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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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masaż, rehabilitacja, 
tel. 605-869-755 K00010

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota, 

ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K00209
www.mezomorf.pl
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Pamiętajcie Państwo 
o prenumeracie

 „Tygodnika Oleckiego”
Koszt jednego 

egzemplarza tylko 1,62 zł 
z dostawą do domu 

lub biura zamawiającego

fot. Bolesław Słomkowski

W najbliższą

Nie należy chełpić się tym, że się ma słusz-
ność, bo to nie nasza zasługa, lecz prawdy, 
z pomocą której osiągnęliśmy przewagę.

Stafan Kisielewski

niedzielę
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

okiem radnego
454 URODZINY MIASTA

Pierwszego stycznia obchodziliśmy hucznie Nowy Rok. 
Proponuję, aby w tym dniu, już od następnego roku, świę-
tować również rocznicę 
nadania przywileju loka-
cyjnego Margrabowej (1 
stycznia 1560 r.) i ustano-
wić ten dzień naszym lokal-
nym świętem. Złożyłem taki 
wniosek na ostatniej Sesji 
Rady Miejskiej. 

Korzystny zbieg okolicz-
ności przemawiający za tą datą – Nowy Rok obchodzimy 
zawsze uroczyście – na placu jest organizowany pokaz fa-
jerwerków. 

Warto odnotować, że sołtysem w czasie lokacji Margra-
bowej był Adam Wojdowski, a pierwszym burmistrzem 

Stanisław Milewski, a więc osoby o polskich nazwiskach. 
Nazwę święta można by wyłonić w otwartym konkur-

sie. Z pewnością mieszkańcy wymyślą też niejedną cieka-
wą imprezę dla uczczenia tego dnia: kulig, ognisko, bieg 
narciarski, a najlepiej łowy - wszak decyzja o lokacji za-
padła podobno na polowaniu. A myśliwych u nas przecież 
nie brakuje. 

Marzy mi się, aby elementem promocji miasta i gminy 
stała się mała (wersja na biurko lub ścianę) flaga miejska 
dostępna dla każdego mieszkańca np. w budynku Informa-
cji Turystycznej na tej samej zasadzie co foldery, ulotki czy 
wydawnictwa promocyjne. 

Skoro zaś mowa o promocji: chcę prosić olecczan o 
poparcie pomysłu opracowania hejnału miejskiego (zgło-
siłem to na sesji we wrześniu tego roku). 

Czy miasto z własną orkiestrą i kilkudziesiecioletnią 
tradycją kształcenia muzycznego nie powinno mieć hejna-
łu?

radny Wojciech Leonarczyk

Przypominamy o odblaskach!
Od 31 sierpnia 2014 każdy pieszy, który porusza się po 

zmroku poza terenem zabudowanym ma obowiązek używać 
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych 
użytkowników ruchu. Mamy bardzo krótkie dni, długie, 
ciemne popołudnia. Piesi, którzy nie mają odblasków naraża-
ją własne życie, ale i innych uczestników ruchu drogowego. 

Od 24 października 
2014 do chwili obec-
nej  na drogach nasze-
go powiatu policjanci 
ujawnili 25 wykroczeń 
związanych z brakiem 
wymaganego odblasku u 
pieszego. 20 pieszych zo-
stało ukaranych manda-
tem karnym, 5 pouczono.

Wprowadzenie obowiązku korzystania z elementów od-
blaskowych było podyktowane przede wszystkich zwięk-
szeniem bezpieczeństwa pieszych. To oni w przypadku zde-
rzenia z samochodem jako niechronieni uczestnicy drogi 
są najbardziej narażeni na utratę życia i zdrowia. Niestety 
większość takich spotkań kończy się śmiercią pieszego czy 
rowerzysty. Dlatego zaopatrzmy się w odblask czy inny ele-
ment, który sprawi, że zwiększymy swoją widoczność, a tym 
samym zwiększymy swoje bezpieczeństwo.

Zakup odblasku to koszt rzędu kilku złotych. Życia nie 
da się wycenić. By uniknąć płacenia mandatu, który może 
wynieść nawet 500 złotych, kupmy zawieszkę, opaskę, bre-
loczek, inne przedmioty, które być może uchronią nas przed 
niebezpieczeństwem.

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Zaproszenie 
na badanie  cytologiczne

Na terenie powiatu oleckiego w ramach Populacyjnego 
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przeprowadza-
ne są bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 
25-59 lat, finansowane w ramach powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego. Z możliwością jego powtarzania co 
3 lata.

Badanie można wykonać m. in. w Centrum Medycz-
nym - Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w 
Olecku sp. z o.o., ul Gołdapska 1. 

Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w lo-
sowaniu nagród. Każdego miesiąca nagradzanych jest 5 
kobiet.

Sponsorami nagród są:

Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Wystawa znaczków „Jan Paweł II”, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK 
„MG”

• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu 
Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Portret/autoPortret, wystawa fotografii, Galerii Fotografii 

„Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,73 zł
ON arctic ..................4,99 zł
Pb 95 ........................4,73 zł
PB 98 ........................4.89 zł
LPG ...........................2,29 zł
Olej opałowy ..............2,90 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

7 stycznia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
15.30 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
19.00 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
8 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
15.30 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
19.00 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
9 stycznia (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
15.30 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
19.00 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
10 stycznia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8.00 - III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Romana 
Prawdy, hala Lega
10.30 - Warmia i Mazury pływają, hala Lega
15.00 - Otwórz oczy na Syrię, aukcja charytatywna (szcze-
góły s. 18)
15.30 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
19.00 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
11 stycznia (niedziela) 
(Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Turniej Piłki Nożnej na rzecz XXIII Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej, hala Lega
12 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
15.30 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
19.00 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
13 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
15.30 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
19.00 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
14 stycznia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
15.30 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
19.00 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
15 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
15.30 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
19.00 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
16 stycznia (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17 stycznia (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
9.00 - II Turniej z Cyklu Grand Prix Olecka, hala Lega
17.00 - Z tańcem przez świat, koncert Jolanty Sosnowskiej i 
Marii Gabryś, sala kina „Mazur”
18 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
19 stycznia (poniedziałek) 
apteka dyżurna Zielona 35
20 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6

14 grudnia od 7.52 dwa zastępy JRG PSP 
oraz jeden OSP Kowale Oleckie usuwały skut-
ki kolizji drogowej. Samochód Seat uderzył w 
drzewo.

14 grudnia od 9.45 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Ku-
kowie skutki kolizji drogowej. Dachowanie samochodu.

14 grudnia od 10.15 jeden zastęp JRG PSP usuwał zady-
mienie z mieszkania w Cichym.

14 grudnia od 19.22 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Gąski usuwały w Gąskach skutki kolizji drogowej. Zderzenie 
samochodów Ford i Skoda. 

15 grudnia od 7.23 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usu-
wał w Kowalach skutki kolizji drogowej. 

16 grudnia od 839 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Kije-
wie drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem miesz-
kalnym.

Informacji udzieliła starsza ogniomistrz 
Katarzyna Jeglińska

16 grudnia od 15.33 dwa zastępy JRG PSP usuwały przy 
ulicy Kolejowej zadymienie z piwnicy bloku mieszkalnego.

18 grudnia od 9.47 jeden zastęp JRG PSP gasił przy placu 
Wolności pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

19 grudnia od 3.16 dwa zastępy JRG PSP usuwały na osie-
dlu Siejnik zadymienie z klatki schodowej bloku mieszkalne-
go.

20 grudnia od 11.09 jeden zastęp JRG PSP usuwał na 
osiedlu Siejnik konar drzewa niebezpiecznie zwisający nad 
chodnikiem.

20 grudnia od 13.08 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Du-
łach konar drzewa niebezpiecznie zwisający nad jezdnią.

20 grudnia od 17.47 jeden zastęp OSP Świętajno zabez-
pieczał do  przyjazdu ekipy naprawczej miejsce zerwania linii 
energetycznej.

20 grudnia od 18.15 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy 
ulicy Gołdapskiej uszkodzone podczas kolizji drogowej drze-
wo.

21 grudnia od 5.08 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
1 Maja pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

24 grudnia od 20.38 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał w 
okolicach Bialskich Pól drzewo powalone na drogę.

24 grudnia od 20.45 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy 
ulicy Ludowej uszkodzony baner reklamowy.

24 grudnia od 21.03 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał w 
okolicach Soból drzewo powalone na drogę.

25 grudnia od 1.32 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 
Połomie drzewo powalone na drogę.

27 grudnia od 15.36 dwa zastępy JRG PSP na jeziorze 
Oleckim Wielkim ratowały mężczyznę uwięzionego na pęka-
jącym lodzie.

informacji udzielił sekcyjny 
Radosław Osiecki

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę 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:
• Zygmunt Kamiński

• Anna Podgórska
• Ewelina Pogódzka

• Anna Pokartyk
• Wincenty Rymkiewicz

• Adam Wydrzyński (Rozmysłów)
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, magne-
sy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Wigilia u oleckich strażaków
W grudniu w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w 

Olecku odbyła się uroczysta wigilia. Spotkanie otworzył Ko-
mendant Powiatowy st. bryg. Jan Mróz, który podziękował 
za przybycie strażakom, pracownikom cywilnym, emerytom 
oraz zaproszonym  gościom i złożył wszystkim świąteczne 
życzenia. 

Tegoroczne spotkanie opłatkowe było szczególne, po-
nieważ z świątecznymi życzeniami przyjechał do Olecka 
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w 
Olsztynie st. bryg. Mirosław Rutecki. Komendant Woje-
wódzki oprócz złożenia życzeń, podziękował strażakom i 
pracownikom naszej komendy za dobrze przepracowany 
rok i podsumował w skrócie osiągnięcia i sukcesy warmiń-
sko-mazurskich strażaków.

W spotkaniu uczestniczyli: Warmińsko-Mazurski Ko-
mendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosław 
Rutecki, radny Sejmiku Wojewódzkiego i sekretarz po-
wiatu – Edward Adamczyk, Starosta Olecki – Marian 
Świerszcz, Przewodniczący Rady Powiatu – Wacław 
Sapieha, Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, Wójt 
Kowal Oleckich – Krzysztof Locman, Wójt Świętajna – 
Andrzej Kisiel, kapelan oleckich strażaków - ks. Marian 
Salamon, z-ca Komendanta Powiatowego Policji – mł. 
insp. Bernard Faszcza, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko 
– Zbigniew Poniatowski, prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP - Stanisław Ciechanowicz, z-ca Prezesa 
Spółdzielni „Kominiarz” w Olsztynie – Jerzy Rynkowski, 
strażacy emeryci oraz strażacy i pracownicy cywilni KP 
PSP w Olecku.

zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Sukcesy sportowe oleckiej młodzieży
Szkolny Związek Sportowy podsumował roczną rywa-

lizację sportową. Punktacją objętych zostało 270 placówek 
oświatowych.

Gmina Olecko zajęła II miejsce w rankingu warmińsko-
-mazurskiego szkolnego związku sportowego w kategorii 
miast i gmin za rok szkolny 2013/2014.

W kategorii szkoły podstawowe miejskie, Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Olecku zajęła III miejsce. Wyraźniej widać  pra-
cę jaką wykonali nauczyciele i młodzież kiedy porówna się 
osiągnięcia z poprzednich lat. W roku szkolnym  2011/2012 
SP 3 w Olecku plasowała się na 22 miejscu w wojewódzkiej 
klasyfikacji. Rok później zajęła V miejsce.

W kategorii gimnazjum miejskie, Gimnazjum nr 2 w 

Olecku zajęło IV miejsce. W kategorii szkoły ponadgimna-
zjalne oleckie liceum ogólnokształcące uplasowało się na  
IV miejscu.

Doceniono również rodzaj i rangę organizowanych w 
województwie wydarzeń sportowych. Andrzej Kamiński 
- dyrektor MOSiR został odznaczony w kategorii Wydarze-
nie roku 2014 za organizację Finału Krajowego Czwórboju 
LA w Olecku.

Szczególne podziękowania należą się nauczycielom 
wychowania fizycznego, dyrektorom szkół i rodzicom oraz 
oczywiście młodym sportowcom za zaangażowanie, które 
przekłada się na coraz lepsze wyniki oleckiej młodzieży.

Wojewódzki Warmińsko–Mazurski Szkolny Związek 
Sportowy w Olsztynie (WM SZS) corocznie opracowuje i 
realizuje Wojewódzki Kalendarz Szkolnych Imprez Spor-
towych, wg którego tworzy się ranking poszczególnych 
szkół, gmin i powiatów. W klasyfikacji brane są pod uwagę 
wyniki sportowego współzawodnictwa szkół w wojewódz-
twie. Corocznie kalendarz jest zatwierdzany przez Kurato-
rium Oświaty w Olsztynie.

newsletter UM

Policjanci poszukują 
49-letniego Wacława Pałęga

Oleccy policjanci 
poszukują zaginionego 
49-letniego Wacława 
Pałęga. Mieszkaniec 
miejscowości Zatyki 
Gm. Olecko 26 grudnia 
2014 r. opuścił swoje 
mieszkanie i do chwili 
obecnej do niego nie 
powrócił oraz nie na-
wiązał kontaktu z ro-
dziną i znajomymi. 

Zaginiony ma około 
165 cm wzrostu. Jest 
szczupłej budowy ciała, 
waży około 60 kg. Wa-

cław Pałęga ma krótkie blond włosy.
Wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na 

temat miejsca pobytu Wacława Pałęga lub widziały go pro-
szone są o kontakt z numerem telefonu alarmowego 997/112  
lub dzwoniąc bezpośrednio na numer (87) 520 72 30
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I żeby ci internetowi hajterzy nie 

wiem jak się nabiedzili, nie wiem jak 
się natrudzili, to większą szansą jest 
to, że do nich wróci moja pomoc i ka-
wałek mojego serca, niż to, że do mnie 
przyjdzie ich złość. 

Jerzy Owsiak

W najbliższą niedzielę znowu 
zagra Wielka Orkiestra Świątecz-

nej Pomocy. Na ulicach pojawią się wolontariusze z 
kolorowymi puszkami Czerwone serduszka będą przy-
klejać darczyńcom na zimowych kurtkach, płaszczach i 
bluzach. Wokół będzie zima ale serca zaangażowanych 
w akcję będą gorące. Mimo wszystko.

To, bowiem, co się dzieje wokół WOŚP w prawi-
cowych mediach i w internecie jest bez precedensu w 
światowej skali. Nigdzie na świecie, chyba tylko w nie-
licznych dyktaturach, organizacje humanitarne, zbiera-
jące pieniądze od darczyńców, nie są obrzucane błotem 
tak, jak WOŚP w Polsce. Przez kilka lat próbowano spo-
łeczeństwu wmówić, że Orkiestra jest po to, by Jerzy 
Owsiak mógł wygodnie żyć za zebrane przez wolonta-
riuszy pieniądze. Okazało się jednak, że tak nie jest, a 
fundusze zbierane podczas zbiórek są wykorzystywane 
na pomoc w (plus, minus) 90%. Sprawdziły to wszelkie 
do tego uprawnione instytucje. Daje to WOŚP, jako or-
ganizacji, praktycznie pierwsze miejsce na świecie. Ta-
kiej skuteczności nie mają i do tego wyniku nawet nie 
mogą się zbliżyć organizacje pomocowe preferowane 
przez prawicowe media.

Komicznym i zarazem tragicznym jest jeszcze jedna 
prawidłowość. Żaden z tych „dziennikarzy” czy lepiej 
pisać o nich hajterów nigdy nie zebrał nawet złotówki na 
jakiś dobroczynny cel, nie wymyślił żadnej alternatywy 

dla organizacji Owsiaka. „Zbiórki”, które organizują, 
przeznaczone są głównie na pokrycie kar finansowych, 
nakładanych przez sądy na prawicowych dziennikarzy, 
którzy za daleko posunęli się w popluwaniu swoich 
przeciwników – pisze w felietonie pt. „Wróg publiczny 
Owsiak” Wojciech Czuchnowski. 

Teraz prawicowych dziennikarzy cieszy każde 
utrudnienie w organizacji WOŚP, które można przyto-
czyć jako fakt prasowy. I tym się panowie karmią!

Wiadomo przecież, że szczodrość społeczeństwa 
zawsze ma swoje granice. Każda nawet najszczytniej-
sza idea, spotka się wreszcie z ekonomiczną zaporą 
jaką jest budżet darczyńcy. Nie oznacza to jednak, że 
pieniędzy zostanie zebranych mniej. Zawsze powinien 
być margines inflacji. I prawdopodobnie o ten margi-
nes będą wzrastać wpłaty na Orkiestrę.

Sam Owsiak mimo chwilowego załamania odzy-
skał już siły witalne i z entuzjazmem przystąpił do or-
ganizacji tegorocznej zbiórki. 

Mnie dziwi jeden zbadany do najdrobniejszej zło-
tówki fakt. Jak sprawnie musi działać firma, która z po-
zyskanych od sponsorów środków zużywa na sprawy 
organizacyjne tylko 9% przychodu? Fundacje, które 
działają w Polsce najlepszy wynik osiągają zużywając 
25% funduszy. Są też takie, których koszty własne wy-
noszą 50%.

Co by tu jednak dużo nie pisać, inicjatywa Jerze-
go Owsiaka rozgrzała Polaków. W naszym szpitalu 
też możemy poszczycić się kilkoma ważnymi urzą-
dzeniami zafundowanymi nam przez WOŚP. Zapewne 
przybędzie ich znowu. Olecko słynie ze szczodrości i 
jest w czołówce w kraju w złotówkach wpłaconych w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tamtym roku 
byliśmy w pierwszej dwudziestce. 

Trzeba tez pamiętać o tym, że część naszych roda-
ków ma problem z tożsamością. Z jednej strony chcie-
liby, aby kraj się rozwijał, a z drugiej... Jeśli ktoś przyj-
dzie i próbuje w rozwoju pomagać i ma na to pomysł, 
to odzywa się w nich atawistyczny instynkt wywołu-
jący zazdrość. Taką bezinteresowną, szczerą do bólu... 
i dla nich nagle staje się ważne, że jak jest dobrze, to 
niedobrze. Jak jest niedobrze, to jest dobrze. Czy taki 
ktoś jest patriotą?

Ktoś już o tym pisał, że nic tak nie jednoczy jak bru-
kanie autorytetów. Dodam od siebie, że nic też tak nie 
niszczy szczujących jak takich autorytetów brukanie. 

Każde społeczeństwo wiąże jakiś cel, wiara w lep-
sze jutro, wiara w rozwój. Nie zawsze jednak społe-
czeństwa wybierały dobrze. Było też tak, że cele i wiarę 
im narzucano. Celem dla lepszego jutra był narodowy 
socjalizm i celem dla lepszego jutra jest demokracja. 
Przewodzić narodom mogą dyktatorzy i politycy, mę-
żowie stanu. Narodom w rozwoju może przeszkadzać 
siedzenie w określonych granicach i będą próbować je 
rozszerzyć, a inne narody otworzą granice i zaproszą 
do siebie innych, żeby wspólnie tworzyć własną przy-
szłość. Jedne będą rabować i niszczyć, a inne wspólnie 
rozwijać i bogacić. 

To wszystko zależy nie od chęci poprawy warun-
ków bytowania, a od sposoby w jaki ta chęć będzie re-
alizowana. 

Tak też jest w Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomo-
cy. Jeśli komuś nie podoba się ta działalność, to niech 
wymyśli alternatywną i działa. Najłatwiej jest niszczyć. 

Ja nie chcę, żeby po mnie był tylko potop.
Bogusław Marek Borawski
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Spotkanie 
z Wojciechem Anuszkiewiczem 

W Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji / Powia-
towej Bibliotece Pedagogicznej w Olecku miało miejsce 
spotkanie z Wojciechem Anuszkiewiczem, autorem wyda-
nej niedawno książki pt. „Pośrodku”. Spotkanie było bardzo 
kameralne i miało charakter luźnej gawędy, a anegdoty z 

życia autora przeplatały się z wydarzeniami z życia boha-
terów jego książki. 

Autor w swoich opowiadaniach z humorem, a także z 
pasją  opisuje czytelnikowi to, co dla niego ważne, czy-
li ludzi i miejsca, z którymi związał swoje życie. Znane 
wszystkim miejscowości: Połom, Sulejki, Świętajno, a 
także Puszcza Borecka zostały opisane ze szczególnym 
pietyzmem i stanowią oryginalny melanż oraz tło do praw-
dziwych historii ludzi. 

Książka „Pośrodku” to nie tylko zbiór opowiadań, ale 
również  propozycja dla wszystkich, którzy zachwycają się 
pięknem i historią  starych Prus Wschodnich, a niezwykle 
sugestywne opisy pięknej przyrody czynią z książki szcze-
gólny przewodnik po okolicy.

Publikacja  jest dostępna w zbiorach Powiatowej Bi-
blioteki Pedagogicznej w Olecku.

Dziękujemy serdecznie Wojciechowi Anuszkiewiczowi 
za spotkanie w naszej bibliotece oraz wszystkim gościom, 
przyjaciołom i znajomym za przybycie i miłą atmosferę. 
Podziękowania składamy także Dorocie Włodarskiej, 
współorganizatorce imprezy i prowadzącej spotkanie.

Agnieszka Makarewicz

Pijani awanturnicy 
w policyjnym „żłobku”

W czasie świąt do policyjnego aresztu oleckiej komendy 
trafiło pięciu pijanych awanturników. Rekordzista miał po-
nad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Pierwszy nietrzeźwy awanturnik do policyjnego aresztu 
trafił 25 grudnia po 5.00. Oficer dyżurny oleckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie, że u jednej z rodzin zamieszkałej na 
terenie gminy Kowale Oleckie doszło do awantury. Policjan-
ci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że Bartłomiej S. pod 
wpływem alkoholu wszczyna awantury, wyzywa domowni-
ków słowami wulgarnymi oraz grozi im pobiciem. 21-latek 
nie reagował na polecenia funkcjonariuszy, aby się uspokoił. 
W związku z czy został zatrzymany do wytrzeźwienia. Ba-
danie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny ponad 
2 promile alkoholu. 

Trzy dni później za podobne zachowanie do tzw. „żłob-
ka” trafił brat 21-latka. 28 grudnia po 21.00 oficer dyżurny 
oleckiej komendy został powiadomiony o awanturze domo-
wej u jednej z rodzin mieszkającej na terenie gminy Kowale 
Oleckie. Szymon S. pijany wszczął awanturę, zachowywał 
się agresywnie w stosunku do domowników, groził, że zrobi 
im krzywdę. Nawet po przybyciu funkcjonariuszy był agre-
sywny i nie chciał się uspokoić. W związku z tym został za-
trzymany do wytrzeźwienia. Badanie alkomatem wykazało 
w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu.  

Następne zgłoszenie awantury domowej tym razem w 
mieszkaniu na osiedlu Siejnik oficer dyżurny oleckiej ko-
mendy otrzymał 26 grudnia po północy. 

Policjanci, który pojechali na miejsce ustalili, iż doszło 
do awantury pomiędzy dwoma braćmi. Mężczyźni nawet w 
obecności funkcjonariuszy byli agresywni wobec siebie jak 
i innych domowników, nie reagowali na polecenia do uspo-
kojenia się. Swoim zachowaniem zagrażali życiu i zdrowiu 
innych osób w związku z czym zostali zatrzymani w policyj-
nym areszcie do wytrzeźwienia. W chwili zatrzymania Jacek 
K. miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie zaś Mateusz 
K. ponad 2,5 promila.

Kolejna interwencja domowa została zgłoszona 26 grud-
nia około 17.40. Kobieta powiadomiła, że jej nietrzeźwy oj-
ciec wszczął awanturę. Ponadto zamknął się w mieszkaniu 
pozostawiając rodzinę na mrozie. W obecności policjantów 
42-latek był wulgarny, nie reagował na polecenia do uspoko-
jenia się w związku z tym został zatrzymanym w policyjnym 
areszcie. Badanie alkomatem w jego organizmie wykazało 
blisko 2 promile alkoholu.

Teraz policjanci sprawdzą sytuację każdej z rodzin. 
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

X NOWOROCZNY TURNIEJ 
TENISA ZIEMNEGO

1 stycznia w hali LEGA rozegrany został X Noworoczny 
Turniej Tenisa Ziemnego. Sędzią głównym był Andrzej 
Bomber.
Oto wyniki:

Kategoria do lat 10
1. Piotr Sadowski (Suwałki)

2. Szymon Machnikowski (Olecko)

Kategoria do lat 12
1. Adam Machnikowski (Olecko)

2. Piotr Sadowski (Suwałki)
3. Szymon Machnikowski (Olecko)

Kategoria OPEN
1. Piotr Motulewicz (Suwałki)
2. Jarosław Skóra (Suwałki)

3. Paweł Charmuszko (Olecko)
4. Anna Zielińska (Olecko)

Sylwestrowe zwyczaje (c.d. z s. 20)
- I zapowiadam – dodała babcia, – że ja zostaję w domu 

i nie będzie żadnych smoków, białego stroju i chętnie po-
życzę komuś swoją walizkę. 

A potem wszyscy pognaliśmy do Internetu, by dowie-
dzieć się czegoś o polskich zwyczajach witania nowego 
Roku. Pierwszy pochwalił się tata. 

- Chętnie pojadę na Pomorze albo lub Wielkopolskę. 
Tam mężczyźni przed kościołem i domami trzaskali z ba-
tów, przepędzając w ten sposób stary rok i budząc do życia 
nowy. Szkoda, że ten zwyczaj wygasł.

- A ja słyszałam o robieniu psikusów tej nocy, tylko 
nie pamiętam, w którym regionie Polski to było – wtrąciła 
mama. – Na przykład sąsiad sąsiadowi wciągnął wóz na 
dach stodoły. Wyobrażacie sobie: wstaje chłop rano, a jego 
wóz drabiniasty na stodole…?

- Dobrze, że bez konia… - zaśmiała się babcia. – Oj, 
umieli się ludzie bawić, umieli. I nikt na nikogo się nie 
obrażał.

- Chyba ktoś się jednak obraził, bo w końcu zakazano 
tych żartów pod groźbą mandatów.

- To ja dzisiaj bezkarnie pozwalam na wesołą zabawę, 
bo jak mówi polskie przysłowie: „Nowy Rok jaki, cały rok 
taki”!

A ogólnym ferworze już nikt nie pamięta, kto to po-
wiedział.

Marusia
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B04701

15
stycznia

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

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 prze-
żywać trudne chwile. 

W związku z tym, aby zapewnić wszystkim potrzebują-
cym 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 war-
mińsko – mazurskiego od listopada 2014 r. do 31 marca 
2015 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa info-
linia pod nr tel. 800 165 320.

Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl 

Karta parkingowa
Od 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkin-

gową niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Oleckiego 
jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Ełku, ul. Kilińskiego 36.

Karty parkingowe wydane do 30 czerwca 2014 r. przez 
Starostę Oleckiego zachowują ważność do dnia określonego 
jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do 30 czerw-
ca 2015 r. Oznacza to, że wszystkie karty parkingowe wyda-
ne do dnia 30 czerwca 2014 r. , utracą z dniem 1 lipca 2015 
r. swoją ważność. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 
621 64 85.             Halina Kasicka

W Kowalach Oleckich 
zabrzmiały kolędy i pastorałki

W Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich 
odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek, którego celem była 
popularyzacja pośród dzieci i młodzieży tradycji bożonaro-
dzeniowych oraz znajomości najstarszych polskich kolęd i 
pastorałek. Przedsięwzięcie zostało skierowane do dzieci 
oraz młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z te-
renu gminy Kowale Oleckie.

W wydarzeniu kulturalnym udział wzięli zarówno so-
liści, jak i młodzieżowe zespoły wokalno-instrumentalne. 
Blisko przez trzy godziny, za sprawą uczestników przeglą-
du, w Gminnym  Centrum Kultury rozbrzmiewały kolędy i 
pastorałki, głęboko zakorzenione w tradycji. 

Młodzież z artystycznym rozmachem zaprezentowała 

także zwyczaj kolędowania z turoniem i gwiazdą, cieszący się 
niegdyś bardzo dużą popularnością w okresie świątecznym. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali 
pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Przegląd został zorganizowany przez Gminne Centrum 
Kultury w Kowalach Oleckich przy współpracy z Mazur-
skim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Zbigniew Sieńko

Kukowo
Mieszkańcy sołectwa Kukowo i okolicznych wsi hucz-

nie  świętowali Sylwestra 2014/2015 w Świetlicy Wiejskiej 
w Kukowie. 

Do tańca zagrał Zbyszek Sieńczuk Band. Podczas za-
bawy wszyscy mogli skosztować wiejski chleb ze smalcem i 
skwareczkami. O północy przy gratisowej lampce szampana 
uczestnicy zabawy złożyli sobie serdeczne życzenia nowo-
roczne. Imprezę uświetniły wystrzelone w niebo kolorowe 
fajerwerki.          Wioletta Żukowska
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Do groźnego pożaru mieszkania doszło 29 grudnia na 
osiedlu Siejnik. Dyżurny stanowiska kierowania oleckiej 
straży około 9:45 otrzymał zgłoszenie o dużym zadymieniu 
w mieszkaniu i na klatce schodowej. Do działań skierowano 
strażaków z jednostki w Olecku oraz jednostki ochotnicze z 
Gąsek, Wieliczek, Borawskich i Szczecinek.

Z budynku ewakuowano 20 osób, w tym dwie z balko-
nów przy pomocy podnośnika. W momencie wybuchu poża-
ru w mieszkaniu znajdował się kilkunastoletni chłopak, któ-

ry uciekł na balkon 
skąd ewakuowali go 
strażacy. Chłopak 
został przewieziony 
do szpitala na ob-
serwację. Do szpi-
tala trafiła również 
kobieta z jednego z 
mieszkań na I pię-
trze.  Pożar ugaszo-
no, spaleniu uległa 
kuchnia i przedpo-
kój w mieszkaniu 
na III piętrze. Pożar 
wybuchł w kuchni, 
a prawdopodobną 
przyczyną mogło 
być pozostawienie 
do podgrzania je-
dzenia w garnku.

Zastępca Ko-
mendanta Powiato-

wego PSP
st. kpt. Tomasz 

Jagłowsk

IMPRESJE
Zachód słońca nad Jeziorem Sedraneckim. Krótki, gru-

dniowy dzień, ustępuje miejsca wieczorowi, długiemu –zbyt 
długiemu, za wcześnie zasiąść przed telewizorem. Trzeba 
korzystać z ostatnich promieni dnia. Idziemy nasypem ko-
lejowym. 

- Zachwycam się, tak blisko domu – dzika przyroda. 
Błyszczące iskry tęczy, w gwiazdkach szronu, skrzypią 

pod nogami. Po obu stronach nasypu – 
jezioro, kolczaste krzaki głogów wdzie-
rają się na tory, trzeba je omijać.

Nogi zaplątują się w długie, suche 
trawy, które są schronieniem dla myszy 
polnych. Nasza domowa kotka lubi tu 
polować. Tuż przy odkrytym skrawku 
szyny widać otworek w trawie, obok 
badyla dziewanny wyniosłej, wejście do 
nory małego stworzenia. 

Zatrzymuję się i nie wiem, czy my-
śleć o dziewannie i przemijaniu czasu, 
czy o życiu ssaka, który wymościł dom 
pod ziemią. Zawsze fascynowało mnie 
to, co jest pod nogami na małym kawałku 
ziemi. Zamyślenie przerwał ptak, zerwał 
się nagle z wierzchołka drzewa. 

-To była sowa   albo myszołów, nie 
znam na tyle dobrze ptaków. 

Wysokość nasypu równa się wysokości niektórych drzew. 
Gdzieniegdzie dostojny świerk zadumany, przyprószony 
srebrzystymi gwiazdkami, przypomina świąteczną choinkę. 
Nad samą wodą rosną przeważnie olchy, gdzie nieco więcej 
miejsca – sosny brzozy i wierzby. Dochodzimy do miejsca, 
gdzie obydwie części jeziora łączą się, pod nasypem przepły-
wa woda, a dróżka staje się jakby węższa. Nasyp jest bardzo 
stromy, trzeba uważać, bo  można spaść wprost do wody. 

- Dobrze, że podczas pobytu w górach, oswoiłam swój 
lęk wysokości. 

- Spojrzenie w prawo. Za lasem chowa się czerwona tar-
cza słońca. 

Chciałoby się zatrzymać tę chwilę jak najdłużej. Drżące 
łuski wody dotykają brzegów. Woda powtarza obraz malowa-
ny mgiełką pary. W dole jezioro jeszcze nie zamarzło i oddaje 
swoje ciepło. Na górze mróz. Trzeba zamykać usta, bo ostre 
powietrze ze wschodu wdziera się do płuc, drażni nos i szczy-

pie w policzki. Za górę chowają się skrzydła wiatraków.
- Po lewej – szeroki pas szafirowego cienia, mruga zim-

nymi błyskami drżących fal. 
Dalej czerwień podzielił tę część jeziora na dwie czę-

ści. Z każdym krokiem horyzont szarzeje, płonąca czer-
wień blednie. Idziemy w stronę obwodnicy. Łuna świateł 
przecina skosem spokojną powierzchnię. Wrócimy drogą 
wewnętrzną do mostu.

- Dalej szaro, ciemno, o chodniku 
wciąż marzymy. Sznur samochodów 
uniemożliwia spacer. 

- Dobrze, że mamy kamizelki odbla-
skowe.

Było tak pięknie, bez problemów, bez 
polityki, zachód wprowadził w świątecz-
ny nastrój. Zazdrościmy chociażby Ko-
walom Oleckim, bo jak mówią, oni nawet 
w lesie chodniki zbudowali. Wciąż wie-
rzymy, że inni za nas myślą i wciąż jest 
tak samo. 

Musimy sami myśleć o własnych spra-
wach: drogach przejściach, chodnikach, 
ścieżkach rowerowych, turystycznych. 
Bezczynność i obojętność jest regresem. 
Czy wszyscy godzimy się na zastój i ogól-
ną niemoc?

Jadwiga Wasilewska



9
Tygodnik olecki 1/884  r. 2015

to@borawski.pl

L9
02

02

Kronika policyjna
20 grudnia o 10.40 doszło w Olecku do 

kolizji drogowej. Kierujący samochodem oso-
bowym marki Skoda wymusił pierwszeństwo 
przejazdu dla kierującego osobowym volks-
wagenem podczas włączania się do ruchu. Na 
szczęście nikomu nic się nie stało. Kierujący 
skodą Mirosław K. został ukarany mandatem 
karnym. 

20 grudnia po godzinie 16:00 oficer dyżurny oleckiej ko-
mendy został poinformowany o awanturze domowej u jed-
nej z rodzin zamieszkałej w Kowalach Oleckich. Policjanci 
ustalili, że 57-latek bez powodu wszczął awanturę domową w 
trakcie której uderzył siostrę, która odwiedziła chorą matkę. 
Mężczyzna był pijany i odgrażał się, że to nie koniec i jeszcze 
im pokaże. Zachowanie 57-latka zagrażało bezpieczeństwu 
innych osób, dlatego noc spędził w policyjnym areszcie. Ba-
danie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 pro-
mile alkoholu.

20 grudnia o 18.15 miała miejsce kolizja drogowa. Kie-
rujący suzuki jadąc ul. Gołdapska wpadł w poślizg, zjechał 
na przeciwległy pas ruchu i uderzył w przydrożne drzewo.  
Przemysław P. podróżował sam i nic mu się nie stało. Został 
pouczony. 

21 grudnia około 11.00 policjanci ruchu drogowego olec-
kiej komendy zatrzymali do rutynowej kontroli w Cimochach 
osobowe audi. Prowadzący je Rober C. miał blisko 0,5 promi-
la alkoholu w organizmie. 40-latek nie posiadał prawa jazdy.

Tego samego dnia w tej samej miejscowości około 12:45 
policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowe-
rem. Badanie alkomatem w organizmie Krystiana O. wykaza-
ło blisko 0,4  promila alkoholu. 

Obaj mężczyźni za popełnione czyny odpowiedzą przed 
sądem. 

21 grudnia około 15.00 w Gordejkach doszło do kolejnego 
zdarzenia drogowego. Kierujący fordem na prostym odcinku 
drogi, nie zachował należytej odległości od poprzedzającego 
pojazdu i uderzył w tył przyczepy ciągniętej przez osobowego 
volkswagena. Łukasz . został ukarany mandatem karnym w 
wysokości 250 zł. 

21 grudnia w Olecku 51-latek wszczął awanturę domową, 
w trakcie której wyzywał żonę słowami wulgarnymi, uderzył 
ją oraz odgrażał się, że zrobi jej krzywdę. 

Mężczyzna nawet w obecności wezwanych policjantów 
nie uspokoił się dlatego funkcjonariusze zatrzymali go w poli-
cyjnym areszcie. W chwili zatrzymania 51-latek miał blisko 2 
promile alkoholu w organizmie. 

Rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty. 

25 grudnia po 3 rano oficer dyżurny oleckiej komendy 
otrzymał telefon od nieletniej, która oświadczyła, że jest nie-
trzeźwa i nie jak wrócić do domu. Natychmiast we wskazane 
przez nią miejsce pojechali policjanci prewencji. Na miejscu 
funkcjonariusze zastali nietrzeźwą 14-latkę, która powiedzia-
ła, że miała iść na pasterkę z Kukowa do miejscowości Gąski i 
nie wie jak się znalazła w miejscowości Ślepie. Dodała także, 
że nie pamięta skąd miała alkohol i z kim go spożywała. Po-
licjanci odwieźli dziewczynę do miejsca zamieszkania i prze-
kazali rodzicom.

Teraz w tej sprawie zostaną przeprowadzone czynności 
wyjaśniające dotyczące rozpijania osoby małoletniej oraz zo-
stanie przesłana informacja do Sądu Rejonowego w Olecku 
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o zachowaniu 14-latki. 

W nocy 27 grudnia po godzinie 2:00 na ul. Wojska Pol-
skiego policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 
drogowej kierującego samochodem osobowym marki Toyota. 
Badanie alkomatem wykazało w organizmie Jarosława S. bli-
sko 1,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali 45-lat-
kowi prawo jazdy.

Już dwadzieścia minut później policjanci zatrzymali dru-
giego nietrzeźwego kierującego. Kierowca jeepa początkowo 

nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Poli-
cjanci pojechali za pojazdem i zatrzymali go na 
Szosie do Krupina. Krzysztof K. kierował sa-
mochodem osobowym mając ponad 2 promile 
alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzy-
mali 41-latkowi prawo jazdy. 

W niedzielę 28 grudnia o 12.00 policjanci 
ruchu drogowego zatrzymali w Dunajku nie-
trzeźwego kierującego. Marcin R. kierował oso-

bowym volkswagenem mając blisko 0,5 promila alkoholu w 
organizmie. Policjanci zatrzymali 33-latkowi prawo jazdy.

29 grudnia około 20.00 oficer dyżurny oleckiej komen-
dy otrzymał nietypowy telefon od nietrzeźwego mężczyzny, 
który zażądał przyjazdu po niego funkcjonariuszy policji. 
Mężczyzna w rozmowie z dyżurnym oświadczył, że w prze-
ciwnym razie zabije kolegę, który winny jest mu pieniądze. 

Funkcjonariusz poprosił dzwoniącego aby nie wychodził 
z mieszkania i natychmiast wysłał pod wskazany adres patrol 
policji. Po przyjeździe na miejsce policjanci zastali w miesz-
kaniu nietrzeźwego Damiana A. 23-latek był agresywny, nie 
reagował na polecenia do uspokojenia się w związku z czym 
został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia.

W chwili zatrzymania Damian. A. miał blisko 3 promile 
alkoholu w organizmie

Podsumowanie 
świątecznego weekend

Oleccy policjanci od środy 24 grudnia prowadzili wzmo-
żone działania „Bezpieczny weekend – Boże Narodzenie”. 
W tym czasie na drogach powiatu nie doszło do żadnego 
wypadku drogowego. Odnotowano jedynie trzy kolizje dro-
gowe oraz zatrzymano trzech nietrzeźwych kierujących. 

Od środy 24 grudnia do 28 grudnia trwały policyjne dzia-
łania” Bezpieczny weekend – Boże Narodzenie”. W ciągu 
tych pięciu dni do służby skierowano kilkudziesięciu funk-
cjonariuszy. Na terenie powiatu nie doszło na szczęście do 
żadnych wypadków. Odnotowano jedynie 3 niegroźne koli-
zje.  Funkcjonariusze skontrolowali 111 pojazdów, nałożyli 
10 mandatów karnych, 12 pouczeń, zatrzymali 1 dowód re-
jestracyjny oraz 4 prawa jazdy.   

Ponadto funkcjonariusze prewencji podjęli 57 interwen-
cji, w tym 16 domowych i wylegitymowali 151 osób. 

Do Komendy Powiatowej Policji w Olecku w okresie 
świąt zgłosiło się około 50 osób, które na własna prośbę 
przed podróżą samochodem zostały zbadane na zawartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu. Po raz pierwszy była 
to tak duża liczba kierowców, którzy przed wyruszeniem 
w drogę chciała się upewnić czy są trzeźwi. Świadczy to 
o wzrastającej świadomości dotyczącej tej problematyki 
wśród społeczeństwa. 

Policjanci zatrzymali także trzech nietrzeźwych kierują-
cych. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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Józef Kunicki 
„Pierwsze niemieckie miasto”  
Wojska sowieckie na obszar Prus Wschodnich wkroczyły 

w październiku 1944 roku ale do końca 1944 roku nie pro-
wadzono  żadnych działań ofensywnych. W listopadzie 1944 
roku Naczelne Dowództwo Armii Radzieckiej opracowało 
plan operacji strategicznej. Plan przewidywał rozpoczęcie 
ofensywy w styczniu 1945 roku. 

Wojska 3 Frontu Białoruskiego, którymi dowodził gen. 
armii Iwan Czerniachowski miały za zadanie rozbić zgrupo-
wania wojsk nieprzyjacielskich w rejonie Tylża-Wystruć. Na-
tomiast 2 Front Białoruski, którego dowódcą był marszałek 
Konstanty Rokossowski miał rozbić mławskie zgrupowanie 
niemieckie i prowadzić natarcie w kierunku Malbork-Elbląg. 
Łącznie siły 2 i 3 Frontu Białoruskiego liczyły ponad 1 mln 
600 tys. żołnierzy, miały 28833 działa i moździerze, 3809 
czołgów i dział pancernych oraz blisko 3100 samolotów.

W dniu 13 stycznia 1945 r. do działań zaczepnych przeszły 
wojska 3 Frontu Białoruskiego. Żołnierze Armii Czerwonej na 
teren powiatu  wkroczyli od strony północnej 22 stycznia i od 
23 stycznia. Miasto zostało zajęte 23 stycznia 1945 roku.

 W tym roku od tamtych czasów mija 70 lat. Jest wiele 

opublikowanych wspomnień na temat działań wojennych, ale 
są to głównie wspomnienia marszałków i generałów Armii 
Czerwonej. 

W 2011 roku ukazała się książka „Przez wojenną zawieru-
chę” Borisa Horbaczewskiego wydana przez „Rebis”. Jest to 
zapis wspomnień zwykłego radzieckiego żołnierza, który wiele 
lat po wojnie zaczął spisywać swoją wojenną przygodę. Nie będę 

jej recenzował. Polecam ciekawe wypowiedzi czytelników na 
jej temat na stronach internetowych księgarni i wydawnictw. 

Nie jest to książka historyczna, a jedy-
nie wspomnienia uczestnika walk na froncie 
wschodnim. Autor, Boris Gorbaczewski w pół 
roku po wybuchu wojny niemiecko-sowiec-
kiej zaciągnął się na ochotnika do szkoły dla 
oficerów w Tiumeniu. 

Po zakończeniu kursu pojechał na front. 
Trafił pod Rżew, gdzie w atakach na niemiec-
kie pozycje, w ciągu kilkunastu miesięcy 
walk zginęło być może setki tysięcy sowiec-
kich żołnierzy. 

Po krótkim okresie służby w artylerii 
przeciwpancernej Gorbaczewski został prze-
niesiony do piechoty, gdzie długość życia „li-
czyło się w godzinach, nie w dniach”.  Przeżył 
aby ze swoim oddziałem podążać na zachód 
w kierunku Berlina. 

Poprzez opis bitew, zaciętych walk oraz 
pisanie o chęci zemsty czerwonoarmistów na 
swym przeciwniku ukazuje jaką rzezią była ta 
wojna.

Książka zaciekawiła mnie z tego powodu, 
że autor opisuje wkroczenie Armii Czerwonej 
do Prus Wschodnich w styczniu 1945 roku. 
Pierwszym niemieckim miastem było Olecko 
(wtedy nosiło nazwę Treuburg). 

Czytając wspomnienia miałem wrażenie, że autor opisu-
je wydarzenie, które nie miały miejsca i czy na pewno opi-
sywał Olecko? 

Bez względu na minusy książka jest warta przeczytania 
ze względu na opisane wydarzenia związane z Mazurami. 
Niżej zamieszczam (za zgodą wydawnictwa „Rebis” wybra-
ne fragmenty.

Rzeź na froncie wschodnim. Radzieckie czołgi brytyjskiego typu Valentine bezskutecznie atakują niemieckie pozycje. 
Niemcy mieli do obrony jedno z najskuteczniejszych dział przeciwpancernych II wojny światowej. 

Te brytyjskie czołgi na froncie zachodnim stosowano do wsparcia piechoty oraz robót inżynieryjnych, a nie do atako-
wania bezpośredniego pozycji wroga. (podpis pod fotografią - redakcji TO)
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Przez lornetkę wyraź-
nie widzieliśmy wysoką, 
spiczastą wieżę kościoła, 
czyste, równe ulice, ładne 
piętrowe budynki pokry-
te czerwoną dachówką i 
otoczone ogródkami. A w 
centrum: mały prostokątny 
rynek z fontanną i mnó-
stwem zieleni. Mieliśmy 
przed sobą Treuburg. Dy-
wizja przygotowywała się 
do zajęcia pierwszego nie-
mieckiego miasta.

Przyszedł rozkaz ata-
ku. Gwałtowne walki o 
Treburg trwały cztery dni, 
miasto kilka razy prze-
chodziło z rąk do rąk, aż 
wreszcie ostatnie niemiec-
kie jednostki wycofały się, 

wyczerpane. Nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego wróg tak 
zaciekle bronił Treuburga. Miejscowość nie miała żadnego 
znaczenia strategicznego, a jednak Niemcy zapłacili bardzo 
wysoką cenę za swój upór: kilkaset osób zginęło lub odnio-
sło rany, spłonęło wiele czołgów, a miasto zostało zniszczone. 
Być może powodem było bliskie sąsiedztwo dworku myśliw-
skiego Göringa w Puszczy Rominckiej. .

Rozwiązanie tej zagadki szybko się pojawiło. Okazało się, 
ze Niemcy „przygotowali się” do poddania miasta. Zaraz po 
zakończeniu walk wraz z kilkoma innymi oficerami z wydzia-
łu politycznego weszliśmy do Treuburga i przespacerowali-
śmy się ulicami. Prawie na każdym skrzyżowaniu wkopano 
słupy z napisami: ”Dobrze się przyjrzyjcie, co bolszewicy 
zrobili z pierwszym miastem zajętym w Prusach Wschodnich. 
Oto, jak potraktują wszystkie miasta i wsie naszej ukochanej 
ojczyzny i Niemców. Brońcie Wielkiej Rzeszy przed czerwo-
nymi barbarzyńcami!”

Później z zeznań jeńców dowiedzieliśmy się, że kiedy wal-
czyliśmy jeszcze z wrogiem na podejściach do miasta, sami 
Niemcy na rozkaz Josepha Goebbelsa wygnali mieszkańców, 
a potem wysadzili i spalili najbardziej reprezentacyjne budyn-
ki: kościół, wodociągi, kinoteatr i bank, hale sportowe i głów-
ną ulicę, gdzie mieściły się sklepy i gimnazjum. Przez kilka 
godzin zwozili ludzi z okolicy, a następnie ekipy filmowe i 
dziennikarzy, żeby na filmie i w gazetach pokazali ruiny mia-
sta oraz rzekomo przestraszonych i smutnych mieszkańców. 
Zniszczyli nawet park z przepięknymi łabędziami: spalili pra-
wie wszystkie drzewa, zastrzelili łabędzie i rozpuścili pogło-
skę, że „azjatyckie hordy” wybiły i zjadły ptaki.

Kiedy nasza kolumna maszerowała 
główną ulicą, miasto było opustosza-
łe. Nie pojawił się ani jeden człowiek. 
Rozpaczliwie muczały krowy, w oddali 
szczekały psy. Wtedy nieoczekiwanie z 
częściowo zniszczonego budynku wy-
skoczył wysoki, krzepki starszy czło-
wiek z jakąś książeczką w wyciągniętych 
rękach i z radosnymi okrzykami popę-
dził na spotkanie naszej kolumny. Je-
den z czerwonoarmistów, który nie znał 
niemieckiego, nie próbując dojść, o co 
chodzi Niemcowi, wystąpił z kolumny i 
rozbił mu głowę kolbą karabinu. Okrut-
nie krwawiąc, mężczyzna upadł na bruk. 
Gdy kolumna mijała leżącego, kolejni 
żołnierze podchodzili do niego i robili 
wszystko, żeby go wykończyć: kopali, 
dźgali bagnetami, a potem pluli na ciało. 
Przy okaleczonych zwłokach zatrzymał 
się politruk. Podniósł zakrwawioną legi-
tymację członka Komunistycznej Partii 

Niemiec, wytarł okładkę i schował w mapniku. Bez słowa 
wrócił na swoje miejsce w kolumnie.

Widziałem tę scenę. Była to pierwsza śmierć niemieckie-
go cywila, jaką ujrzałem w Niemczech. Zaczepiłem żołnie-
rza, który zmiażdżył Niemcowi czaszkę.

_ Dlaczego go zabiłeś? - spytałem. - Przecież to nie był 
żołnierz i nie chciał zrobić nam krzywdy. To starszy czło-
wiek, komunista pewnie nawet siedział w więzieniu za przy-
należność do niemieckiej partii komunistycznej. Pomyślcie 
tylko, przez ile lat przechowywał swoją legitymację, ryzy-
kując życie.

„ Dla mnie, towarzyszu lejtnancie, to taka sama szuja jak 
inni - odpowiedział szorstko. - Nie zaznam spokoju, póki 
nie zabiję setki takich. Spytajcie lepiej, jak się będę czul w 
pustym domu.

Można zrozumieć nienawiść żołnierzy, którzy pluli na 
zwłoki Niemca. Ale ilu jeszcze Niemców będzie musiało 
zginąć w upokorzeniu, zostać rozdartych na kawałki, żeby 
ukoić smutek czerwonoarmistów, żeby stępić ich nienawiść, 
ogrzać zlodowaciałe serca, pozwolić osiągnąć wewnętrzny 
spokój? Ale tymczasem nadeszła godzina zemsty!

 
Żołnierze, dosłownie we wściekłym amoku, wpadli do 

zniszczonych domów i roznieśli w drobny mak wszystko, co 
znaleźli. Mieszkańcy opuszczali miasto w takim pośpiechu, 
że zostawili wszystko. Nie zdążyli nawet pościelić łóżek, a 
teraz lustra, naczynia, zastawy, delikatna porcelana, krysz-
tały - wszystko leciało na podłogę. Tutaj żyli Niemcy! Żoł-
nierze rąbali siekierami fotele, kanapy, stoły, krzesła, nawet 
dziecięce wózki. Oto, jak wylała pierwsza fala narodowej 
nienawiści. Nikt - żaden dowódca czy politruk - nie próbo-
wał powstrzymywać żołnierzy. Wiedzieli, że to nie miałoby 
sensu, że nie da się okiełznać tego gniewu.

Cały dzień odpoczywaliśmy. Niektórzy doili krowy i 
częstowali kolegów świeżym mlekiem, Po raz pierwszy na 
wojnie najedliśmy się do syta różnymi zagranicznymi pro-
duktami, które znaleźliśmy w spiżarniach i piwnicach. Na-
pychaliśmy też plecaki puszkami  kurczakiem i wieprzowi-
ną, słoikami z konfiturami. Żołnierze żartowali, że pewnie i 
tak nie zdążymy tego wszystkiego zjeść, bo wojna zaraz się 
skończy. Znalazłem owczarka niemieckiego, nakarmiłem go 
i zabrałem ze sobą.

Rano, kiedy dostaliśmy rozkaz wymarszu, na pobliskich 
wzgórzach, gdzie okopali się wycofujący się Niemcy, za-
grzmiały działa. Na niebie pojawiło się kilka stukasów, z 
leśnych duktów w pobliżu miasta z trzech stron wyjechały 
czołgi, a za nimi pojawiła się nacierająca piechota. Nasza 
artyleria odpowiedziała ogniem. I wszystko zaczęło się od 
nowa! Przeraźliwy huk wybuchów, walki o każdą ulicę, 
kwartał, budynek. Ponieśliśmy straty, ale udało nam się 
wreszcie raz na zawsze umocnić w mieście.

 c.d. na s. 12

Widok z samolotu na Olecko w 19138 roku

Pierwsze niemieckie miasto
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Lekcje komisarza
Parę dni później doszło do pewnego incydentu, w którym 

przypadkiem wziąłem udział. Wydarzenie wstrząsnęło mną 
tak mocno, że przez kilka dni nie mogłem dojść do siebie.

Pewnego mroźnego, słonecznego dnia Sziłowicz wezwał 
mnie, posadził obok siebie w saniach i powoli ruszyliśmy 
pustymi ulicami zdobytego miasta. Zatrzymaliśmy się przed 
hotelem Edelweiss. Woźnica został w saniach na ulicy, a my 
weszliśmy po ładnych, szerokich schodach wyłożonych dy-
wanem na drugie piętro budynku. Po obu stronach korytarza 
mieściły się pokoje. Po co tu przyszliśmy? Po co pułkownik 
zabrał mnie ze sobą?

Potem stało się coś, czego nigdy nie zapomnę. Weszli-
śmy do pokoju i Sziłowicz podszedł do ogromnego okna, 
przez które wpadało słoneczne światło. Zaciągnął aksamitne 
zasłony, złapał przyniesioną ogromną torbę i zaczął do niej 
wrzucać przybory toaletowe i papier — po raz pierwszy w 
życiu zobaczyłem wtedy papier toaletowy, my używaliśmy 
starych gazet. Potem Aleksiej Adamowicz wyciągnął z torby 
nóż i zabrał się do skórzanej kanapy i dwóch wielkich foteli. 

Nigdy nie widziałem tak pięknych i eleganckich mebli 
w prywatnej rezydencji. Po kilku minutach skóra z kanapy 
i krzeseł została zdarta, przyszła kolej na obrazy. Sziłowicz 
działał szybko i sprawnie. Wyciął płótna i zostawił na ścia-
nach puste ramy. Pracował zręcznie i z prawdziwym entuzja-
zmem. Potem, zadowolony, ostrożnie zwinął obrazy, pocho-
wał je w tuby i związał sznurkiem.

W milczeniu obserwowałem poczynania szefa, nie do 

Restauracja na dworcu kolejowym w Olecku w latach trzydziestych XX wieku

Rynek w Olecku w latach trzydziestych XX wieku. 

końca rozumiejąc, co mam robić i jak 
się zachować. Ale on sam nagle na 
mnie naskoczył.

- Czego stoisz jak słup? Za dzień 
czy dwa żołnierze znajdą ten hotel i 
z całego tego luksusu zostaną wióry. 
Po co cię wziąłem ze sobą? Bierz, co 
chcesz, i wyślij mamie!

Teraz dotarło do mnie, że dla nie-
go to najwyraźniej nie pierwszyzna, że 
musiał przeprowadzić wywiad - skąd 
by wiedział, dokąd iść.

Potem, czując się jak w pułapce, 
wziąłem kilka rzeczy: kolorową, drew-
nianą podstawkę na kałamarz, dwa 
szlafroki - damski i męski, maszynę 
do pisania i dwie rolki papieru toale-
towego.

Przeszli przez dziesięć pokoi i puł-
kownik po barbarzyńsku wszystkie 
ogołocił.

Pomogłem mu przetransportować 
łupy korytarzem. Woźnica wszedł na 
górę, żeby nam pomóc, upchnął rze-
czy do toreb, a potem załadował na 
sanie. 

Źle spałem tej nocy: chociaż 
wziąłem tylko kilka rzeczy, w rze-
czywistości niczym nie różniłem się 
od pułkownika. Jakże łatwo i szybko, 
w godzinę! złamałem wszystkie moje 
wzniosłe zasady. Obiecałem sobie, że 
to się już nigdy nie powtórzy.

Kilka dni później Sziłowicz zo-
stawił na stanowisku swojego zastęp-
cę i pojechał prywatnym willysem 
na trzy dni do Polski. Takie wypady 
zdarzały mu się często. Zwykle w 
dokumentach tłumaczył je konsul-
tacjami medycznymi u urologów. 
W rzeczywistości na sąsiedniej linii 
przebywała jego kochanka, kapitan 
służb medycznych. Personel wydzia-
łu politycznego doskonale o tym wie-

dział, ale milczał.

Na froncie ideologicznym
Od pierwszych dni, kiedy nasza armia wkroczyła na 

terytorium niemieckie, zapanowała antyradziecka histe-
ria. Gwałtowna burza, która rozpętała się we wschodnich 
rejonach Niemiec, napełniła przerażeniem serca milionów 
Niemców. Wszędzie leżały ulotki utytułowane „Czerwony 
mord”, wzywające żołnierzy, żeby nie okalali żadnej litości 
Rosjanom: „To nie ludzie, tylko zwierzęta, bestie, azjatyc-
kie hordy”.

W odpowiedzi Ilia Erenburg stworzył swoją słynną 
ulotkę do radzieckiego żołnierza, w której grzmiał: „Zabij 
Niemca! Zabij Niemca! - matka cię prosi. Zabij Niemca! - 
modlą się dzieci...

Nic nie sprawi ci większej radości niż niemiecki trup”.
Front wdarł się jeszcze głębiej, do samego serca Prus 

Wschodnich. Maszerowaliśmy naprzód, nieustannie tocząc 
walki, mijaliśmy dworki myśliwskie arystokratów, kwitną-
ce wsie i posiadłości oraz wiekowe zamki. Forsowaliśmy 
po drodze bariery wodne. Niemcy zmuszeni do oddawania 
naszym siłom kolejnych miast, miasteczek, wsi, wycofy-
wali się w stronę Bałtyku.

Fragmenty z książki: Przez wojenną zawieruchę Bo-
ris Horbaczewski

Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 
41/49 60-171 Poznań

http://www.rebis.com.pl/ e-mail: rebis@rebis.com.pl
Opracowanie tekstu i grafiki:  J.Kunicki 
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16.
Pierwsze urodziny

Port  pasażerski

Bogusław Marek Borawski

Docieramy do centrum. Bart szuka miejsca, a właściwie 
wieżowca z parkingiem. Wjeżdżamy na czwarte piętro i tam 
dopiero znajdujemy wolne miejsce. Zjeżdżamy windą w dół 
i wychodzimy na ulicę, którą tłumy ciągną w kierunku portu. 
Różnojęzyczne, różnorako ubrane i radosne. Na trawnikach 
siedzą młodzi ludzie, malują obrazy, jedzą frytki, piją Colę, 
rozmawiają. Jakaś wędrowna trupa cyrkowa pokazuje sztucz-
ki gimnastyczne. Kilka metrów dalej inny zespół bawi się z 
dziećmi w tworzenie wielkich baniek mydlanych. Jest pa-
trol policji na koniach. Tłum rozmawia wszystkimi językami 
świata. 

W samym pasażerskim pirsie trudno się przecisnąć. 
Akurat odcumowuje wielki jacht „Odyssey”  Z wdziekiem 

zmienia kierunek i płynie do główek portu. 
Mamy jeszcze tutaj zjeść przed paradą obiad. Wszyscy 

mieli ten sam pomysł i restauracje są po prostu oblężone. Sta-
jemy grzecznie w kolejce i czekamy na swoje miejsce. Nikt 
nikogo nie pogania. Wszyscy zdają się dobrze bawić. Tłum 
turystów czeka przez repliką pirackiego statku żaglowego na 
rejs. Trzymasztowy może czterdziestometrowy szkuner. Ma 
automatycznie wciągane gafle i na stengach możliwość po-
stawienia trójkątnych marsli. Dokładnie nie widać ale ma też 
chyba też możliwość postawienia trzech żagli z bukszprytu. 
Cały pokład i jego wyposażenie jest przygotowany dla tury-
stów i stylizowany na starodawny żaglowiec. 

Gdy wreszcie odpływa okazuje się, że nie dla wszystkich 

starczyło miejsc. Względy bezpieczeństwa pasażerów są 
bezwzględnie przestrzegane. Nabrzeże przy pirsie zostaje 
puste. Czekamy na miejsce w restauracji i na paradę.

Powoli zapada zmrok. W międzyczasie znajduje się dla 
nas miejsce w restauracji. Siedzę na przeciw wieżowców . 
Widzę jak co kilka chwil zapalają się nowe światła w biu-
rach.  Noc powoli otula miasto. 

Półwysep, na którym położone są z jednej strony tereny 
rozrywkowe, a z drugiej port pasażerski oraz port Coast Gu-
ard (straży wybrzeża), policji i handlowy port drobnicowy 
wychodzi na kilkaset metrów w jezioro. Powstał w podobny 
sposób jak półwysep Helski. Jest łachą piasku naniesioną 
przez prądy wodne. Teraz całe zachodnie wybrzeże jeziora 
Michigan w Chicago jest zabezpieczone przed rozmywa-
niem przez kilkadziesiąt wałów usypanych z kilkutonowych 
kamieni i bloków cementowych. 

Kończymy kolację i przeciskamy się przez tłum do skraju 
nabrzeża. Pirsy, czyli miejsce, gdzie przybijają statki wznosi 
się nad poziom wody na jakieś trzy do czterech metrów. Kra-
wędź pirsu oddziela od miejsc spacerowych barierka złożo-
na ze słupków z przechodzącą przezeń grubą konopną liną. 
Tam też nie ma miejsca. Wreszcie udaje nam się w miarę 
wygodnie ustawić przy rosyjskiej rodzinie. Kobieta i męż-
czyzna w wieku około trzydziestu kilku lat stali za barierką. 
Dzieci zaś: dziewczynka i chłopiec, leżały na rozłożonym na 
skraju nabrzeża materacu i zajęły się tabletami. 

Bart jest wysokim mężczyzną, Inga też jest wyższa ode 
mnie. Ja żeby coś widzieć muszę stanąć prawie zawsze w 
pierwszym rzędzie. Raz tylko udało mi się być gwiazda 
ostatniego rzędu, gdy stanąłem do zdjęć w wigilijnych w 
jednym z oleckich przedszkoli. 

Czekaliśmy na paradę. Daleko, na wyjściu z portu mi-
gały co jakiś czas niebiesko czerwone światła policyjnego 
kutra. 

Przed wejściem do portowej mariny

Jacht „Odyssey” dopływa od kei. 
Robi miejsce dla wieczornej parady

Tłum oczekujących na wejście na „piracki żaglowiec”
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku 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          V34104

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V3
57

02

PIZZA NA TELEFON

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V32706

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V30710

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B04103

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V33305

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V3

18
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SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V334045części 
samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V33205

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02648

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V31408

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V34303

V25417

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V31139

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy 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...

V
35

10
2

* Auta używane, tel. 501-611-961 V33734

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V33415

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V34713

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V33724

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B04801

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B02906

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B03805

* Nissan Almera, 2,2DI, 2000, tel. 509-794-052 V30819

* Toyota Rav4, 2D, 4x4, 2004, tel. 508-097-660 V30829

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B01708

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B03306

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B04901

* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar 
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K99610

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K99710

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B04303

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B03106

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

B02307
V14110f

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B03905

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B01409

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34405

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B02207

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V31817

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B90004

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B04208

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B02806

* 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 V31129

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V35712

* masaż, rehabilitacja, tel. 605-869-755 K00110

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

K00309

* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033 
K00409

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria 
zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, usuwanie filtra 
cząstek stałych, EGR mechaniczne i elektryczne, tel. 
509-746-264 V34703

* BAR SMACZEK,  obiady domowe, imprezy okolicz-
nościowe, 11 Listopada 11, tel. 664-035-929  K01803
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02   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V29609

V3
08

09

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K01008

PROMO-

CJA w KEY
Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V34812

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V30909

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

K
01

80
2

V31218

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-056

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V30610

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V35511

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 

V33714

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B03505

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L89806

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B04403

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B03206

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K01902

* biurko, tel. 505-335-841 B02407

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B04602

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V32716

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001a01

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 L90103

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 B99310

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 B99410

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a01

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V33425

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 L90301

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B04502

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003a01

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V29629

* 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 
V311189

* rzeźby, tel. 793-569-205  K01505

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V29619

Nie Jesteś anonimowy w sieci….
Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś ano-

nimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z założe-
nia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są niewi-
doczni, anonimowi. Jednak nie. 

Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali 
społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informa-
cje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym 
świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować

Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anoni-
mowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia 
komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraź-
liwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra 
osobiste.

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania pro-
wadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku,  
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komen-
tarze, 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 funkcjona-
riuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego zachowania.

Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby pry-
watnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywat-
no- 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 bez-
karni.        KPP  Olecko

* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K01207

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V30620

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V35722

* mieszkanie 52 m.kw. Gołdapska 31, tel. 604-184-868 
V01703

* pokoje, tel. 500-708-095 K02001
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
MLEKO JAKO KOSMETYK
Już Poppea, żona Nerona, aby uzyskać gładkość 

twarzy kąpała się w mleku bawolim. 

Mleko na miękką skórę rąk: 
wymieszać szklankę mleka z łyżką otrąb, łyżką soli i 

na 10 minut zanurzyć dłonie. 

Pielęgnacja brwi i rzęs
Dla wzmocnienia brwi i rzęs należy je codziennie 

szczotkować włosianą szczoteczką umaczana w ciepłym 
oleju rycynowym z dodatkiem witamin A + D + E. Olej 
podgrzewamy zanurzając naczynie z olejem w gorącej 
wodzie.

Brwi szczotkuje się od nasady nosa w kierunku skro-
ni, a następnie w tym samym kierunku wykonuje się 
środkowymi palcami lekki masaż uciskowy.

Pielęgnacja rzęs wymaga dużej staranności i ostroż-
ności. Nie należy maczać szczoteczki bezpośrednio w 
oleju, lecz umieścić krople odzywki na wskazującym 
palcu, nachylić głowę do ręki i mrugając, natłuścić końce 
rzęs górnej powieki.

Po natłuszczeniu odżywkę rozprowadza się szczot-
kując rzęsy od nasady ku końcowi, najpierw górne, po-

tem dolne.
Po każdym użyciu należy szczotkę umyć ciepłą wodą 

z mydłem, osuszyć i zostawić zawiniętą w ligninę lub 
przechowywać w szklanej fiolce.

Mleko na dłonie spierzchnięte z plamami 
z nikotyny i owoców:

Zanurzamy je w chłodnym mleku zakwaszonym cy-
tryną.

Komu grozi osteoporoza?
Wiotkim blondynkom, zwłaszcza gdy wcześnie prze-

stały miesiączkować. Także paniom, które nie stronią od 
drinków, a nie lubią nabiału; wolą opalać się na leżaku niż 
podczas przejażdżki na rowerze. Osoby odchudzające się 
intensywnie powinny pamiętać, że w trakcie kuracji „od-
chudziły” też swoje kości. Jeśli nawet przytyją, to tkanka 
kostna pozostanie już rzadsza niż była.

Mężczyznom po sześćdziesiątce, zwłaszcza, gdy nie 
stronią od alkoholu. Alkohol hamuje proces wchłaniania 
wapnia, pogarsza metabolizm witaminy D3, pogarsza 
czynność gruczołów płciowych, co powoduje niedobór 
testosteronu. Ponadto działa bezpośrednio trująco na ko-
mórki kostne.

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNO-
LOGIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifi-
kowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdroże-
nia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.

K9
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Treść: ......................................................
..................................................................... 
.....................................................................
......................................................................

Podpis: ......................................................
Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię
 praca
 inne
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Pierś z kaczki 
z czarną porzeczką

4 piersi z kaczki bez kości, 4 łyżki oleju, 
pół małej cebuli, 12 dag masła, sól, 
biały pieprz, 4 łyżki likieru z czarnej 
porzeczki, 25 dag mrożonej czarnej 
porzeczki

Piersi z kaczki oprószamy solą i pie-
przem i smażymy na oleju. Pod koniec 
smażenia dodajemy łyżkę masła. Kaczka 
uzyska wtedy złocisty kolor. 

Z patelni zlewamy tłuszcz i na ły-
żeczce masła szklimy cebulę. Gdy go-
towa wlewamy likier i chwilę gotujemy. 
Wlewamy na powrót tłuszcz ze smaże-
nia. Podgrzewamy wszystko przez chwi-
lę. Do gorącego sosu dodajemy resztę 
masła i przyprawiamy do smaku solą i 
pieprzem. Dodajemy czarną porzeczkę i 
delikatnie mieszamy.

Piersi z kaczki kroimy w poprzek w 
plastry i podajemy polane sosem.

Ciastka mazurskie 
z rodzynkami

12 dag mąki, 7 dag rodzynek, 12 dag 
masła, 12 dag cukru, 2 jajka, łyżka 
rumu, tłuszcz

Rodzynki myjemy i moczymy w 
podgrzanym rumie. 

Masło z cukrem ucieramy na gładką, 
puszysta masę. Wbijamy do niej cały 
czas ucierając po kolei jajka i dodajemy 
mąkę. Na koniec wsypujemy rodzynki.

Wszystkie składniki jeszcze raz mie-
szamy.

Z masy układamy łyżką na wysma-
rowanej tłuszczem  blaszce w odstępach 
2-3 centymetrowych małe ciasteczka, 
które po ułożeniu lekko spłaszczamy

Pieczemy je w rozgrzanym piekarni-
ku około 10 minut.

Papryka pieczona 
w cieście francuskim

4 papryki, 2 cebule, 1 opakowanie 
ciasta francuskiego 1 jajko, olej, sól, 
3 łyżeczko gorczycy, 2 ząbki czosnku, 
1 łyżeczka tymianku, pieprz czarny 
mielony

Cebulę kroimy w piórka, paprykę 
w grube paski i podsmażamy na oleju. 
Dodajemy gorczycę, roztarty czosnek i 
tymianek. Doprawiamy do smaku solą 
i pieprzem.

Ciasto francuskie dzielimy na osiem 
części. Nakładamy na nie paprykę i za-
wijamy ciasto w koperty. Smarujemy 
rozmąconym jajkiem. Pieczemy około 
20 minut w piekarniku nagrzanym do 
180°C. 

Fondue
40 dag sera żółtego wędzonego, 20 
dag ementalera, 300 ml białego wina, 
łyżeczka soku z cytryny, 2 łyżeczki 
mąki ziemniaczanej, 100 ml kirszu 
(bezbarwna wódka wiśniowa), ząbek 
czosnku, bagietka, pieprz, gałka musz-
katołowa

Kamienny garnek do roztopionego 
sera smarujemy wewnątrz czosnkiem. 
Ustawiamy na stole i podpalamy pod 
nim palnik. Wsypujemy do niego roz-
tarte sery, białe wino i stale mieszając 
drewnianą łyżką podgrzewamy na ma-
łym ogniu. Dodajemy sok z cytryny.

Kirsz mieszamy z mąką ziemnia-
czaną i wlewamy do masy serowej.

Podgrzewamy jeszcze chwilę. 
Dodajemy pieprz i gałkę muszkato-

łową. 
Garnka nie zdejmujemy z podgrze-

wacza. Bagietkę pokrojoną na małe 
kromki maczamy w masie serowej. 

Danie nadaje się znakomicie do 
białego wytrawnego wina. 

7 stycznia 
Seweryny, Światosławy, Walentyny, 
Wilmy
Chociesława, Izydora, Juliana, Kevina, 
Lucjana, Łazarza, Łucjana, Rajmunda, 
Seweryna, Teodora,  Walentego
8 stycznia 
Ariny, Arleny, Arletty, Seweryny
Alberta, Artura, Baldwina, Erharda, 
Juliusza, Mścisława, Rajmunda, Sewe-
ryna, Sylwestra, Teofila
9 stycznia (Dzień Ligi Ochrony Przy-
rody) 
Alicji, Juliany, Julianny, Marceliny, 
Marcjanny, Teresy
Adriana, Antoniego, Borzymierza, 
Juliana, Marcelego, Marcelina, Witalisa, 
Władymira
10 stycznia 
Ady, Agi, Danuty, Dobrosławy, Gabrieli
Agatona, Dobrosława, Grzegorza, Jana, 
Kolombina, Nikanora, Pawła, Wilhelma
11 stycznia
Aleksandry, Honoraty, Marty, Matyldy, 

Ofelii
Aleksandra, Feliksa, Hilarego, 
Krzesimira, Teodozego, Teodozjusza, 
Teozjusza 
12 stycznia
Cezarei, Czesławy, Ernestyny, Grety, 
Melanii, Tacjanny, Tatiany 
Antoniego, Arkadiusza, Benedykta, 
Bernarda, Czesława, Dominika, Raj-
munda, Remigiusza
13 stycznia 
Bogumiły, Bogusławy, Godfrydy, 
Melanii, Niki, Weroniki 
Bogomira, Bogumiła, Bogusława, 
Godfryda, Hilarego, Izydora, Leon-
cjusza, Lwa, Remigiusza
14 stycznia 
Marcyny, Maryny, Marzyny, Niny, 
Radosławy, Ruth 
Amadeusza, Domosława, Feliksa, 
Hilarego, Makarego, Malachiasza, 
Odona, Ordona, Radogosta, Rado-
sława

... Bóg potrafi ścierpieć Zło, jeże-
li Zło oznacza wolność? 

Carlos Fuentes, W to wierzę

... miłość jest działaniem, zasto-
sowaniem ludzkiej siły, mogą-
cym się pojawić jedynie w wa-
runkach wolności, nigdy zaś w 
wyniku przymusu. 
Erich Fromm, O sztuce miłości

Wyzwól człowieka, a stanie się 
twórcą. 

Antoine de Saint-Exupéry, 
Twierdza

... poznawanie zakłada brak chę-
ci wyzysku. Chcę, aby kochana 
osoba rosła i rozwijała się dla jej 
własnego dobra i w sposób dla 
niej odpowiedni, a nie po to, aby 
mi służyć. 
Erich Fromm, O sztuce miłości

Minął wspaniały bal sylwestrowy – 
Nowy Rok budzi bólem głowy.

W pierwszym tygodniu pogoda sta-
ła, będzie zima długo biała.

Na Nowy Rok przybywa dnia na ba-
rani skok. 

Na Nowy Rok przybywa dnia na za-
jęczy skok.

Nowy Rok pogodny, zbiór będzie 
dorodny.

Gdy nie wymrozi zima w sierpień 
zbierać co nie ma.

Zimą lato, w lecie chłodno za to.
W zimie odkryte ucho to w lecie su-

cho.
Makary (2 stycznia) pogodny, cały 

styczeń chłodny.
Gdy nie wymrozi zima w sierpień 

zbierać co nie ma.
Kiej w zimie piecze, to w lato ciecze.
Zimą odkryte ucho to w lecie sucho.
Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi 

nadzieje.
Gdy Trzej Królowie (6 stycznia) cie-

płem darzą, gospodarze o wczesnej wio-
śnie gwarzą.

Na Trzech Króli słońce świeci, wio-
sna do nas pędem leci.

Na Trzech Króli powoli noc się tuli.
Gdy Trzej Królowie pogodą darzą, 

nie zasypiaj ranków gospodarzu.
Trzej Królowie wiatry ciszą i krzy-

żyki na drzwiach piszą.
Późna zima długo trzyma.
Wina, zboże cierpią szkodę, zima za 

śnieg, gdy da wodę.
Przyjdzie święta Weronika (13 stycz-

nia), zniesie jajka kaczka dzika.
Gdy styczeń burzliwy śniegami, lato 

burzliwe z deszczami.
Bój się w styczniu wiosny, bo ma-

rzec zazdrosny.
Zima, gdy nie wymrozi, lato też nie 

dogodzi.
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OTWÓRZ OCZY NA SYRIĘ
10 stycznia 2015 r. o godz. 15.00 w warszawskim Mu-

zeum Azji i Pacyfiku odbędzie się aukcja charytatywna dzieł 
sztuki. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na wyposaże-
nie Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej w Syrii.

Dramat w Syrii trwa już blisko 4 lata, jednak jako temat 
dawno zniknął z pierwszych stron gazet. W kraju tym są mi-
liony ludzi żyjących w ciągłym strachu i bez szans na lepsze 
jutro. Mieszkańcy syryjskich miast głodują i umierają z bra-
ku pomocy medycznej, a uchodźcy w obozach walczą o prze-
trwanie, o każdy kolejny dzień. Setki tysięcy dzieci straciło 
rodziców, opiekę i nadzieję.

Z inicjatywy grupy mieszkających w Polsce Syryjczyków 
oraz Muzeum Azji i Pacyfiku zostało zorganizowane wyda-
rzenie „Otwórz oczy na Syrię”. 9 stycznia o godz. 18 będzie 
miał miejsce panel dyskusyjny „Syria w ogniu – kryzys hu-
manitarny a odpowiedź świata”, w którym wezmą udział 
dr Samer Masri, dr Katarzyna Górak-Sosnowska, Maciej 
Moskwa, Michał Przedlacki oraz Marcin Suder. Panel ma 
odzwierciedlić aktualną sytuację w Syrii. W ramach 
tego spotkania zaplanowany jest również pokaz filmu 
dokumentalnego „Notatki z ciemności. Aleppo”. Od 
7 stycznia wraz z wystawą przedaukcyjną prac będzie 
można również obejrzeć wystawę zdjęć fotoreportera 
Marcina Sudera.

10 stycznia odbędzie się aukcja charytatywna 
dzieł sztuki, która ma na celu wspomóc realizację 
projektu lekarza, laureata pokojowej nagrody imienia 
Lwa Kopolewa – Amara Zakarii. Celem całego przed-
sięwzięcia doktora Zakarii jest zwiększenie liczby 
miejsc na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej 
w Syrii oraz doposażenie tych działających. 

W północnej Syrii jest zaledwie 5 szpitali posiada-
jących Odziały Intensywnej Opieki Medycznej. Nato-
miast na tak sporym obszarze potrzebnych jest ich ok. 
70–80, a biorąc pod uwagę trwającą wojnę – jeszcze 
więcej. Z powodu ich braku codziennie umiera wielu 
ludzi. Nie ma urządzeń podtrzymujących życie, sal 
operacyjnych oraz specjalistów – mówi Samer Masri, 
Prezes Fundacji Wolna Syria.

Taka sytuacja wymusza przewożenie rannych, 
którzy są w stanie krytycznym do odległych szpita-
li w Turcji. Długi dystans, liczne punkty kontrolne, 
konieczność przenoszenia rannych przy granicy do 

karetek tureckich, wydłużają całą podróż 
do kilku godzin. Wiele osób, które można 
byłoby uratować, umiera. Dlatego tak waż-
ne jest, aby na miejscu istniała możliwość 
ratowania ludzi, zwłaszcza najmłodszych 
dzieci, które nie przetrwają długiego trans-
portu do Turcji.

Realizacja projektu będzie kontynu-
owana również po zakończeniu Aukcji. 
Fundacja Wolna Syria liczy na istotną 
współpracę i wsparcie wielu organizacji, 
które coraz liczniej włączają się w akcję w 
innych państwach. Może to oznaczać, że 
będzie to wspólny gest obywateli różnych 
państw wobec potrzebującej Syrii – dodał 
Prezes Fundacji Wolna Syria.

Wśród artystów, którzy ofiarowali 
swoje prace na Aukcję, znaleźli się przede 
wszystkim członkowie Okręgu Warszaw-
skiego Związku Polskich Artystów Pla-
styków, ale nie tylko. Wylicytować można 
będzie m.in. ilustrację Dariusza Twardocha 

czy linoryt Wilhelma Sasnala, głosu pokolenia lat ‘70, któ-
rego prace na aukcjach zawsze budzą poruszenie. Aukcję 
charytatywną wsparli także Prezydent Bronisław Komo-
rowski wraz z żoną Anną przekazując podarunek – dwa 
wieczne pióra z faksymilami podpisów. Wszystkie obiekty 
przeznaczone na licytację można oglądać na www.wysta-
waprac.pl.

Szczegółowy program wydarzenia „Otwórz oczy na 
Syrię” 

7 stycznia (środa) godz. 18.00 – wernisaż wystawy
9 stycznia (piątek) godz. 18.00 – panel dyskusyjny pt. 

„Syria w ogniu – kryzys humanitarny a odpowiedź świata”
10 stycznia godz. 15 – aukcja charytatywna w Muzeum 

Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24 w Warszawie
Więcej informacji na www.pomocdlasyrii.pl
fot. AFP/EastNews

Kontakt
Laura Grzejszczyk

specjalista ds. public relations
tel. 667 081 159

laura.grzejszczyk@smoothmedia.pl
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Gabriela Jeglińska, kl. Id, 
Przysmak leśnych mieszkańców, 

II miejsce

Konkurs fotograficzny 
„Wigierska stopklatka” 

Zimowisko
Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe a z nimi Zi-

mowisko z MOSiR Olecko. Ferie na Sportowo jak co roku 
przyniosą uczestnikom wiele unikalnych wrażeń, sportowych 
wyzwań i dni po brzegi wypełnionymi atrakcjami. A wszystko 
to pod opieką fachowej kadry lubianych przez dzieci opieku-
nów. Serdecznie zapraszamy. Zapisz dziecko już dziś! 

Koszt udziału wynosi 530 zł. W trakcie zajęć dzieci zjedzą 
II śniadanie i obiad. Zapewniamy opiekę od 8:00 do 16:00 
w dniach od 26 stycznia do 30 stycznia oraz od 2 lutego do 
6 lutego 2015 r. O ile pogoda nie pokrzyżuje planów dzieci 
chodzić będą na łyżwy i sanki oraz pojadą na narty.

Bartosz Cieśluk

Bajkolandia
Na jedną z ostatnich  Bajkolandii przybył Mikołaj z wor-

kiem prezentów. Zanim obdarował dzieci symbolicznymi po-
darunkami, nasz gość przeczytał opowiadanie Agnieszki Ra-

hozy „Czarodziejska choinka”. 
Po wysłuchaniu przejmującej opowieści, najmłodsi zaję-

li się przygotowywaniem choinkowych ozdób. Z kolorowe-
go papieru powstały piękne łańcuchy, dzwoneczki i bombki, 
które ozdobiły biblioteczną choinkę.

W rolę Mikołaja wcieliła się pracownica biblioteki - Alina 
Bień, która w ten sposób uatrakcyjnia spotkania z dziećmi.

Spotkania w Bajkolandii, od lat, odbywają się systema-
tycznie w każdy piątek. 

Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkania z ciekawymi 
bajeczkami i opowiadaniami oraz na zajęcia plastyczne. 

Krystyna Karczewska
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PO KOKARDĘ nr 201

Sylwestrowe zwyczaje

Dzisiaj z siostrą już byłyśmy gotowe sądzić, że nasza 
mama zwariowała – opowiadała na „fejsbooku” swojej kole-
żance Agata. Rano nie budziła nas jak zwykle swoim: „Wsta-
wać, już dzień dawno się zaczął”, ale powiedziała: 

- Zakazuję dzisiaj pożyczania i sprzątania.
Z tym pożyczaniem to zrozumiałe, bo w Sylwestra nie 

można wchodzić z długami, ale co się mamie stało z tym 
sprzątaniem, a raczej jego brakiem, to już głęboka przesada, 
zwłaszcza jak na naszą mamę.

- Sprzątać nie można, bo „wymiata się szczęście z domu” 
wyjaśniła widząc nasze dziwne miny. - Dopiero o północy 
gospodarz powinien otworzyć szeroko okno i zaprosić do 
domu dobre duchy.  

- I jeszcze jedno – dodała mama, a my już tylko wes-
tchnęłyśmy – Starajcie się, żebyście pierwsze nie weszły w 
Nowy Rok do czyjegoś domu, bo to źle wróży.

- Jak to? My źle wróżymy? – spojrzałyśmy na siebie prze-
rażone.

- Nie wy, tylko nasza płeć. Próg domu w Nowym Roku 
powinien pierwszy przekroczyć mężczyzna. A obchody 
hucznego żegnania Starego Roku i witania Nowego  - ciągnę-
ła mama - zawdzięczamy papieżowi Sylwestrowi II, który 
ogłosił, że nie będzie końca świata i trzeba to świętować. I od 
tej pory hucznie obchodzimy Sylwestra, a było to ostatniego 
dnia 999r.

Moja młodsza siostra, zwana w rodzinie Mimi, zapyta-
ła mamę, czy na pewno w naszej lodówce są winogrona. I 
oznajmiła, że w Sylwestra będzie na wzór Hiszpan jadła jed-
no winogrono wraz z jednym uderzeniem zegara 

o północy.
- To ja wolę być w tym czasie w Danii – wyznałam -  

Można wtedy tłuc w noc sylwestrową niezliczoną ilość tale-
rzy. Wróżyć to ma dużą liczbę przyjaciół.

Przyszedł tata i zapytał, czy mamy białe stroje. A kiedy 
we trzy, czyli ja, moja młodsza siostra i mama, okazałyśmy 
zdziwienie, powiedział:

- Bo biały strój zapewnia szczęście. Kochanie – rzekł fi-
luternie do mamy – ciebie bym nie zabrał na bal sylwestrowy 
do Brazylii w tej czarnej sukience, choć wyglądasz pięknie. 

Dziewczyny moje, trzeba znać zwyczaje różnych krajów.
- O Sylwestrze w Brazylii na razie możemy tylko po-

marzyć – powiedziałam - ale zwyczaj z Ekwadoru możemy 
sobie pożyczyć. Jaki? Trzeba w noc sylwestrową przespa-
cerować się dookoła domu z walizką.

- No proszę – skwitowała moja młodsza siostra – drob-
ny spacer z walizką i podróż marzeń załatwiona. Ja się na 
to piszę.

Tylko babcia nie była zachwycona tymi pomysłami z 
dalekich krajów.

- Dawniej to wystarczyło włożyć łuskę karpia do port-
fela, by pieniądze się pomnażały. A dziewczyny nasłuchi-
wały rozmów. Męskie imię, które usłyszały pierwsze, wró-
żyło męża o takim właśnie imieniu.

- Babciu, tej nocy trzeba mocno hałasować, żeby od-
straszyć demony i oczyścić ludzi na nadchodzący rok – 
przekonywała babcię moja młodsza siostra.

- Wiesz, wnuczko, to ja już wolę jak buddyści posłu-
chać 108 dźwięków gongów.

- A dlaczego właśnie 108? – teraz to i mnie to zainte-
resowało i zadziwiło, że babcia wie coś o buddyzmie. Wy-
jaśniła, że to według buddystów liczba elementów, które 
każdy człowiek ma w swoim umyśle. - Jednak czekać aż 
tak długo?... nie, to nie dla europejczyków.

Nawet mama włączyła się do dyskusji i wyznała, że je-
śli już pochodzi z tą walizką dookoła domu, to potem wy-
bierze się w podróż marzeń do Chin, by tam obejść dwa 
razy Nowy Rok.

- Jak to? – zdziwiła się Mimi. Żebyście widzieli minę 
mojej młodszej siostry…, bo przecież nie mogłam się przy-
znać, że ja też o tym nic nie wiem.

- Tak to. Chińczycy najpierw obchodzą Nowy Rok ze 
wszystkimi, czyli z 31 grudnia na 1 stycznia, a potem na 
przełomie stycznia i lutego, a dokładnie między 21 stycz-
nia, a 19 lutego. Tańce i korowody ze smokiem to wielka 
atrakcja Sylwestra w Chinach. A po 2 tygodniach całość 
kończy Święto Latarń. I tak tam kiedyś pojadę! – w głosie 
mamy nie było ani odrobiny zwątpienia.

- To ja w tym czasie wybiorę się do San Pado w Brazylii 
na piętnastokilometrowy Maraton św. Sylwestra.

- Pewnie, tylko już zacznij ćwiczyć, bo zostawią cię 
na trasie i nie trafisz do domu – tata nie był zachwycony 
uszczypliwością mamy.

- Bardzo śmieszne –  obruszył się tata – A ciebie zjedzą 
smoki, te chińskie, oczywiście.  c.d. na s. 6


