziny były jeszcze dwa, ale po kolei...
Wieczorem, gdy dopiero zaczynał się zmrok, podlewałem rośliny
w ogrodzie. Zauważyłam przypięty
do deski płotu pusty chitynowy pancerzyk. Spytałem Córki co to jest.
Odpowiedziała, że to pozostałość
po cykadzie, która wyszła z ziemi i
się przepoczwarzyła. A więc tak to
stworzenie wygląda? Ten niepozorny
stworek umie aż tak głośno hałasować?
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

AUTO-MOTO

AUTO LAND

V33201

V33401

V25413

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

Mieszalnik Farb Samochodowych
K00305
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89
V31135

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

SERWIS OGUMIENIA

K01402

V02644

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B01405
* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033
K00405

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V28060
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V33411
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V28050
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B02603
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B02902
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

K99107

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Giżycko).
Tel. (87) 520-14-98

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049

B01206

V29708

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B03901
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V30009

B03801

* Nissan Almera, 2,2DI, 2000, tel. 509-794-052 V30815
* Toyota Rav4, 2D, 4x4, 2004, tel. 508-097-660 V30825

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20520a

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V30706

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B01704
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B03302
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78
V28210
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L89901
* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K99606
* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K99706
V29908

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B03002
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B03102

* WIZY DO ROSJI, tel. 87-520-16-44

V28110

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B02303

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891

V31803

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V33301
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B02203
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V31813
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B01106
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B02704
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B02802

* masaż, rehabilitacja, tel. 605-869-755 K00106
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V32702
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V31404
* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna,
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia.
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel:
506 191 486
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31125
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V29918
V14110b

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V30606

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V29605
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V32912
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V28040

K98908

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B03501
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L89802
* usługi koparko-ładowarką, tel. 501-611-961 V28030
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* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V33421
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V30905
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B02104
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B02503
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K890a15
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V29625
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31115
* rzeźby, tel. 793-569-205 K01501
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V29615
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V31913
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

WYNAJEM

* komfortowe mieszkanie, tel. 882-020-370 K01103
* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K01203
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V30616

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V29928

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

V29508

V30805

* lokale usługowo-mieszkalne do wynajęcia, tel. 502264-901 V26310c
* pokoje, tel. 500-708-095 K01313

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K01004

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B03402

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B03202
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K99008

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B02403
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B03601
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V32712
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B888a17
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B00607
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 B99306
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 B99406
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K889a15

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053

V31214

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z założenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są niewidoczni, anonimowi. Jednak nie.
Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali
społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym
świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować
Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia
komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra
osobiste.
Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku,
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komentarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby
publiczne z naszego powiatu.
Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z
których zostały umieszczone obraźliwe treści.
Część osób już została przesłuchana przez funkcjonariuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego zachowania.
Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatno- skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.
Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to
co robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli
złamiemy w Internecie prawo, to nie możemy czuć się bezkarni.					 KPP Olecko
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KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

B02004

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię  inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................

Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock.
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
K99206

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje
i osoby fizyczne.

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Gorczyczniki na reumatyzm

Nasze babunie przy pojawiających się znacznie
częściej wiosną, zwłaszcza wilgotną i chłodną, boleściach reumatycznych stosowały dosyć powszechnie
okłady z gorczycy czarnej. Jej zmielone i wymieszane z wodą nasiona traktowano także jako wspaniały domowy lek przy różnorodnych łamaniach, bólach krzyża,
artretyzmach itp. Okłady działają podobnie jak te wykonywane z chrzanu, bowiem również silnie rozgrzewają
ciało, powodują silne przekrwienie skóry. Trzeba je więc
także równie ostrożnie przykładać i zdejmować gdy zaczyna się odczuwać silniejsze pieczenie.
Wykonanie gorczyczmków jest dosyć proste. Nasiona proszkuje się w młynku lub moździerzu. Następnie
dodaje letniej wody i miesza razem, by powstało rzadkie ciasto. Chore miejsce można wcześniej nasmarować
tłuszczem, kremem, by uchronić się przed ewentualnym
oparzeniem. Po przyłożeniu szmatkę owija się ceratką, folią i bandażuje lekko. Kompres szybko wywołuje
uczucie pieczenia. Z reguły trzyma się go l O - 15 minut, by nie doszło do oparzenia i nie powstały pęcherze i
rany. O długości kuracji zawsze decyduje indywidualne
odczucie. Po usunięciu kompresu należy zaczerwienienie posmarować kremem.

Witaminy na wiosenne zmęczenie

Wiosenne zmęczenie pojawiające się u wielu osób
od marca do maja i będące skutkiem witaminowego wygładzania i cywilizacyjnych wygód m.in. zbyt długiego
przebywania w zamkniętych pomieszczeniach, najlepiej
pokonywać regularnym ruchem na świeżym powietrzu. Z
drugiej strony warto również dostarczać organizmom niezbędne witaminy. Obecnie trudno komukolwiek polecać
przenawożone i zawierające często sporo szkodliwych
związków nowalijki. Zwłaszcza zaś wystrzegać się trzeba
wszelkich zielenin sprowadzanych z krajów zachodnich.
Tam bowiem uprawy są wyjątkowo intensywne z dużą
ilością środków i nawozów chemicznych.
Doskonałym uzupełnieniem diety witaminowej jest
więc wyhodowany sposobem kuchennym szczypiorek,
koperek czy rzeżucha. Doskonale w doniczkach rośnie
również pietruszka.

ZRÓB COŚ DLA TWOJEJ CERY

Gotowy surowiec na letnie maseczki znajdujemy na
straganie, w ogródku własnym czy na działce przyjaciół
Nadają się do tego wszystkie owoce i warzywa - jędrne,
zdrowe, dojrzałe. Odświeża, wygładzą, wybielą naszą
cerę.

B04001

K89610

Podpis: ......................................................

to@borawski.pl
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Cytaty na ten tydzień

... w rozmowie z przyjacielem moAgatona, Ambrożego, Marcina,
żemy nawet posunąć się do powieNimomysła, Polikarpa, Siemirada,
dzenia mu, dlaczego coś nam się w
Sobiesława, Teodora
nim nie podoba. Wrogowi natomiast
8 grudnia (Niepokalane Poczęcie
nigdy nie należy dawać takiej satysNMP)
fakcji.
Boguwoli, Delfiny, Elfrydy, Marii,
Carlos Fuentes, W to wierzę
Rozmaryny, Wirginii
Przyjaźń zbiera się jak plony,
Abrahama, Delfina, Klemensa,
ponieważ się ją hoduje. Że nikt
Klementa, Makarego, Romaryka,
nie pozyskuje sobie przyjaciół, nie
Rozmaryna, Światosława, Światozapozyskując jednocześnie wrogów,
ra, Wirgiliusza, Wirginiusza, Zenona
ale żaden wróg nigdy nie osiągnie
9 grudnia
poziomu przyjaciela.
Anety, Aniki, Gracji, Izabeli, Joanny,
Carlos Fuentes, W to wierzę
Leokadii, Lody, Nataszy, Walerii,
Nie ma już powrotu. Za nami są
Wiesławy
tylko płonące miasta, a ta, która się
Cypriana, Delfina, Gracjana, Grzegoteraz odwraca, która patrzy za siebie,
rza, Joachima, Leokadiusza, Wiesłazamienia się w słup gorzkiej soli.
wa
Christoph Hein, Obcy przyjaciel
10 grudnia (Światowy Dzień Ochrony Praw Człowieka)(Dzień Praw
PRZYS£OWIA
Zwierząt)
Danieli, Eulalii, Judyty, Julii, Loretty,
Miłość rozum zaślepi, gdy się komu
Marii, Radzisławy
w łeb wrzepi... Mikołaj Rej
Andrzeja, Bogdana, Bohdana, BraPierwszy śnieżek w błoto wpada słajana, Daniela, Dawida, Eulaliusza,
Eustachego, Eustachiusza, Grzegorza, bą zimę zapowiada.
Kto się zaleca w adwent ten będzie
Mirona
miał żonę na święta.
Jak grudzień się zaczyna, taka będzie
cała zima.
Nasz przepis
Grudzień ziemię grudzi, a izdebki
studzi.
1 cebula, 1 ząbek czosnku, 4 łyki
Kto w adwencie ziemię pruje, ten sieTrufle
białego wina, łyżka posiekanej natki
dem lat choruje.
30 dag gorzkiej czekolady, 10 dag
pietruszki, sól, pieprz
Gdy Barbara się rozdeszczy, na Gody
masła, 2 żółtka, 12,5 dag cukru, łyżka
Fasolkę myjemy i gotujemy na pół(Boże Narodzenie) mocny mróz trzeszmleka, 400 ml śmietanki, kakao
twardo. Wyjmujemy ją i zanurzamy w czy.
Garnek, w którym mamy przygoto- zimnej wodzie.
Kiedy na św. Barbarę (4 grudnia)
wać deser wstawiamy do większego z W tej samej wodzie, w której gotobłoto, będzie zima jak złoto.
gorącą wodą.
waliśmy fasolkę gotujemy makaron i
Na Barbórkę mróz, szykuj chłopie
Połamaną czekoladę wrzucamy do odcedzamy.
wóz, a jak odtajanie, to szykuje sanie.
garnka i rozpuszczamy z mlekiem, mie- Cebule i czosnek obieramy i drobno
W święto barbarki najlepsze tarki
szając całość drewniana łyżką. Dodaje- kroimy w kostkę i szklimy na oleju.
(owoce tarniny). Przemrożenie dzikich
my żółtka, śmietanę i cukier oraz pokro- Grzyby po rozmrożeniu kroimy i
owoców poprawiało w tradycji ludowej
jone masło. Mieszamy.
dodajemy do cebuli i czosnku.
ich jakość.
Wlewamy do miski i odstawiamy na Smażymy około 5 minut.
Grudzień daje się we znaki, tym co
2 godziny. Kiedy masa stwardnieje for- Dokładamy fasolkę i wlewamy białe
późno kopią ziemniaki.
mujemy z niej kulki i obtaczamy w ka- wino. Szybko gotujemy i mieszamy z
Gdy zamarznie pierwszego grudnia,
kao.
natką i makaronem.
wyschnie niejedna studnia.
Przyprawiamy do smaku pieprzem.
W pierwszym tygodniu grudnia, gdy
Knedelki z wątróbką
pogoda
stała będzie zima długo biała.
Ciasto bezowe
10 dag bułki, 15 dag wątróbki drobioJeżeli cały grudzień suchy i mroźny,
wej, 1 cebula, 3 łyżki tartej bułki, 2
29 dag czekolady, 20 dag masła, 20 dag
to całe lato będzie suche i upalne.
jajka, sól, pieprz, majeranek, tłuszcz
cukru, 5 jajek, 8 dag mąki, 6 kasztanów
Ile śniegu przy św. Mikołaju (6 grudCebulę kroimy w drobną kostkę i na bezę: 2 białka, 10 dag cukru, 700 ml
nia)
tyle trawy da drugi Mikołaj w Maju.
przesmażamy na tłuszczu.
wody
Na święty Ambroży (7 grudnia) poWątróbkę oczyszczamy z żyłek i
Do miski wrzucamy kawałki czekoladrobno siekamy. Mieszamy ją z uprzed- dy i masło i całość rozpuszczamy zanurza- prawią się mrozy.
Gdy nierychło liść opada zima ostra
nio namoczoną i dokładnie odciśniętą jąc garnek w gorącej wodzie. Dodajemy
bywa
rada.
bułką, żółtkami, przesmażoną cebulą, cukier i dokładnie mieszamy.
Gdy tęga zima nastanie w pierwotka
tartą bułką, solą, pieprzem, majerankiem
Teraz wbijamy jajka i ubijamy krem. Adwentu osiemnaście tygodni nie spoi pianą z jednego białka.
Wsypujemy mąkę i pokrojone w kost- cznie ani momentu.
Masę wyrabiamy bardzo dokładnie i kę kasztany.
formujemy z niej małe kulki.
Formę do pieczenia wykładamy perJajka ubijamy na pianę. Dodajemy do
Wrzucamy je do lekko osolonej wrzą- gaminem tak aby brzegi wystawały. Percej wody. Ugotowane knedelki powinny gamin smarujemy masłem. Wlewamy do nich cukier i dalej ubijamy. .
Teraz wyjmujemy ciasto z piekarnika, na
być po przekrojeni jednolicie szare.
środka ciasto i pieczemy około 15 minut.
wierzch
wkładamy pianę i wstawiamy je z poBezę przygotowujemy w następujący
Makaron z fasolką
wrotem.
sposób.
20 dag fasolki szparagowej mrożonej,
Pieczemy jeszcze 5 minut.
Cukier i wodę podgrzewamy w garn20 dag makaronu rurki, 15 dag mrożoCiasto studzimy i dopiero wyjmujemy je
ku
aż
utworzy
się
jasny
karmel.
Nie
wolno
nych kurek, 1 łyżka oleju, 1 łyżka masła,
z
formy.
dopuścić do wrzenia.
3 grudnia (Dzień Osób Niepełnosprawnych)
Emmy, Emy, Franciszki, Klaudii, Ksawery, Łucji
Franciszka, Hilarego, Kasjana, Kasjusza, Ksawerego, Lucjusza, Unimierza
4 grudnia (Barbórka - Święto Górnika i Naftowca)
Balbiny, Barbary, Berny, Bratumiły,
Chrystiany, Ciechosławy, Krystyny,
Lubomiły
Bernarda, Biernata, Chrystiana, Ciechosława, Edmunda, Hieronima, Jana,
Krystiana, Krystyna, Piotra
5 grudnia
Edyty, Geraldyny, Kryspiny, Krystyny,
Pręcisławy, Sabiny, Saby, Wilmy
Abla, Anastazego, Geralda, Gerarda,
Henryka, Kryspina, Krystyna, Norbert,
Sawina
6 grudnia (Mikołajki)
Dionizji, Dony, Leontyny, Zenobii
Abrahama, Emila, Emiliana, Jaremy,
Jeremiago, Jeraemiasza, Jarogniewa,
Jeremiego, Jeremy, Mikołaja, Zenona
7 grudnia
Agaty, Agi, Dalii, Dalili, Gerdy, Józefy,
Lili
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Mistrzostwa Powiatu
Oleckiego SZS
w minisiatkówce-czwórek

Dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
19 listopada w hali Lega odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Oleckiego SZS w minisiatkówce-czwórek dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.
Sędziowali Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.
Do zawodów przystąpiły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Wieliczkach, Szkoły Podstawowej w Gąskach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku, Szkoły Podstawowej nr 3 w
Olecku, Szkoły Podstawowej nr 4 w Olecku.
WYNIKI:
Dziewczęta:
SP 4 Olecko – SP 1 Olecko 0:2 (14:25, 12:25)
SP Wieliczki – SP 3 Olecko 2:0 (25:18, 25:20)
SP 4 Olecko – SP Wieliczki 0:2 (7:25, 9:25)
SP 1 Olecko – SP 3 Olecko 0:2 (6:25, 10:25)
SP 4 Olecko – SP 3 Olecko 0:2 (9:25, 14:25)
SP 1 Olecko – SP Wieliczki 0:2 (13:25, 11:25)
Chłopcy:
SP Gąski – SP 1 Olecko 2:1 (25:21, 18:25, 15:12)
SP 3 Olecko – SP 4 Olecko 2:0 (25:16, 25:22)
SP Gąski – SP 3 Olecko 2:0 (25:20, 25:19)
SP 1 Olecko – SP 4 Olecko 1:2 (22:25, 25:19, 10:15)
SP Gąski – SP 4 Olecko 2:0 (25:12, 25:17)
SP 1 Olecko – SP 3 Olecko 1:2 (18:25, 25:13, 6:15)
Kolejność końcowa - dziewczęta:
1. SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
2. SP 3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada)
3. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski)
4. SP 4 Olecko (opiekun Marzena Jasińska)
Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt: Marlena Putra,
Martyna Putra, Julia Mierzejewska, Aleksandra Opalińska, Anita Olenkiewicz, Weronika Giełazis, Ewelina
Święckowska, Katarzyna Luberecka, Edyta Olenkiewicz,
Martyna Gorlo.
Kolejność końcowa - chłopcy:
1. SP Gąski (opiekun: Wiesław Zalewski)
2. SP 3 Olecko (opiekun: Artur Szarnecki)
3. SP 4 Olecko (opiekun: Renata Januszczyk)
4. SP 1 Olecko (opiekun: Krzysztof Dawidziuk)
Skład zwycięskiej drużyny chłopców: Cezary Karmiłowicz, Jakub Luberecki, Maciej Sławiński, Damian Zaręba, Sebastian Zaręba, Rafał Gajdek, Mikołaj Pieczyński,
Robert Wasilewski.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 77 zawodników i zawodniczek.			
Paweł Maksimowicz

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w minisiatkówce-trójek
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
25 listopada w hali Lega odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Oleckiego SZS w minisiatkówce-trójek dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
Sędziowali Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.
Do zawodów przystąpiły drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Olecku,

Szachy - Czarni drużynowo
na pierwszym miejscu
w województwie

Rozgrywki Drużynowych Mistrzostw woj. warmińsko-mazurskiego LZS w szachach zakończyły się.
W turnieju udział wzięło 8 zespołów: LUKS GOK
Samborowo, SKS Smol-bud Giżycko, Hetman Nowe Miasto Lubawskie, MLKS Ostródzianka Ostróda, BDK Biskupiec, DK Ruciane Nida, Lubawa i MLKS Czarni Olecko.
Drużyna składała się z 4 osób. Zawody rozegrano systemem każda drużyna z każdą, a tempo gry ustalono na 1
godzinę na zawodnika. Za zwycięstwo w meczu drużyna
otrzymywała 2 pkt, remis wart był 1 punkt, a przegrana 0
pkt.
W 7 meczach Czarni Olecko zdobyli 12 pkt (6 wygranych, 1 przegrana) i zajęli w turnieju I miejsce.
Skład i wyniki na poszczególnych szachownicach.
Na I szachownicy wystąpił Krzysztof Konewko, który
zdobył 4 pkt z 6 partii (3 wygrane, 2 remisy, 1 przegrana).
Na II szachownicy zagrał Paweł Żukowski, który
zgromadził na swoim koncie 5 punktów z 7 partii (5 wygranych, 2 przegrane).
Na III szachownicy grał Michał Brynda, który zdobył
4,5 pkt z 5 partii (4 wygrane, 1 remis).
Na IV szachownicy Konrad Konewko – 5,5 punktów z
7 partii (5 wygranych, 1 remis, 1 przegrana).
Kierownik sekcji zajął III miejsce na I szachownicy.
Paweł na II szachownicy został sklasyfikowany na I miejscu. Michał na III szachownicy zajął II miejsce, Konrad na
czwartej szachownicy był I.
Drużynę dzielnie uzupełniali: na I szachownicy Robert
Niczyporuk - 1 pkt z 1 partii oraz na III szachownicy Marta Gryglas 1 pkt z 2 partii.
W prowadzonej dodatkowej klasyfikacji indywidualnej
Konrad zajął II miejsce, Paweł – 5. miejsce, Michał - 7., a
Krzysztof 13. miejsce.
Wręczenie pucharów nastąpi w styczniu 2015 roku na
Walnym Zgromadzeniu Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego.
Krzysztof Konewko
Szkoły Podstawowej nr 4 w Olecku.
WYNIKI:
Dziewczęta:
SP 3 Olecko – SP 4 Olecko 2:0 (25:11, 25:7)
SP 4 Olecko – SP 1 Olecko 1:2 (25:21, 22:25, 11:15)
SP 3 Olecko – SP 1 Olecko 1:2 (21:25, 25:22, 11:15)
Chłopcy:
SP 4 Olecko – SP 3 Olecko 2:1 (10:25, 25:13, 17:15)
SP 3 Olecko – SP 1 Olecko 2:1 (25:18, 14:25, 15:12)
SP 4 Olecko – SP 1 Olecko 2:0 (25:22, 25:12)
Kolejność końcowa - dziewczęta:
1. SP 1 Olecko (opiekun: Krzysztof Zaniewski)
2. SP 3 Olecko (opiekun: Wojciech Rejterada)
3. SP 4 Olecko (opiekun: Renata Januszczyk)
Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt: Weronika Rut-
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Finał Powiatowy XV Turnieju
26 listopada w hali Lega odbył się Finał Powiatowy XV
Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
Mecze sędziowali Paweł Maksimowicz i Robert Markowski.
Do zawodów przystąpiły drużyny:
Dziewczęta U-12:
SP Gąski, SP 3 Olecko.
Chłopcy U-12:
SP Gąski, SP 1 Olecko, SP 3 Olecko.
WYNIKI:
Dziewczęta U-12:
Chłopcy U-12:
SP Gąski – SP 3 Olecko 1:1 k. 1:0
SP Gąski – SP 3 Olecko 0:15
SP 3 Olecko – SP 1 Olecko 0:1
SP Gąski – SP 1 Olecko 0:12
Kolejność końcowa:
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Dziewczęta U-12:
1. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski)
2. SP 3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada)
Chłopcy U-12:
1. SP 1 Olecko (opiekun Kamil Szarnecki)
2. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki)
3. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski)
Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt U-12: Karolina Jasińska, Martyna Iszkuło, Ewa Surażyńska, Kinga
Kaszkiel, Wiktoria Golub, Karolina Dzierżyk, Daria Zaręba, Aleksandra Karmiłowicz, Natalia Barszczewska.
Skład zwycięskiej drużyny chłopców U-12: Igor Borys,
Kacper Gajda, Wiktor Dąbrowski, Aleksander Marchewka, Olaf Marcinkiewicz, Amadeusz Pietraszewski,
Filip Zawistowski, Aleksander Adamajt, Aleksander Zawistowski.
Wszyscy zawodnicy oraz zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. W turnieju uczestniczyło 50 zawodników i zawodniczek.			
Paweł Maksimowicz

kowska, Aleksandra Piotrowska, Nadia Szyłkiewicz, Irmina Dębowska, Kinga Kruszniewska, Ewelina Miłowicka,
Izabela Motulewicz, Natalia Chołod.

fryjenko, Kacper Wróblewski, Emil Miezianko, Paweł Łuszczyński, Adam Dłuski, Maciej Olszewski,
Mariusz Zaręba.

Kolejność końcowa - chłopcy:

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
W zawodach uczestniczyło 45 zawodników i zawodniczek.
Paweł Maksimowicz

1. SP 4 Olecko (opiekun: Renata Januszczyk)
2. SP 3 Olecko (opiekun: Artur Szarnecki)
3. SP 1 Olecko (opiekun: Kamil Szarnecki)

V30207

V32902

Skład zwycięskiej drużyny chłopców: Korneliusz Onu-

20

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 47/880 - r. 2014

PO KOKARDĘ

nr 197

Jeszcze daleko
Zawsze wydawało mi się, że święta Bożego Narodzenia
są w grudniu. I to pod koniec. Dopiero, kiedy zaczynały się
ferie świąteczne w szkołach, w domu panował rwetes. Tak
było w dzieciństwie. Ale to było chyba strasznie, strasznie
dawno, bo teraz zwyczaje się zmieniły. Świąteczny nastrój
budowany jest już tuż po pierwszym listopada. I mogę jedynie cieszyć się, że nie dokładnie pierwszego rusza akcja
podkręcania w ludziach świątecznych nastrojów.
A wcale nie o nastrój, miłą wigilijną atmosferę chodzi,
tylko o kupowanie, wydawanie, płacenie.
Każdy towar, jak zapewniają reklamy, jest na święta potrzebny: noże, mikser, cola czy pepsi, kosiarka, łóżko, samochód, nowe meble, a już na pewno wycieczka zagraniczna…
Może nawet mieszkanie wypada kupić na święta. Wcześniej
jednak przypominają nam uśmiechnięci ludzie z telewizyjnej reklamy, że wypada też wziąć kredyt na to wszystko, bo
święta muszą być udane. A będą wówczas udane, kiedy kupimy którąś z tych wymienionych wyżej, niezbędnych rzeczy.
Boję się wchodzić do sklepów, bo one zapełniają się
ozdobami i promocjami świątecznymi, które mnie przytłaczają. Jeszcze trochę, a zacznę mieć wyrzuty sumienia, że
jeszcze nie ozdobiłam mieszkania błyskotkami i takimi tam
bibelotami. Że okna nie są w „wysprejowanych” gwiazdkach
lub kolorowych lampkach, że na drzwiach nie wiszą wieńce
adwentowe, że nie mam trzech różnych serwetek z nadrukiem świątecznym, że w każdym kacie nie stoi stroik, oczywiście świąteczny, że…
A może tak trzeba? A może jestem niedzisiejsza, jeśli tego
wszystkiego nie mam? Nie ma, bo nie wydałam jednej którejś
pensji na te ozdoby, bo najzwyczajniej szkoda mi na to pieniędzy, bo można je przeznaczyć na coś bardziej potrzebnego.
Za kilka dni puszczą kolędy w sklepach, przepraszam galeriach, żeby nam się ckliwiej zrobiło. Oni to potrafią.
Do nas wraca jak bumerang pytanie: czym zaskoczyć
własne dzieci, teściową, męża, to znaczy jakim prezentem?
To też już nam wpoiły reklamy.
A musimy zaskakiwać? A nie wystarczy kartka
z odręcznie napisanymi życzeniami, takimi od serca?
Wspólna kolacja?
Przechodząc obok kwiaciarni udekorowanej już ozdoba-

mi w złotym kolorze pomyślałam, że to w czym bierzemy
udział to istne szaleństwo. Szaleństwo zwane zakupami.
Machina reklamowa rozpędza się na dobre i zatrzymuje
się tak około pierwszego stycznia.
I jak zachować przy tym zdrowy rozsądek, by „odrobina”
szaleństwa świątecznego (w ogóle nie ma to nic wspólnego z
przesłaniem świątecznym) nie kosztowała nas cały rok?
Na to pytanie próżno szukać odpowiedzi w tym tekście.
Może tylko taka mała podpowiedź (dla autorki też), że może
nas uratować tylko… zdrowy rozsądek. A od dzisiaj wspólnie
trenujmy silną wolę i nie dajmy się zwieść napisom: „świąteczna promocja”. Bo raty kiedyś trzeba będzie spłacać.
Znajomy przesłał mi emaila. Tak jak w ubiegłym roku,
w tym również organizuje szlachetną paczkę. Wraz z dziećmi wybrali jedna z rodzin, którą obdaruje potrzebnymi rzeczami i nakręca na to wszystkich swoich znajomych. W
tamtym roku się udało, w tym nie będziemy gorsi. Pewnie,
że się włączyłam i (przyznam się) jestem trochę zazdrosna
o to, że sama nie wpadłam na ten pomysł. Ale i tak poczułam się lepiej.
Koleżanka z pracy w tamtym roku zbierała pieniądze na
rzecz innej koleżanki z pracy. Datki były różne, ale zebrała
się kwota, która pomogła jej w rehabilitacji. Płakała, kiedy
odbierała kopertę, a nam się cieplej zrobiło i jakoś tak ludzko.
Można? Pewnie, że można. Będę prorokiem. Już dzisiaj
mogę założyć się z każdym, że niedługo i do nas zawita
„Czarny piątek”. Mam wrażenie, że dla Amerykanów jest
to ważniejsze „święto” niż dla nas Wigilia. W ostatni piątek listopada po Święcie Dziękczynienia, a to przypada w
ostatni czwartek listopada, wszyscy ruszają do sklepów, bo
tam czekają na nich pięćdziesięcioprocentowe obniżki. A
przydać się może wszystko, prawda?
W tym roku nasi „sąsiedzi” zza oceanu wydali wówczas… 53 miliardy dolarów. Ale żniwo! I to jeszcze nie
koniec. Ostatni poniedziałek był dniem tanich zakupów
przez Internet. Właściciele amerykańskich sklepów internetowych zacierają ręce. Kiedy ta moda trafi do nas? Za
rok, dwa? Bo jednego, czego nam potrzeba, to… zakupów.
Chyba się starzeję. Dowodem na to jest to, że wolałam te o wiele skromniejsze Wigilie i święta sprzed lat z
papierowymi ozdobami na choince i pomarańczami pod
choinką. A Boże Narodzenie (naprawdę!) jeszcze daleko.
Dopiero za (niespełna) miesiąc.
Marusia
Ps. Nie dajmy się zwariować, żebyśmy tych świąt nie mieli
… po kokardę.

