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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping 

tel. 605-869-755 K10902

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA  TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

OLECKO, UL. TARGOWA 10
V12901

Kup czerwony parasol. Łatwiej go 
znaleźć wśród tych wszystkich czarnych, 
a poza tym doda nieco koloru deszczo-
wym dniom.

H. Jackson Brown, Jr.
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4 p

iz
za

 n
a

 t
e

le
fo

n
, 

8
7

-5
2

0
-3

1-
3

2
V

11
73

4

Olimpiada Milusińskich
fotoreportaż Józefa Kunickiego s. 11

Ogólnopolski Głos Profilaktyki 
w rytmie bębnów, s. 6

-„Bezpieczny Powiat - 2015”
-”Zdrowa rodzina - szczęśliwa 

rodzina”, program s. 10

40 Finał Krajowy w czwórboju 
lekkoatletycznym szkół podsta-
wowych, stadion miejski, 12 - 13 

czerwca

Społeczna zaprasza, s. 12 „Podróży na Dziki Zachód” s. 16
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

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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* sprzedam dom, szergówka, Zielona 9 z lokalami pod 
wynajm, tel. 501-263-133            K05403
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SZKOŁA RODZENIA 
Olecko, Kościuszki 10, tel. 508-871-125 V09407

SKUP ZIÓŁ, tel. 606-933-980 K06007

UBEZPIECZENIA, 
samochód, dom, firma

Plac Wolności 24a/3, tel. 502-861-795
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WIZY ROSJA, TANIO 
BT Sambia, tel. 87-520-16-44V
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Trzy brązowe medale 
zawodników LUKS „HIDO-

RI” Olecko na Otwartych Mi-
strzostwach Bratysławy w Ta-

ekwondo Olimpijskim.
W dniach 5 i 6 czerwca w Bratysławie rozegrano Otwarte 

Mistrzostwa w Taekwondo Olimpijskim. Do rywalizacji 
przystąpiło 540 zawodników i zawodniczek z 19 państw 
Europy i Azji. Olecko reprezentowali członkowie Ludo-
wego Uczniowskiego Klubu Sportowego „HIDORI” przy 
Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. ks. J. Twrdowskiego w Olecku.

Wyjazd należy zaliczyć do udanych. W konkurencji 

kyorugi w kategorii dzieci do 24 kg brązowy medal zdo-
był Antoni Miszczak uczeń klasy Ib z SP 4 w Olecku. 
Półfinał przegrał po dogrywce poprzez wskazanie z za-
wodnikiem gospodarzy.

Kolejne medale brązowe zdobyli w kategorii senio-
rów: Justyna Miszczak kategoria kyorugi do 57 kg oraz 
Maurycy Miszczak kategoria kyorugi junior do 68 kg. 
Oboje przegrali swoje walki półfinałowe niewielką róż-
nicą punktową. Wcześniejsze walki eliminacyjne roz-
strzygali na swoją korzyść bez większych problemów. 
Oboje są uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 
Warszawie.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na zbliżających 
się Mistrzostwach Polski w Kętrzynie.
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Niemiecka sztuka współczesna, Galeria Prawdziwej Sztuki 
im. A. Legusa, ROK „MG”

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

• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim 
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, wystawa fotografii, Galerii Fotografii 

„Klatka”, ROK MG

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  800 do 2000

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,74 zł
Pb 95 ........................4,79 zł
PB 98 ........................4.89 zł
LPG ...........................1,85 zł
Olej opałowy ..............3.20 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

10 czerwca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Integracyjne Zawody Zrzeszenia LZS w Lekkiej 
Atletyce, stadion miejski
16.00 - XIV Przegląd Twórczości Dzieci, Scena Przedszko-
laka, sala kina Mazur
18.00 - Wyglądaj lepiej i czuj się lepiej z FOREVER F.I.T, 
konferencja, hotel Colloseum
11 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Finał Krajowy SZS w Czwórboju Lekkoatletycznym 
szkół podstawowych, stadion miejski
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
12 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
Bezpłatna mammografia, punkt przy szpitalu, Gołdapska 1 
(szczegóły w TO 21)
10.00 - Finał Krajowy SZS w Czwórboju Lekkoatletycznym 
szkół podstawowych, stadion miejski
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.00 - Rechotek, film, kino Mazur
17.00 - mecz piłki nożnej, młodzicy W-MZPN, boisko ze 
sztuczną murawą
17.40 - Apartament, film, kino Mazur
19.00 - Gorący pościg, film, kino Mazur
13 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - Ogólnopolski Miting Niesłyszących w LA, sation 
miejski
11.00 - Mecz trampkarzy ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” 
Olecko - Rona Ełk, wyjazd
14.30 - Mistrzostwa Polski Niesłyszących w LA, stadion 
miejski
16.00 - Rechotek, film, kino Mazur
17.40 - Apartament, film, kino Mazur
18.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” Olecko - 
Pojezierze Prostki, stadion miejski
19.00 - Gorący pościg, film, kino Mazur
14 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - Ogólnopolski Miting Niesłyszących w LA, sation 
miejski
11.00 - Ola z ulicy Krzywej, Opowieść trzecia - W rosyjskiej 
szkole, cykliczne spotkanie rodzinne w Muzeum im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach (szczegóły wewnątrz nr)
13.00 - 17.00 - Festyn Rodzinny, Rynek (plac Wolności)
14.00 - Mecz A klasy piłki nożnej G-Soft Unia Olecko – Sę-
lęt Boże, boisko ze sztuczną murawą
14.30 - Mistrzostwa Polski Niesłyszących w LA, stadion 
miejski
16.00 - Rechotek, film, kino Mazur
17.40 - Apartament, film, kino Mazur
19.00 - Gorący pościg, film, kino Mazur
15 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Bezpłatna mammografia, punkt przy szpitalu, Gołdapska 1 
(szczegóły w TO 21)
16 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna 22 Listopada 9

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne 
badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego wykrywania Raka Piersi. 

Panie w wieku 40-49 oraz 70-75 lat zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne  
w ramach Funduszy Norweskich! Konieczna wcześniejsza rejestracja i skierowanie lekarskie. 

12, 15, 16, 17 czerwca przy Szpitalu, ul. Gołdapska 1 
14 czerwca na placu w Centrum Olecka w ramach akcji  festyn rodzinny 

"Zdrowa rodzina - szczęśliwa rodzina" 

Ulica Ludowa
Olecka firma Krzysztofa Sawczuka przygotuje do 19 czerwca 
projekt przebudowy ulicy Ludowej. Projekt dotycz aspektów 
drogowych, sanitarnych oraz elektrycznych. Koszt zamówie-
nia, to ponad 12 tysięcy złotych. UM
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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:
• Maria Krankowska
• Ryszard Marciniak
• Agnieszka Okupska

• Jan Rogowski (Jedwabne)
• Stefan Szyca (Jastrzębie Zdrój)

• Marcin Włodarski
Upominki ufundowali:

  √ Zofii Siemaszko,
 √ Majster, aleje Lipowe 1B
 √ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A 
 √ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A  
  √ TERNET, pl. Wolności 26 
 √ INFOLAND, pl. Wolności 15 
 √ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
 √ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
 √ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy 

na dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, 
kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do skleja-

nia, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Koncert Marka Dyjaka
19 czerwca, godz. 19:00, sala kina „Mazur”
Marek Dyjak urodził się 18 kwietnia 1975 roku. Skończył 

zawodówkę i zdobył papiery hydraulika. Wystarczyło kilka 
rzeczy, by życie było pełne i szczęśliwe - robotnicze życie, 
żona robotnicza, robotnicza klitka w bloku. Zwykłe, proste 
życie, bez dłubania w niuansach duszy i serca. Chciał więcej. 

Sam siebie nazywa barowym grajkiem. „Najbardziej 
prawdziwy głos na polskim rynku muzycznym” - tak ocenia 

go krytyczka muzyczna, nauczycielka śpiewu Elżbieta Za-
pendowska. Głos na granicy desperacji, krzyku i rozpaczy, 
nic sobie nie robi z takiej czy owakiej konwencji. Dyjak 
to Dyjak - mówią przyjaciele; facet, który żył po bandzie, 
pił po bandzie, aż dotarł do końca drogi. On też tak czuł. 
Dyjak nagrał do tej pory 9 płyt, z czego ostatnia KOBIETY, 
została uznana przez Kubę Wojewódzkiego za najlepszy 
album roku 2013.

Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasie ROK „MG”. 
Przedsprzedaż biletów od 8.06.2015 r.

Niecodzienni goście w Gąskach
W poniedziałek 8 czerwca zawitała do Szkoły w Gąskach 

grupa długo oczekiwanych gości – 29 dzieci, ich rodzice i 
opiekunowie ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem. Ostro-
wite leży na przeciwległym krańcu naszego województwa, w 
Gminie Biskupiec. Nasi goście pierwszego dnia, po rejsie stat-
kiem w Rucianem Nida, zwiedzali Olecko. Byli pod wraże-
niem bazy spor-
towej jaką 
oferuje nasze 
miasto. 

R o d z i c e 
zdumieni byli, 
iż tak małe mia-
sto posiada tak 
liczne obiek-
ty sportowe. 
Najmłodszych 
zwłaszcza za-
chwycił park 
nad jeziorem z 
placem zabaw 
i zewnętrzną 
siłownią. Po 
z w i e d z a n i u 
było wspól-
ne ognisko w 
ogrodach przy szkole i mecz piłki nożnej. Dzieci z obu szkół 
od razu nawiązały kontakt, co zaowocowało wspaniałą zaba-
wą. Natomiast nauczyciele mieli doskonałą okazję do wymia-

ny doświadczeń, poznania stylu pracy w innej szkole. 
„Szkoła w Ostrowitem mieści się w malowniczo poło-

żonym otoczeniu w budynku stylizowanym na staropolski 
dworek szlachecki” –mówi polonistka Hanna Skrzypek. 
Dyrektor Szkoły Krzysztof Przybysz dołożył starań, by 
przy szkole powstał piękny kompleks sportowy. Prężnie 
działa u nas Koło Caritas oraz Drużyna Zuchowa.” „Jednak 
to, co wyróżnia naszą szkołę w gminie i w województwie to 

bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych – dodaje 
matematyczka Barbara Kołpacka.

W środę 10 czerwca uczniowie ze Szkoły w Gąskach 
zawitają do Gminy Biskupiec. Uczniowie będą mieli okazję 
zwiedzić szkołę na Warmii, a nauczyciele zacieśnić współ-
pracę.  Cała ta akcja to pomysł dwóch nauczycielek z obu 
szkół– Iwony Grabek i Jonaty Filich.

Za tydzień dalszy ciąg relacji.
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Po moim poprzednim felietonie 
temat budowy w Olecku hoteli z 
funduszy miejskich i przez miasto 
zarządzanych wzbudził żywe za-
interesowanie czytelników. Prze-
prowadziłem kilkanaście rozmów, 
w których olecczanie zgadzali się 
ze mną, a w trzech jedynie rozmo-
wach mając drobne zastrzeżenia. 
Tylko jeden rozmówca miał zupeł-
nie inny pogląd na tę ewentualną 

„inwestycję” miejską. Twierdził on, że taki hotel, dobrze 
zarządzany może przynosić zyski. Może nawet spowo-
dować, że nie będziemy musieli dokładać do hali. Za 
przykład dał obiekt w Spale. Tam od razu wybudowano 
cały kompleks sportowy łącznie z hotelami. I obiekt ten 
podobnież przynosi zyski. Piszę „podobnież”, bo już nie 
raz opinia publiczna była wprowadzana w błąd informa-
cjami wyssanymi z palca, po to tylko, aby „uwiarygod-
nić” jakieś tam poczynania. 

Ale niech tam, niech przynosi te zyski. 
W Olecku jest inny problem. Baza hotelowa już była. 

Pracuje w niej (co najmniej) ponad setka olecczan. Ra-
tusz budując hotel (jeden czy dwa) rozwala olecki rynek 
turystyczny. Pozbawia ludzi pracy. Puszcza z torbami 
oleckie firmy. 

To nie jest czarny scenariusz. To jest oczywistość. 
W maju tego roku Biuro ds. Rozwoju Franczyzy Pol-

ska, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowacja przeprowadziło 
w naszym mieście badania dotyczące „analizy potencja-
łu miasta Olecko – sieć hoteli Mercure i Accor”. Oto naj-
ważniejszy fragment tego opracowania:

„... prowadziliśmy analizę potencjału miasta i naj-
bliższej okolicy. Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja 
na rynku hotelowym, jakie są plany rozwoju regionu w 
kontekście rozwoju biznesowego. 

Dyrektor Operacyjny uznał, że potencjał ten nie jest 
wystarczający, byśmy mogli Państwu zaproponować 
współpracę.

Główna przyczyną jest brak silnych grup bizneso-
wych, które mogłyby mieć pozytywny wpływ na przy-
szłą frekwencję i średnią cenę hotelu.”

Tak o zyskach hoteli w Olecku mówią specjaliści. 
Żeby jeszcze podkreślić ich wypowiedź, zwrócę uwa-
gę czytelników na jeden fakt. Pomimo tego, że bywały 
okresy, kiedy hala Lega była wypełniona po brzegi za-
wodnikami i widzami w hotelach oleckich były jeszcze 
wolne miejsca. Na razie więc, jak wynika z badań oraz 
obserwacji, budowa nowych hoteli przyniesie wg spe-
cjalistów straty niż zyski. 

Rozwój miasta, to nie budowa przez Urząd Miejski 
ośrodków wypoczynkowych. Rozwój miasta, to takie 
nim zarządzanie, by nam mieszkańcom żyło się lepiej i 
lżej. To budowa infrastruktury sprzyjającej inwestowa-
niu, a co za tym idzie większym wpływom z podatków. 
Te zaś pieniądze należy inwestować w dalszy rozwój i 
ulepszanie życia. 

Są miasta, które mogą sobie pozwolić na dokłada-
nie z budżetu żyjącym w nich mieszkańcom poprzez 
zmniejszanie opłat za wodę, za wywóz śmieci, dokła-
dając większe sumy do prywatnych przedszkoli, żłob-
ków czy szkół. My jeszcze nie spłaciliśmy pożyczki 
na budowę hali, a już chcemy budować ośrodki wypo-
czynkowe. 

Utrzymanie miasta to ekonomia, ale trochę inna. To 
taka domowa ekonomia. Jeśli mnie na coś nie stać, to 
tego nie kupuję. Odłożę pieniądze, uzbieram. Tak też 
powinien robić Ratusz. Nie myśleć, ile jeszcze może 
pożyczyć, żeby nie wszedł komisarz. Powinno my-
śleć się tak, jak w prawdziwej rodzinie. Siąść do stołu, 
uzgodnić potrzeby, priorytety i wytłumaczyć dlaczego 
jutro nie kupimy np. „nowej plazmy”. Olecka nie stać 
na marnotrawienie pieniędzy. Za takie marnotrawienie 
uważam budowę hoteli z kasy miejskiej.

Chyba, że hotele są budowane z miejskiego budże-
tu. Potem jako nieprzynoszące zysku budynki, zostaną 
sprzedane za bezcen w prywatne ręce To byłby biznes, 
ale nie dla olecczan.

I jeszcze jedno. Jeżeli w kasie miejskiej jest tyle 
pieniędzy, że myśli się o inwestycjach, to może po pro-
stu dać możliwość naszym szkołom stworzenia taniej 
bazy młodzieżowej. Poprawić ich infrastrukturę tak, 
by mogły organizować tanie schroniska młodzieżowe i 
tanie obozy. Dałoby to trochę więcej funduszy na dzia-
łanie, a młodzieży przebywającej w mieście kilka do-
brych wspomnień i ocen. Być może za kilka lat zechce 
tutaj wrócić i spędzić wakacje z rodziną.  

Bogusław Marek Borawski
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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.

sprzedam dachówkę używaną Jesienny Liść, 
1567 sztuk, 1,70 zł za sztukę; gasiory, 

88 szt. 13 zł za sztukę, tel. 604-935-224 V
11

20
4

Ogólnopolski Głos Profilaktyki 
w rytmie bębnów

W hali sportowej Zespołu Szkół Liceal-
nych i Zawodowych w czasie rozgrywania  
III Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Olecku 
odbyła się akcja  Ogólnopolski Głos Pro-
filaktyki. Przedstawicieli oleckiej komendy 
zaprosili wszystkich do udziału w tej akcji 
profilaktycznej. W zrywie wolnych serc 

wzięli udział uczniowie i nauczyciele.
Stało się to w trakcie rozgrywania III Turnieju 

Piłki Siatkowej w sali gimnastycznej  ZSLiZ. 
Była to kolejna edycja akcji profilaktycznej. Odezwę społeczności PaT odczytał przedstawi-

ciel klas mundurowych.  Następnie wszyscy zebrani na sali uczniowie, nauczyciele i przedsta-
wiciele Komendy Powiatowej Policji w wybili przez 60 sekund rytm serca który był podawany 
na bębnie. 

Zryw wolnych serc odbył się w miłej szkolnej atmosferze zachowując powagę i skupienie. 
Prowadzący turniej przypomniał, że właśnie dziś w tym samym czasie w całym kraju ludzie 
wolni od uzależnień łączą się. Po części oficjalnej sportowcy ze szkół gimnazjalnych rozegrali 
turniej w piłkę siatkową o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Olecku. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Turnieju o Puchar Starosty
W rozegranym na oleckich kortach w niedzielę 7 czerw-

ca Turnieju o Puchar Starosty Oleckigo wystartowało 14 
zawodniczek i zawodników z Suwałk ,Warszawy i Olecka. 
Mecze rozgrywany były przy pięknej pogodzie i w miłej at-
mosferze. Turnieje tenisowe pod rozgrywane w Olecku pod 
patronatem starosty mają długą tradycję. Już niedługo o tro-
feum „szefa” powiatu zawodnicy walczyć będą po raz 20.

W kategorii do 12 lat wygrał Adam Machnikowski, 
który odniósł 4 zwycięstwa. Aż trzej kolejni zawodnicy od-
nieśli po 2 zwycięstwa i o kolejności musiały zdecydować 
małe punkt. Najkorzystniejszy bilans miał Szymon Mach-
nikowski i to on stanął na niższym stopniu podium. Trzecie 
miejsce przypadło Piotrowi Sadłowskiemu. Na „pudło nie 
załapał się” Piotr Bielenica.

W kategorii do 16 lat zwyciężył Piotr Płaziński, drugie 
miejsce wywalczyła Sylwia Sadłowska, a trzecie Michał 
Radzewicz.

Kategorię Open wygrał Andrzej Bomber  pokonując w 
finale Pawła Charmuszko 7/5;6/4. W mecz o trzecie miej-
sce spotkali się Hubert Dłużniewski i Kacper Karniej Wy-
grał ten pierwszy 6/4,6/2.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36b13103

26
czerwca

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

sprzedam działki budowlane, Świętajno, 
tel. 509-154-347 K11201

 I Przegląd Zespołów 
Amatorskich „LegaFest”
26-27 czerwca 2015 r. 
Olecko, Plaża Miejska

„Skocznia”
„LegaFest” jest imprezą wymyśloną i realizowaną 

przez młodzież (Olecką Radę Młodzieżową i wolontariu-
szy), która ma służyć integracji i aktywizacji, szczególnie 
młodych mieszkańców Olecka. Przegląd będzie okazją 
do promocji wyróżniających się zespołów/wykonawców, 
umożliwi im zaprezentowanie swoich utworów na profe-
sjonalnej scenie, przed doświadczonym jury i publiczno-
ścią. Olecku z kolei przybędzie ciekawa muzyczna impre-
za na początek lata, którą, mamy nadzieję kontynuować co 
roku. 

Do Przeglądu mogą przy-
stąpić zespoły amatorskie/
wykonawcy, reprezentujące/y 
dowolny styl muzyczny. Za 
zespół amatorski rozumiemy 
grupę, która nie ma podpi-
sanego kontraktu płytowego 
oraz głównym źródłem utrzy-
mania członków zespołu nie 
jest muzyka.

Zespoły do 15 czerwca 
muszą dostarczyć kartę zgło-
szenia oraz min. 2 nagrania 
demonstracyjne grupy. Ma-
teriały należy przesłać drogą 
elektroniczną (format MP3 lub linki do stron interneto-
wych, na których widnieją utwory) na adres oleckaradam-
lodziezowa@o2.pl lub tradycyjną pocztą (płyta CD lub 
DVD) na adres Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku 
„Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, 19-400 Olecko (de-
cyduje data wpłynięcia do Ośrodka Kultury, a nie data 
stempla pocztowego).

Organizator powołuje jury, które na podstawie nagrań 
demo wybierze ok. 8 zespołów. Zostaną one powiadomio-
ne o zakwalifikowaniu do 18 czerwca drogą mailową lub 
telefonicznie. Uczestnicy biorący udział w konkursie będą 
oceniani przez profesjonalne jury. Ostateczny werdykt zo-
stanie ogłoszony w dniu konkursu.  

Organizatorzy:
Olecka Rada Młodzieżowa
Fundacja Akademia Radosnej Twórczości
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Gar-

bate”
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie 

www.przystanek.pl

FOREVER 
– KONFERENCJA BIZNESOWA

20 maja we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Admini-
stracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się 
konferencja biznesowa przedsiębiorców Firmy Forever. W 
spotkaniu uczestniczyły kobiety z powiatu oleckiego: Alicja 
Kowalewska, z gołdapskiego Barbara Skuza oraz ełckiego 
Anna Jagiełło i Urszula Sawicka.

Szkolenie poprowadził Diamond Manager Forever Kim 
Madsen, dzieląc się z innymi uczestnikami spotkania wy-
pracowanymi przez siebie metodami pracy, odnoszącymi  
sukces w biznesie.

Przedsiębiorcze kobiety wróciły z konferencji z ogrom-
ną motywacją do budowania biznesu Forever. To światowy 
lider w uprawie Aloe vera oraz produkcji i dystrybucji alo-
esowych produktów dla zdrowia i urody, które posiadają cer-
tyfikaty najwyższej jakości.

A już 10 czerwca o 18.00 w Hotelu Collosseum w Olec-
ku odbędzie się spotkanie z dr n. med. Małgorzatą Stręk- 
biochemikiem na temat naturalnych metod oczyszczania 
organizmu oraz kontroli wagi pt.” Wyglądaj lepiej i czuj się 
lepiej z FOREVER F.I.T.” Przewidziane niespodzianki….
Serdecznie zapraszamy

Dodatkowych informacji na temat współpracy  z Fore-
ver  można uzyskać  w Szkole Rodzenia Aliny Pawełko  w 
Olecku przy ul. Kościuszki 10 w każdy wtorek i czwartek o 
godz.18 lub na stronie www.foreverliving.com

Wioletta Żukowska

40. Finał w Olecku
W najbliższy piątek i sobotę (13-14 czerwca) na olec-

kiem Stadionie Miejskim w Finale Krajowym w Czwórboju 
Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych rywalizować będą 
najlepsze zespoły SZS z całej Polski. Start godz 10:00.

Rynek
Na początku czerwca zamontowana zostanie tablica in-

formacyjna na temat wielkości oleckiego rynku. Informacje 
w trzech wersjach językowych zilustrowane zostaną przed-
wojennymi zdjęciami. Zainteresowanych historią Rynku i 
więksżą ilością informacji kod QR będzie odsyłał na miejską 
stronę internetową. UM
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Wacław Ewaryst Klejmont 
(6 kwietnia 1947 -13 maja 2011)

SUWALSZCZANA
Wyróżnieniem szarym zaznaczyłem tytuł, bo w szarości 

jest najwięcej kolorów. Począwszy od ludzi do miejsc. W 
tym odcinku odnotuję to, co znalazłem w książce Katarzyny 
Bielas i Jacka Szczerby pt. PAMIĘTAM, ŻE BYŁO GORĄ-
CO ROZMOWA Z TADEUSZEM KONWICKIM, Projekt 
okładki: Fajne Chłopaki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 
2015, ss. 263. Młodzi dziennikarze „Gazety Wyborczej” 
przeprowadzili rozmowę-rzekę z pisarzem-reżyserem, który 
zwykł o sobie mawiać: „ja mam chłodne serce i gorącą gło-
wę”. Nie ukrywał, że nie nadaje się do kontemplacji: „jestem 
nerwowy, i wciąż mam coś do załatwienia. Trochę pokon-
templuję i zaraz lecę na miasto”. Kokietował młodych, pan 
Tadeusz. 

Na kartkach książki znaleźć można cztery suwalszczana, 
które odnotowuję, bo są urokliwe.

Oto jak opowiada o kręceniu filmu „Dolina Issy” na pod-
stawie prozy Czesława Miłosza: „(…) Zrobiłem film pokrę-
cony, skomplikowany. W pracy pomogła nam, szczególnie 
Jurkowi Łukaszewiczowi, autorowi zdjęć, Solidarność, która 
zarządziła wolne soboty. Cała ekipa z Suwalszczyzny, gdzie 
kręciliśmy, pruła na weekend do Warszawy, a myśmy z Jur-
kiem zostawali. Piękna Suwalszczyzna, magiczny czas wcze-
snej jesieni, słońce chodzące nad samym horyzontem, doliny, 
cienie. Faceta od rekwizytów ubraliśmy w szynel, którego w 
filmie używał Bernard Ładysz, i porobiliśmy pasaże mające 
wprowadzić nastrój niepokoju. Tam przecież, jak tylko słoń-
ce zachodzi, ożywiają demony. (…), s. 154.

O Suwałkach wspomni mimochodem na stronie 221: 
„Wajda nie może, oczywiście, równać się z nami, Litwinami, 
bo jest tylko z Suwałk. No, ale Suwałki to już właściwie po-
czątek Wileńszczyzny.”

Pozostańmy jeszcze przy Suwałkach, bo Tadeusz Kon-
wicki nie oszczędza literatury. Oto passus ze strony 159: 
„(…) Przeczytać dziewiętnastowieczną książkę, panią Ko-
nopnicką czy Orzeszkową, to jest w waszym pokoleniu pe-

wien wysiłek i pewna dobra wola, ale Bacha i Mozarta 
możecie słuchać z największą przyjemnością, nie czując 
upływ czasu, a nawet jeśli go poczujecie, to podziała na 
was uwznioślająco. (…)”.

Na sam koniec, jak wisienkę na torcie, zostawiłem cy-
tat znad Legi i Jeziora Olecko Wielkie: „(…) W „Dolinie 
Issy” ratowałem się, jak mogłem, także przez pokazywanie 
warsztatu, sposobu, w jaki opowiadam książkę Miłosza. 
Sfilmowałem nawet cud, który zdarzył się w sąsiednim 
Olecku. Cała okolica tym żyła. Z drewnianego krzyża sto-
jącego na podwórzu kościelnym coś wyciekało. Nie smoła, 
nie żadne soki, bo to był stary krzyż. Coś wyglądające jak 
krew. Ja się temu, mimo sceptycyzmu, poddałem. Skręci-
liśmy to razem z otoczeniem, po to, żeby dodać filmowi 
gazu.”, s. 155.

Wywiad z Tadeuszem Konwickim czyta się jednym 
tchem i z lekkim uśmiechem na ustach,  choć czasy, o 
których opowiada, nie napawały radością.  Pytania są na 
poziomie, więc odpowiedzi są smaczne. Narracje z wdzię-
kiem i specyficznym poczuciem humoru. Mądre riposty, 
wysubtelnia też wszelkie grubiaństwo, żeby pastewność 
nie miała wielkiego pola do popisu. Jest sporo komplemen-
tów pod adresem kobiet i lekkiej, przyjemnej przesady. Tu 
nie ma nic z brzydoty, choć świat ma takie brudne ręce.

Tadeusz Konwicki to był taki normalny starszy pan; 
śpieszny przechodzień z ulicy Wojciecha Górskiego, o 
którym nawet półsłówkiem nie wspomniał. Raz się minę-
liśmy. Szedł z Gustawem Holoubkiem, na tyłach Nowego 
Świata. Ukłoniłem się. Aktor spojrzał zdziwiony, a pisarz-
-reżyser nawet mnie wzrokiem nie omiótł. O co nie mam 
pretensji. Szli lelum polelum i zaśmiewali się. Krakus (Ho-
loubek) i Wilniuk (Konwicki) zachowywali się jak ludzie 
sukcesu. Minęli obywatela z okolic „Kwitnącej Jabłoni”, 
ze wsi Kopana, poczta Tarczyn, powiat: grójecki. Ja to za-
pamiętałem i odnotowuję, żeby nie poszło w niepamięć. 
Aby ktoś mi nie wypomniał, że przegapiłem. No cóż! Poeta 
jest troszeczkę uważniejszy niż prozaik. Oczywiście, że to 
nie ma nic wspólnego ze szlachetnością. Bez przesady!

Czesław Mirosław Szczepaniak

Profilaktyczne programy zdrowotne
Warmińsko – Mazurski Oddział NFZ w Olsztynie infor-

muje, że świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ) realizują niżej wymienione profilaktyczne programy 
zdrowotne, tj.:

1. Program profilaktyki chorób układu krążenia 
(CHUK)

Adresowany jest do osób: w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat,
 u których nie została dotychczas rozpoznana choroba 

układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzysta-
ły ze świadczeń udzielanych w ramach programu  (CHUK). 
Obciążonych takimi czynnikami ryzyka jak np.: nadciśnie-
nie tętnicze krwi, palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, 
nadwaga, otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmier-
ny stres i nieracjonalne odżywianie. 

Celem skorzystania z badania profilaktycznego należy 
zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej (rodzinnego), do którego złożono deklarację wyboru. Od 
1 stycznia 2009 r. do realizacji powyższego programu zobo-
wiązany jest w ramach zawartej umowy z NFZ, każdy lekarz 
rodzinny.

2. Program profilaktyki gruźlicy
Adresowany jest do osób powyżej 18 r. ż., które nie mia-

ły w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w 
szczególności:

miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną 
gruźlicą,

mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć 

na wystąpienie choroby (m.in. obciążone długotrwałą cho-
robą, problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne),

dodatkowo złożyły deklarację wyboru do pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnej). 

Celem uzyskania świadczenia należy zgłosić się do pie-
lęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do której została 
złożona deklaracja wyboru.

3. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w 
tym POCHP) 

Adresowany do osób powyżej 18 r. ż. palących papie-
rosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc) - do kobiet i mężczyzn pomię-
dzy 40 a 65 rokiem życia,

którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych 
w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 
36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców),

u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób po-
twierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obtu-
racyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub 
rozedmy.

Realizatorem tego programu na terenie Powiatu Olec-
kiego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ga-
med” w Olecku, ul. 11-Go Listopada 23.

Szczegółowe informacje o programach profilaktycz-
nych dostępne są na stronie http://www.nfz-olsztyn.pl/in-
dex.php?md=ct&par=1072 

Sporządziła: Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 
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Adam Andryszczyk
 - z cyklu „Opowiastki”

Pani Puszczykowa
- Boskie skaranie mam z tobą – pani Puszczykowa po-

mstowała na schorowanego męża. Mąż całymi dniami leżał 
na kanapie i w sękatej dłoni trzymał równie sękatą laskę.

- Nie dość że Ty, to jeszcze te gwiazdy – tak nazywała dwie 
córki, które nigdy nie zgrzeszyły, a urodą najmniej. Wszyscy 
dreptali w ciasnawym domku, gdzie dodatkowo zmieścić się 
musiał Bóg, bo pani Puszczykowa bardzo kościelna była. 
Każdego ranka leciała pod ołtarz i prosiła:

- Ulżyj mi Panie, bo już nie mogę.
Potem wracała do swojej chatynki, gderała na męża i dyry-

gowała bardzo ułożonymi, ale samotnymi córkami. Wszędzie 
było jej pełno: w buteleczkach z lekarstwami, w szufladach z 
ciuchami, w każdym garnku i szafce – a nawet w pamiętni-
kach skrywanych przez jej dwie gwiazdy.

Mężowska choroba stała w miejscu jak staropanieństwo 
córek. Rytuał codziennych zakazów i nakazów wypełniał całe 
życie rodziny. Raz do roku ten schemat łamało przedświątecz-
ne sprzątanie. I to wszystko. Mąż, córki, kościół, dom. No i te 
same prośby:

- Ulżyj mi Panie, bo już nie mogę.
I Pan wysłuchał.
W przeciągu jednego roku podwójny cud zesłał dwóch 

kawalerów i córki poszły w świat. Mąż natomiast do piachu 
się udał, zostawiając po sobie sękatą laskę. Pani Puszczyko-
wa poszarzała, mimo że wcześniej kolorowa nigdy nie była. 
Chodziła po domu, przestawiała puste meble, daremnie wy-
glądała córek z zięciami. Za całą rozrywkę musiały wystar-
czyć spacery do cmentarnego kopczyka, pod którym skryła 
się jej wieloletnia troska. Potem wracała do smutnej chatki, 
bo od pustych ścian tylko samotność biła. Zapadała w modli-
tewnik ślęcząc przed ołtarzykiem plastikowej figurki.

Czasami można ją było dojrzeć z ulicy. Chowała się za 
ustawionymi na parapecie pelargoniami. Wypatrywała có-
rek. Ale gwiazdy jak to gwiazdy: świeciły z daleka i żyły 
własnym życiem. Trwało trochę, zanim do pani Puszczyko-
wej ta smutna prawda dotarła.

Któregoś dnia wzięła pomężowską laskę i położyła 
się na kanapie. Wodziła wzrokiem po nakrytych serwet-
kami meblach, a może sprawdzała czy ktoś nie podsłu-
chuje. I westchnęła:

- Ulżyj mi Panie, bo już nie mogę...
www.adam.andryszczyk.com

Olecko biegało 
giżyckim szlakiem

W upalne niedzielne przedpołudnie 7 czerwca 2015 roku dziewię-
ciu biegaczy i 2 sympatyków Stowarzyszenia Olecko Biega uczestni-
czyło w zawodach o II Puchar Wyspy Giżyckiej w Biegach Ulicznych 
w Giżycku. Zawody były rozgrywane w najpiękniejszej część miasta 
- malowniczej „Wyspie Giżyckiej”, Twierdzy Boyen, giżyckim molo, 
nabrzeżem jeziora Niegocin oraz szutrowymi drogami nad jeziorem 
Tałty. Wszyscy olecczanie ukończyli biegi osiągając bardzo dobre wy-
niki:

dystans ok. 9 km:
Krejpcio Małgorzata  0:50:04,  104. open  i  9. K-20 
Truszczyńska Edyta 0:56:16,   156. open  i  10. K-40
dystans 19,360 km (organizatorzy zapowiadali półmaraton 21.097 

km):
Truszczyński Grzegorz  1:30:46,   33. open  i  3. M-40 
Kownacki Tomasz  1:35:54,   56. open  i  23. M-30
Przemielewski Kamil 1:37:29,   66. open  i  27. M-30
Zaniewski Karol 1:43:55,   86. open  i  34. M-30
Warykowski Stanisław 1:53:02,   109. open  i  11. M-50
Jegliński Wojciech 2:00:10,   117. open  i  16. M-40
Interewicz Paweł 2:00:10,   118. open  i  17. M-40
Sienkiewicz Sławomir 2:00:11,   120. open  i  18. M-40
Muster-Drażba Ewa 2:00.11,   121. open  i  7. K-40
W sumie na mecie zawodów finiszowało 303 miłośników biegania.

wojeg 

Wizyta
Burmistrz Olecka, Wacław Olszewski  4 czerwca 

wziął udział w dorocznym spotkaniu Stowarzyszenia 
Treuburczyków w Niemczech (Fintel). 

Dawni mieszkańcy tych ziem  mieli możliwość po-
rozmawiania o zmianach jakie zaszły  na terenie Olec-
ka. Przyczynkiem do dyskusji była prezentacja burmi-
strza pt.: ”Olecko wczoraj i dziś” ilustrująca inwestycje 
w przestrzeni miejskiej  w okresie ostatnich lat. Przed-
wojenne pocztówki miasta użyte w prezentacji pomogły 
w sentymentalnej  podróży w czasie. Podczas rozmów wspo-
minano również o efektach  współpracy stowarzyszenia i sa-
morządu - remoncie cmentarza ewangelickiego czy udziale w 
obchodach 450-lecia założenia Olecka. Nasze doświadczenie 
pokazuje, że granice mogą być tylko w nas.

newsletter UM

Kody QR
Od 15 czerwca na siedmiu oleckich obiektach zostaną za-

montowane tablice z hartowanego szkła z kodami QR oraz 
zdjęciem i krótką informacją w trzech wersjach językowych: 
po polski, niemiecku i angielsku.

Tablice umieszczone zostaną na starym Ratuszu w parku 
miejskim (zb. 1818, bramie cmentarza ewangelickiego, na 
budynkach zabytkowego kąpieliska „Skochnia”, kamiennej 
półrotundzie (pomniku żołnierzy niemieckich poległych w 
I wojnie światowej), Wiewiórczej Ścieżce, bramie przy ko-
ściele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. oraz bramie stadionu 
lekkoatletycznego.

Jest to pierwszy etap znakowania miasta kodami QR. UM
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Olecko, 14 czerwca
Rynek, 

plac w centrum miasta 
RAMOWY PROGRAM FESTYNÓW

1300 - Msza Św. w intencji rodzin z terenu Powiatu Olec-
kiego - Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski w Olecku

1400  - Uroczyste otwarcie festynów
1410 - Konkurencje na stanowiskach Straży Pożarnej, 

Policji i Ratownictwa Medycznego. Badania profilaktyczne 
i porady zdrowotne. Wystawa, degustacja i sprzedaż: miodu, 
wyrobów cukierniczych, mleczarskich oraz masarskich. 

Gry i  zabawy dla dzieci. 
1600 - Losowanie nagród dla uczestników konkurencji 

festynu „Bezpieczny Powiat - 2015”
1630 - Losowanie nagród dla uczestników festynu „Zdro-

wa rodzina – szczęśliwa rodzina” 
1700 - Zakończenie 

Organizatorzy:   

Patronat medialny:   
Sponsorzy:     

Szczegółowy program Festynu Rodzinnego „Zdrowa 
rodzina – szczęśliwa rodzina”

W ramach obchodów XVII Warmińsko – Mazurskich 
Dni Rodziny Powiat Olecki organizuje powiatowy festyn ro-
dzinny pn. „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”. Impreza 
ma na celu umacnianie rodziny, promowanie zdrowego stylu 
życia i odżywiania oraz zachęcenie do wyko-nywania badań 
profilaktycznych. Na najmłodszych będą czekały atrakcyjne 
gry i zabawy oraz na-grody. 

Wykaz  stanowisk:
1. Stowarzyszenie ŻYT-

KIEJMSKA STRUGA - sękacze, 
pieczywo.

2. PECTUR – wyroby masar-
skie.

3. Gospodarstwo Pszczelar-
skie Cz. Chalecki – miód i pro-
dukty pszczelarskie. 

4. Gospodarstwo Rodzinne GREMZA – ser koryciński, 
masło wiejskie, serek twarogowy.

5. Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych – eduka-
cja zdrowotna, badanie poziomu 

cukru i mierzenie ciśnienia krwi.
6. Porady dietetyczne H. Stefanowicz. 
7. Poliklinika z Olsztyna – promocja profilaktyki zdro-

wotnej.
8. Firma FADO – badanie mammograficzne (w mammo-

busie).
9. Niepubliczne Przedszkole SMYK R. Dunaj – zabawy 

sprawnościowe dla rodzin, tor prze-szkód, trampolina, „Rajd 
samochodowy”.

10. Firma MIĘTOWY KOT – zabawki dla dzieci.
11. Pracownia Rękodzieła i Dekoracji M. Aleksandro-

wicz - bukiety balonowe dmuchane 
helem, karty z życzeniami, witraże.
12. Nadleśnictwo Olecko – edukacja zdrowotna, wystawa 

zwierząt leśnych, gry i zabawy 
dla dzieci.
13. Domy im. Janusza Korczaka – malowanie figurek z 

gipsu, domowe ciasta, ciepłe napoje (kawa, herbata).
14. Dom Pomocy Społecznej ZACISZE w Kowalach 

Oleckich – degustacja bigosu. 
15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - promocja 

form przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie i warsztatów dla rodziców oraz rodzin za-

stępczych. Gry i zabawy dla dzieci. 
16. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – degusta-

cja gofrów i naleśników oraz wojskowej grochówki. Kon-
kurencje rodzinne: „Ekologiczny siłacz”, „Pokręć zdrowo 
z ZSLiZ” oraz „Żyj zdrowo” – quiz.

17. Zespół Szkół Technicznych – malowanie paznokci, 
upinanie fryzur, malowanie twarzy dzieciom. Degustacja 
wyrobów cukierniczych.

Organizator: POWIAT OLECKI 

Szczegółowy program festynu 
 „Bezpieczny Powiat - 2015”

Impreza ma charakter festynu rodzinnego, 
na którym dzieci i dorośli poprzez gry i zabawy oraz 

profesjonalnie zorganizowane stanowiska edukacyjne 
zgłębią swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy i bezpieczeństwa poża-rowego.

Celem imprezy jest:
- edukacja i promocja zdrowia publicznego,
- popularyzacja i promocja zasad bezpieczeństwa pu-

blicznego i pożarowego,
- umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia,
- edukacja i promocja zdrowia w szczególności pierw-

sza pomoc medyczna,
- edukacja bezpieczeństwa poprzez zabawy i konkursy 

dla dzieci i młodzieży,
- promocja zawodu ratownika medycznego, strażaka, 

policjanta oraz społecznej działalności Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Chętni do czynnego udziału w festynie otrzymają 
imienny kupon uczestnika, na którym będą wy-szczegól-
nione poszczególne konkurencje i stanowiska jakie trzeba 
będzie zaliczyć w trakcie trwa-nia imprezy. W celu wzię-
cia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród wypełniony 
kupon 

z kompletem zaliczonych konkurencji należy wrzucić 
do urny i poczekać na losowanie.

Wykaz  stanowisk:

1. „WODA 
DO CELU” – 
„strzelanie” do 
celu strumieniem 
wody,

2. „ZGAŚ 
POŻAR W ZA-
RODKU” – ga-
szenie przy po-
mocy gaśnicy 
pożaru imitacji kuchni gazowej,

3. „WODA NA PRZÓD” – przewrócenie pachołków za 
pomocą wody z prądownicy strażackiej,

4. „STRAŻACKI TOR PERZESZKÓD” – mini tor 
przeszkód,

5. „TWOJA -  MOJA” – odpiłowanie kawałka drewna 
przy pomocy piły poprzecznej, 

6. „NA RATUNEK” – ćwiczenie polega na udzieleniu 
pierwszej pomocy z użyciem fantomów lub opatrzeniu 
osoby poszkodowanej dostępnymi środkami medycznymi, 

7.  „ZRÓB ZDJĘCIE” – pamiątkowe zdjęcia „z zatrzy-
mania” oraz pobranie odcisków linii papi-larnych wykony-
wane przez Policję,

8. „QUIZ POLICYJNY” – pytania na temat bezpie-
czeństwa oraz zawodu policjanta.

Uwaga: w poszczególnych konkurencjach uczestniczą 
dzieci wraz z rodzicami!
Organizator: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWO-

WEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLECKU 
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Olimpiada Milusińskich
fotoreportaż Józefa Kunickiego



Tygodnik olecki 23/906 - r. 2015
12 to@borawski.pl

Społeczna zaprasza
Tuż przed długim weekendem, w środowy, słoneczny 

dzień Zespół Szkół STO w Olecku zaprosił do siebie uczniów 
klas szóstych oleckich szkół podstawowych. Spotkanie miało 
na celu pokazać przybyłym gościom charakter i atmosferę 
szkoły społecznej i zachęcić do wstąpienia w jej szeregi. 

Goście byli miło zaskoczeni, kiedy po przybyciu czekał 
na nich słodki poczęstunek. Lukrowane pączki, różnego ro-
dzaju ciasta, ciasteczka i cukierki, a wszystko to dzięki ro-
dzicom uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół STO w 
Olecku. 

W trakcie poczęstunku uczniowie klasy trzeciej gimna-
zjum wraz z Elżbietą Orlik-Gogacz; nauczycielką chemii i 
biologii w tej szkole opowiadali o jej specyfice. Szóstoklasi-
ści byli zaskoczeni wiadomością o liczebności klas w szko-
le społecznej. Ale to właśnie jej jeden z wiodących atutów. 
Małe oddziały klasowe pozwalają na realizację głównego za-
łożenia szkoły, jakim jest indywidualne podejście do ucznia. 

Po wysłuchaniu prezentacji słownej gości zostali oprowa-
dzenie po budynku szkoły. W pracowni językowej uczniowie 
klasy czwartej szkoły podstawowej zaprezentowali, w jaki 
sposób odbywają się lekcje językowe. Ponieważ sala języ-
kowa w społecznej jest wyposażona w innowacyjne pomoce 
dydaktyczne goście z przyjemnością dołączali do lekcji ję-
zyka angielskiego prowadzonej przez nauczyciela tej szkoły 
Wojciecha Słomkowskiego. 

Miłośnicy ryb mogli przyjrzeć się hodowli prowadzonej 
przez uczniów społecznej. 

Znalazło się też coś dla lubiących wysiłek fizyczny, gdyż 
szkoła społeczna pochwaliła się świeżo wyremontowaną i 
zaopatrzoną w sprzęt siłownią.

Po wyjściu z budynku szkoły na dzieciaki czekały ko-
lejne atrakcje. Tory przeszkód, przeciąganie liny, bańki 
mydlane, koszykówka, malowanie twarzy i wiele innych 
gier i zabaw przygotowanych przez uczniów i nauczycieli 
ZS STO. 

Nie zabrakło również dobrej muzyki, która zachęcała 
do aktywnego uczestnictwa w imprezie. Ponieważ tego 
dnia szczególnie dopisała pogoda, to w mig rozchodziła się 
lemoniada, arbuzy i truskawki. Uczniowie, którzy zajmo-
wali się roznoszeniem napojów chłodzących ocierali pot z 
czoła, ale nie pozwolili, aby gościom czegoś brakowało i 
wytrwale pełnili swoja posługę.

Ponieważ zabawa była przednia to trudno było się 
rozstawać. Gościom bardzo podobał się oryginalny dzień 
otwarty w Zespole Szkół STO w Olecku. Ale nie byłaby 
to nasza społeczna, gdyby nie przygotowała czegoś innego 
i zaskakującego, wkładając w to swoje całe pedagogiczne 
serce. 

Marta Kosobucka

Zapraszamy na trzecie z cyklu rodzinnych spotkań poświę-
conych Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich

Ola z ulicy Krzywej
Opowieść trzecia ~
W rosyjskiej szkole

Tym razem wysłuchacie opowieści i poczujecie atmos-
ferę rosyjskiej szkoły, w której z konieczności uczyła się pa-
nienka Ola.

W rosyjskiej szkolnej ławie poczujecie rygor i dyscy-
plinę w czasie nauki kaligrafii, a po lekcjach weźmiecie 
udział w tajnym nauczaniu historii i języka polskiego.

Weźcie ze sobą grzebienie. Usłyszycie historię o war-
koczu Oli i dowiecie się jakie fryzury nosiły uczące się w 
gimnazjum Polki i Rosjanki.

 
Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2015 roku o godzi-

nie 11.00 w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
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72 Rajd Polski na nowych 
trasach w powiecie oleckim
72 Rajd Polski (w dniach 2 lipca - 5 lipca 2015 r) na no-

wych trasach w powiecie oleckim i gołdapskim. Opublikowa-
no najnowszy Rally Guide 1 z harmonogramem oraz mapą 
LOTOS 72. Trasa rajdu liczy 1204,65 km w tym 19 odcin-
ków specjalnych o długości 325,15 km. Próby sportowe, któ-
re przebiegają wśród malowniczych mazurskich jezior oraz 
wzgórz morenowych, zostały zmienione niemal w dziewięć-
dziesięciu procentach w porównaniu z ubiegłoroczną edycją 
polskiego klasyka. 

W Mikołajkach oczywiście nie zabraknie najważniejszych 
aktorów sportowego spektaklu, jakim jest światowy czempio-
nat, reprezentantów czterech fabrycznych ekip, czyli Volks-
wagena, Hyundaia, Citroena i M-Sportu (Forda).

Do grona faworytów polskiego klasyka możemy zaliczyć 
trzech muszkieterów dysponujących Volkswagenami Polo R 
WRC, czyli urzędującego mistrza świata i zwycięzcę zeszło-
rocznej edycji polskiego klasyka Sebastiena Ogiera, a także 
Jari-Matti Latvalę oraz Andreasa Mikkelsena – drugiego na 
mecie w Mikołajkach przed rokiem.

Najliczniej reprezentowanym zespołem fabrycznym bę-
dzie Hyundai. Ekipa z Alzenau już ogłosiła, że oprócz dwójki 
etatowych kierowców, czyli Thierry’ego Neuville’a (trzeci rok 

temu w Polsce) i doświadczonego Hiszpana Daniego Sordo, 
na Mazurach powalczą także Nowozelandczyk Hayden Pad-
don (mistrz świata w kategorii samochodów produkcyjnych 
z 2010 r.) oraz holenderski kierowca Kevin Abbring. Ten 
ostatni ma już za sobą zwycięstwo w Rajdzie Polski. Były 
zawodnik Peugeot Rally Academy w 2009 r. triumfował w 
kategorii Junior WRC.

Uroczysty start rajdu nastąpi w czwartek, 2 lipca 2015 o 
godzinie 16:00 w centrum Mikołajek. Tego samego dnia o 
godzinie 19:05 pierwsze kilometry rywalizacji na torze Mi-
kołajki Arena.

W piątek, 3 lipca na zawodników czeka 8 odcinków spe-
cjalnych o długości 161,20 km. Odcinki znajdują się w po-
wiecie gołdapskim Babki i Stańczyki).

W sobotę 4 lipca kolejnych 7 oesów, ale tym razem o 
długości 132,25 km zostanie rozegranych w większości w 
naszym powiecie. Wyścigi na tych trasach mogą zdecydo-
wać o wynikach 72 Rajdu Polski.

OS 10  Mazury – 1 17,70 km  08:25
OS 11  Wieliczki – 1 12,87 km  09:30 

tankowanie w Olecku
OS 12  Świętajno – 1 21,25 km  10:30
OS 14  Mazury – 2 17,70 km  15:38
OS 15  Wieliczki – 2 12,87 km  16:43 

tankowanie w Olecku
OS 16  Świętajno – 2 21,25 km  17:43
W niedzielę, 5 lipca ostatnie trzy odcinki LOTOS 72. 

Rajdu Polski w tym między innymi superoes (Mikołajki 
Arena) oraz kończący rywalizację Power Stage z dodatko-
wymi punktami (3-2-1) dla trzech pierwszych zawodników. 
Meta rajdu o godzinie 14:00 i podobnie jak uroczysty start, 
w tym roku także w urokliwym centrum Mikołajek. 

Szczegóły dotyczące rajdu, harmonogramu oraz mapy 
rajdu dostępne są na stronie: www.rallypoland.pl

Józef Kunicki

Stracił prawo jazdy
Na terenie powiatu oleckiego pierwszy kierujący za prze-

kroczenie dozwolonej prędkości stracił uprawnienia do kie-
rowania pojazdami. 48-letni mieszkaniec Suwałk w terenie 
zabudowanym jechał z prędkością 103 km/h.  Mężczyzna  po-
żegnał się z prawem jazdy na 3 miesiące.

2 czerwca około 13.00 w No-
rach (gm. Wieliczki) policjanci ru-
chu drogowego podczas pomiaru 
prędkości zatrzymali do kontroli 
drogowej kierującego alfą romeo. 
Artur M. w terenie zabudowanym 
jechał z prędkością 103 km/h. Po-
licjanci poinformowali 48-latka 
o grożącej mu karze grzywny w 
wysokości 400 zł oraz o wynika-
jących z taryfikatora 10 punktach 
karnych za popełnione wykrocze-
nie. Mieszkaniec Suwałk odmó-
wił przyjęcia mandatu karnego i 
poinformował funkcjonariuszy, że 

swoich praw będzie dochodził przed sądem. 
Mężczyzna tłumaczył policjantom, że  śpieszy się na po-

ciąg z pasażerem, na który był i tak spóźniony.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Artur M. stracił na 

3 miesiące prawo jazdy. 
Przypominamy, w ustawie o kierujących pojazdami do-

dano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa 
jazdy tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości do-
puszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) 
oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujaw-
nienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem doku-

mentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej 
i przesłanie go do właściwego starosty, który wydając decy-
zje administracyjną- formalnie zatrzyma ten dokument- za 
pierwszym razem na 3 miesiące. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Jechał pijany i uderzył w drzewo
Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku dro-

gowego, do którego doszło w Chełchach na terenie gminy 
Kowale Oleckie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący 
osobowym seatem z nieustalonej przyczyny zjechał na lewą 
stronę jezdni i uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia 
36-letni kierowca  został ranny i trafił do szpitala.

W minioną sobotę około godziny 23.00 oficer dyżurny 
oleckiej komendy został poinformowany przez dyspozytora 
pogotowia o wypadku. Do zdarzenia doszło w Chełchach w 
gminie Kowale Oleckie. Natychmiast na miejsce skierowa-
ny został patrol ruchu drogowego. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że na prostym odcinku 
drogi kierujący samochodem osobowym marki Seat z nie-
ustalonej przyczyny zjechał na lewą stronę jezdni, następnie 
na pobocze i uderzył w drzewo. 

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 36 -letniego Da-
wida G.. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promi-
la alkoholu w jego organizmie. Funkcjonariusze wydziału 
kryminalnego przeprowadzili oględziny miejsca wypadku i 
zabezpieczyli ślady.

Szczegóły i okoliczności tego wypadku wyjaśni policyj-
ne dochodzenie.

starszy aspirant Tomasz Jegliński
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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 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V09906

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
17

04

PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V12402

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B11407

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V09007

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V0

84
09

K
08

80
8

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V09307

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V09207

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V03218

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V07710

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V11005

V02719

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V13031

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
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* Auta używane, tel. 501-611-961 V09636

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V11814

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V09317

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V09626

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V12711

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B13502

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B12305

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B14101

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B11706

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B13901

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B13203

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B13602

* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V11914

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

B13003

V14110z1

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B10608

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B13702

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09107

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B11806

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V08419

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B12803

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B12903

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B13402

* 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 V13001

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V11714

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V12613

K
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AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V11804

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping 

tel. 605-869-755 K11002

Monitoring, alarmy, tel. 607-384-232 V09816

GEODEZYJNE, tel. 501-269-997            V12502
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04   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

V13301

V1
27

01

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V07910

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V11314

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V12801

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

K
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2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V12302

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

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

V09616

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B12703

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B11906

* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125 V09417

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowia-
dam na sms-y, tel. 500-210-251 L92204

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L92303

* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V11744

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K06804

* biurko, tel. 505-335-841 B12504

* brama przesuwna 3m, przęsło 3 m, bramka 98 cm. Stal, 
teownik. W komplecie rolki, zawiasy, rolka najazdowa, rolka 
trzymająca ze słupkiem, listwa zębata (moduł zęba 4mm - napę-
dy Nice, Hormann, Somfy i całej reszty...) - 1200 zł. 600936589
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B12604

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b02

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B11207

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K10812

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K10822

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

nimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z zało-
żenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są nie-
widoczni, 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 dołoże-
nia komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i 
obraźliwymi 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 jeże-
li złamiemy w Internecie prawo, to nie możemy czuć się 
bezkarni.                   KPP  Olecko

* działki budowlane, Świętajno, tel. 509-154-347K11301

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b02

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V09327

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B14001

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B13801

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b02

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V13321

* 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 V13021

* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9, 
tel. 501-263-133            V07003

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V12311

* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko 
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka 
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 
2014, kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wy-
goda snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organiza-
cji transportu. 600936589.
* tanio sprzedam 3-pokojowe mieszkanie 75 m.kw., 
bardzo ładne położenie w ścisłym centrum Suwałk, tel. 
600-953-143 K06904

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V12312

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V11724

* pokoje, tel. 500-708-095 K07003
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„Życie rodziców jest księgą, którą czytają dzieci”.
 św. Augustyn

„Rodzice Dzieciom” 
– Przedszkole Niepubliczne 

„Jedyneczka” 
kocha wszystkie dzieci z Olecka

„Wycieczka przez lądy i morza” w naszym przedszkolu 
jako oferta edukacyjna dla dzieci, spotyka się z ogromnym 
poparciem rodziców i dużym zainteresowaniem dzieci. Każ-
da nauczycielka ma różne pomysły na realizację  tej oferty 
wykorzystując różne inspiracje, by zachwycić dzieci. Wy-
korzystano ją także w celu stworzenia wyjątkowego Dnia 
Dziecka przy współudziale rodziców i nauczycieli. 

Tradycją naszego przedszkola stało się już celebrowanie 
święta dzieci, nie tylko z naszej  placówki. Postanowiliśmy 
uczestniczyć w zabawach razem z dziećmi z całego miasta. 
Pomysł na Dzień Dziecka pod hasłem „Rodzice Dzieciom” 
spotkał się z dużym odzewem. Ponad 50 rodziców stanęło 
gotowych do pracy. W tym roku wybraliśmy się w podróż 
na Dziki Zachód, aby przybliżyć dzieciom kulturę  i historię 
legendarnego Dzikiego Zachodu oraz rozwijać  umiejętność 
wspólnej zabawy. Cały maj trwały próby i przygotowania, 
które przede wszystkim zbliżyły społeczność przedszkola. W 

sympatycznej atmosferze przebiegały nasze spotkania. Ra-
dośni rodzice sami wyznaczali cykliczność spotkań i wciąż 
byli żądni zabawy. Sprawdziło się przysłowie „Ludzie nie 
dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, 
bo przestają się bawić”.

Zwieńczeniem naszej wspólnej przygody było przedsta-
wienie „Podróży na Dziki Zachód” w dniu 1 czerwca na sce-
nie ROK „Mazury Garbate”. 

Wstęp na salę miało każde dziecko z miasta, o czym in-
formowały licznie rozwieszone plakaty. Impreza miała  bo-
wiem otwarty charakter. Przy zapełnionej po brzegi widowni, 
bardzo stremowani rodzice rozpoczęli swój debiut sceniczny. 
Odgrywane scenki wyjęte prosto z  Dzikiego Zachodu roz-
bawiały dzieci. Wesoły szeryf i  kowboje szybko zachęcili 
dzieci do wspólnej zabawy. Było poszukiwanie złota, konku-
rencje na rodeo, dużo ognistych tańców i pięknych piosenek, 
które są już legendą amerykańskiego country. Dzieci były 
dumne ze swoich rodziców  występujących na scenie. Mali i 

duzi bawili się dosko-
nale. Cel został osią-
gnięty,  bo dostarczył  
wszystkim dzieciom z  
miasta wiele radości. 

Pamiętajmy: „Bez 
pogodnego, pełnego 
radości dzieciństwa, 
całe życie jest kale-
kie”  Janusz Korczak

Dyrekcja i nauczy-
ciele PN „Jedynecz-
ka” składają serdecz-
ne podziękowania 
wszystkim rodzicom, 
którzy przyczynili się 
do zorganizowania  
Dnia Dziecka dzie-
ciom z Olecka wyru-
szając w „Podróż na 
Dziki Zachód”.  

Henryka Prusko 



17
Tygodnik olecki 23/906  r. 2015

to@borawski.pl

Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Sałatka z tuńczyka 
w pomidorach

Puszka tuńczyka (10 dag), 15 dag sera 
edamskiego lub goudy, 4 duże twarde 
pomidory, sól, mielony pieprz, niepełna 
szklanka majonezu, natka pietruszki, 
liście sałaty

Tuńczyka i ser kroimy w drobna 
kostkę. 

Pomidory myjemy, ścinamy wierz-
chy od strony szypułki i wydrążamy 
miąższ. Wewnątrz posypujemy odrobina 
soli i pieprzu.

Wydrążony miąższ i sok przeciera-
my przez sito. Mieszamy z majonezem 
i posiekana natką pietruszki. 

Połowę majonezu mieszamy z tuń-
czykiem i serem i wkładamy do wydrą-
żonych pomidorów. Pomidory ustawia-
my na liściach sałaty i oblewamy resztą 
majonezu.

Zupa rybna
Karp o wadze ok. kilograma, duży strąk 
zielonej papryki, 2 posiekane cebule, 2 
pomidory, przyprawa chili, sól

Rybę filetujemy i tniemy na niezbyt 
grube plasterki. Solimy i przekładamy 
do szklanego naczynia. Nakrywamy fo-
lią aluminiową i schładzamy w lodówce. 

Z kręgosłupa, płetw, skory i głowy 
ryby przygotowujemy dwa litry wywaru 
dodają gdy woda zacznie się gotować ce-
bulę, połowę pokrojonej w paski papryki 
i pomidory. Doprawiamy solą i chili. 

Po godzinie wywar przecedzamy i 
ponownie gotujemy. Dodajemy plastry 

10 czerwca 
Bogumiły, Dany, Diany, Iwony, Mał-

gorzaty, Rafaeli 
Bogumiła, Edgara, Henryka, Maksy-

ma, Nikity, Onufrego, Piotra, Zacharia-
sza

11 czerwca 
Adelajdy, Anastazji, Barbary, Flory, 

Radomiły, Róży, Teodozji 
Anastazego, Barabasza, Barnaby, 

Benedykta, Daniela, Feliksa, Radomiła, 
Radomira, Radosława, Radosza

12 czerwca 
Alicji, Antoniny, Janiny, Leokadii, 

Leonii, Niny 
Bazylego, Gwidona, Jana, Juliusza, 

Leona, Onufrego, Placyda, Przybyrada, 
Wyszemira, Wyszomira

13 czerwca 
Anety, Gracji, Łucji, Magdaleny, 

Marii, Marii Magdaleny, Olgi, Olimpii 
Antoniego, Chocimiera, Chocimie-

rza, Chytomira, Fortunata, Gerarda, 
Grzegorza, Hermana, Lucjana, Łucjana, 
Rolanda, Tobiasza

14 czerwca
Alfredy, Bazylidy, Elizy, Elwiry, Elż-

biety, Justyny, Lizy
Alfreda, Bazylego, Bazylisa, Elize-

usza, Justyna, Michała, Myslibora, Nie-
nogniewa, Przemira, Rufina, Rufusa, 
Walerego, Waleriana

15 czerwca (Światowy Dzień Praw 
Osób Starszych)

Angeliny, Grażyny, Izoldy, Jolanty, 
Leny, Leony, Placydy, Toli, Wioli, Wi-
tosławy 

Abrahama, Bernarda, Germana, Le-
ona, Lotara, Modesta, Wita, Witolda, 
Witosława

16 czerwca 
Aliny, Anety, Julii, Julity, Justyny, 

Ludgardy, Żywi 
Aureliana, Barnaby, Benona, Ber-

tolda, Budzimierza, Budzimira, Fran-
ciszka, Justyna, Ludgarda, Żywosława

17 czerwca
Adolfy, Aldony, Aliny, Irmy, Jolan-

ty, Laury
Alberta, Adolfa, Drogomysła, Fran-

ciszka, Grzegorza, Hipacego, Ignacego, 
Innocentego, Leszka, Łazarza, Marcja-
na, Radomiła, Rainera, Wolmara

karpia i pozostałą część papryki.
Podgrzewamy około 10 minut na 

małym ogniu.
Zupa z kapusty pekińskiej

Cebula, łyżka oleju, 3 szklanki bu-
lionu jarzynowego z kostki, 15 dag ka-
pusty pekińskiej, 10 dag pieczarek, 15 
dag ziemniaków, pieprz, sól, majeranek, 
pół szklanki gęstej śmietany, posiekana 
natka pietruszki

Cebule siekamy i szklimy na oleju. 
Zalewamy bulionem warzywnym.

Dodajemy do zupy pokrojoną w pa-
seczki kapustę pekińską, pokrojone w 
kostkę ziemniaki i w cienkie plasterki 
pieczarki.

Przyprawiamy i gotujemy na małym 
ogniu, tak aby składniki się nie rozgo-
towały.

Odstawiamy.
Ubijamy śmietanę i mieszamy ją z 

zupą.
Zupę posypujemy posiekaną natka 

pietruszki. 
Rostbef w skorupce 

miodowej
1,25 dag rostbefu z kością, 5 łyżek 

posiekanych orzechów włoskich, łyżka 
miodu, 3 łyżki rumu, 2 łyżki oleju, łyżka 
masła, sól, pieprz

Mięso myjemy, oczyszczamy z ko-
ści i nadmiaru tłuszczu. Oprószamy 
solą i pieprzem i smarujemy olejem.

Wkładamy do brytfanny. Dodajemy 
masło i pieczemy 15 minut w piekar-
niku nagrzanym do 250°C. Co pewien 
czas skrapiamy mięso rumem. Przezna-

czamy na to dwie łyżki trunku. 
Orzech mieszamy z miodem i po-

zostałym rumem. Smarujemy ta pastą 
mięso i pieczemy jeszcze 15 minut w 
temperaturze 200°C.

... okazywanie uczuć nie jest 
niebezpieczne dla zdrowia i życia. 

Karen Zimsen, 
Dlaczego tak trudno być 

razem? 
Kochanie kogoś to nie tyl-

ko sprawa silnego uczucia – to 
również decyzja, osąd, obietni-
ca. Gdyby miłość była wyłącznie 
uczuciem, nie byłoby podstawy 
do obietnicy dozgonnej wzajem-
nej miłości. Uczucie przychodzi i 
może odejść. Skąd mogę wiedzieć, 
czy pozostanie ono na zawsze, sko-
ro w mój akt nie jest włączony ani 
osąd, ani decyzja? 

Erich Fromm, O sztuce 
miłości

... stan zakochania, a nawet mi-
łości mijają, jeśli w nadziei na ich 
wieczne trwanie zapomnimy o ko-
nieczności pielęgnowania uczuć. 

Karen Zimsen, 
Dlaczego tak trudno być 

razem? 
Nie udawajmy również, że ko-

chamy czy choćby lubimy, jeśli tak 
nie jest. 

Karen Zimsen, 
Dlaczego tak trudno być 

razem? 
... czym jest słabość? – czy znu-

żeniem i lękiem przed walką, czy 
strachem. Czym jest słabość? (...) 
Zwłaszcza ten jej zbrodniczy feno-
men, który uległość stawia ponad 
wszystko, uległość, jaka paraliżuje 
mózg, wolę, zabija charakter, czyni 
człowieka ślepym, ponieważ chce 
on być właśnie ślepym. Słabość 
wynika z aktu woli. Każdy wybie-
ra siebie. 

Jerzy Piechowski, 
Pałac Szklanej Kuli

Jaka będzie Małgorzatka (10 czer-
wiec), takie i pół latka.

Pełnia czerwcowa – burza gotowa.
Czerwiec temu się zieleni, kto do pra-

cy się nie leni.
Św. Antoni (13 czerwca) od zguby 

broni.
Grzmot w czerwcu głosi, że dużo 

zboża przynosi.
Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz 

na Wita (15 czerwca), to dobrze na żyta.
Niedobrze dla żyta, gdy deszcz w 

Wita (15 czerwca).
Czerwcowy deszcz jarzynom poma-

ga.
Czerwiec ciepły i suchy, dodaje otu-

chy.



Tygodnik olecki 23/906 - r. 2015
18 to@borawski.pl

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza        Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. 
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski.  Dyżur redakcyjny: po-
niedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega 

sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

Ponad doba na szczupaka
Sumowo. Jezioro to odkrył dla mnie Pan Leszek Backiel. 

Fantastyczny facet, pełen uśmiechu, radości i życzliwości. 
Dla mnie , nastolatka, był po prostu wzorem. Nie tylko Su-
mowo, ale także Głębokie, Siekierowo, Garbas, a także za-
pomniane dzisiaj jezioro Długie, to łowiska, które poznałem 
dzięki Panu Leszkowi. A płoci, łowionych wiosną na karto-
fel, nie zapomnę nigdy.  

Pierwsze wyjazdy na Sumowo, to prawdziwe rajdy moto-
rowerem komar. Sprzęt ten był dosyć awaryjny, więc bywało 
i kilka przystanków, a pokonanie 16 km zajmowało nawet 
ponad godzinę. Czasem świecę zalało, zespawało elektrody 
lub co gorsze, zerwało klin. Wystarczyło jednak mieć ścią-
gacz koła zamachowego, kilka klinów, świec, szczelinomierz 
i jeszcze trochę  drobiazgów i można było kontynuować jaz-
dę. 

Potem, gdy mój przyjaciel Mietek został szczęśliwym 
posiadaczem szalonej Syreny 104, tym wynalazkiem moto-
ryzacji jeździliśmy na leszcze, płocie, okonie. Tu również na-
leżało mieć pół bagażnika części, koniecznie przeguby, żeby 
w miarę spokojnie jeździć. Ale Miecio dawał radę nawet w 
sytuacji, gdy wyprzedzało nas urwane koło. 

Cóż, dzisiaj środki transportu nie takie, leszcze nie takie, 
a i z przyjaciółmi jakoś gorzej. Ale wracajmy do Sumowa i 
ryb. 

31 maja odbyły się tam Spinningowe Mistrzostwa Koła 
Okoń. Już od 5 rano zjeżdżali się zawodnicy nad Sumowo. 
Nęciły nas szczupaki. I oczywiście rywalizacja. Przy pięk-
nej, słonecznej i wreszcie ciepłej pogodzie, 19 wędkarzy 
rozpoczęło zawody. Jezioro nie jest małe, jednak zrobiło się 
ciasno, gdyż wszyscy odwiedzali te same miejscówki. Przy 
drugim rowku, dwie łódki. W zatoce za trzecim rowkiem, ko-
lejne dwie. W kolejną zatokę wpływam pierwszy. Obławiam 
ją bardzo dokładnie. Nic. Po kilkunastu minutach,  dopływa 
Krzyś i dwóch Staśków. Nadal cisza. „Ostatni rzut i prze-
pływam” - pomyślałem. Ciemna gumka z brokatem ląduje 
tuż przy grążelach. I nagle tępe uderzenie. Jest. I już wiem, 
że szczupak jest wymiarowy. Oczywiście podbierak nie jest 
przygotowany. Jedną ręką walczę z rybą, drugą skręcam pod-
bierak. Udało się, ryba jest w łódce. Prawie 60 cm. Około 1,5 
kg. Fajnie, pierwsza tura załatwiona. Tym bardziej, że prze-
cież w drugiej turze ryb jest zazwyczaj mniej. Po kwadransie 
łowię kolejnego szczupaka. Szczyt szczęścia? Niestety, dwa 
centymetry brakuje mu do wymiaru. Nic to, za rok będzie 
dobry. Tura dobiega końca, więc zawodnicy spływają do 
miejsca ważenia ryb. Słabo, to określenie dominuje. Tylko 
Tomek Iszkuło przywozi komplet dwóch fajnych szczupa-
ków, podparty kilkoma okoniami. Bezapelacyjnie wygrał 
turę. Mój zębacz pozwolił mi zająć drugie miejsce. I jeszcze 

tylko 7 wędkarzy z rybami. Rzeczy-
wiście słabo. Oczywiście były ryby 
niewymiarowe, ale o tych, nikt nie 
rozmawiał. 

Ważenie nie trwało zbyt długo. 
Start drugiej tury odbył się trochę po 
dziesiątej. Przed nami prawie pięć go-
dzin z wędką. Plan mam taki: złowić 
wymiarową rybę, powiedzmy okonia, 
a potem  się zobaczy. Mhy, wymiaro-
wego okonia, pięć godzin, łatwizna. 
Sprawdzam znane mi okoniowi miej-
sca. Nic. Wiatr kręci niemiłosiernie. 
Płynę na południe, całkowicie pod 
wiatr, a po chwili, na północ, ponow-
nie zmagając się z wiatrem, tracąc 
cenne kilowatogodziny prądu z aku-
mulatora. Nie jest dobrze. Ciągle brak 
wymiarowej ryby. I tak mijają godzi-

ny. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć. 
Wracam z zerem. Niestety. A jednak były szczupaki. I 

okonie były. Ośmiu wędkarzy miało ryby, w tym sześciu 
po raz drugi. Pierwsza trójka z tury pierwszej, solidarnie na 
zero. Recepta na sukces, w takich zawodach znana od lat, 
po raz kolejny się sprawdziła. Najpierw trzeba złowić dwa 
razy ryby, by z nadziejami podchodzić do wagi. A waga 
pokazała, co następuje.

1. Krzysztof Krajewski 
2. Rynkowski Jerzy
3. Wojsiat Marian
4. Galicki Renisław
5. Przekop Marek
6. Rowiński Michał
7. Iszkuło Tomasz
8. Hościłło Arnold
9. Iwaniuk Mirosław
10. Makowski Józef
11. Palczewski Wojciech
W zawodach startowali 

również: Krzysztof, Ho-
dana, Tomasz Gawroński, 
Edward Szurkowski, Mie-
czysław Gojlik, Robert 
Chodnicki, Stanisław Gu-
zewicz, Stanisław Kryścio, 
Wojciech Matysiewicz.

Tradycyjnie już uhonorowany został największy okoń, 
który miał 485 g, a złowiony został przez Renka Galic-
kiego.

Podczas serwowanego przez catering pysznego obia-
du, pogadaliśmy trochę. O rybach i nie tylko. Staś Kry-
ścio opowiadał wrażenia z pokonania na jeziorze Oleckim 
ogromnego szczupaka. Ale wniosek był jeden z rybami 
jakoś słabo. 19 wędkarzy, po 9 godzin każdy, to 171 go-
dzin biczowania, dzieląc to na siedem złowionych wymia-
rowych szczupaków, daje takiego szczupaka co ... 24,4 
godziny. Ponad doba jest potrzebna, by złowić wymiaro-
wego. Rzeczywiście słabo. Marne wyniki zrekompenso-
wały doskonała pogoda, a także znakomite warunki do 
zorganizowania imprezy, parking, ławki stoły, a także slip 
do wodowania łodzi. Tu ukłon i podziękowanie Wójtowi 
Bakałarzewa Panu Tomaszowi Naruszewiczowi, za udo-
stępnienie miejsca do organizacji imprezy. Dziejemy ser-
decznie. Dziękujemy wszystkim startującym w Mistrzo-
stwach Koła Okoń i już zapraszamy na kolejna imprezę. 
Tym razem na jezioro Rospuda, 21 czerwca.

Z wędkarskim pozdrowieniem Arnold Hościłło
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Olecczanki 
mistrzyniami województwa
31 maja w hali lega zostały rozegrane mecze Finału Mi-

strzostw Województwa WMZ LZS w siatkówce kobiet.
Sędzią głównym był Wojciech Pilichowski.
W turnieju udział wzięły drużyny: LZS Ząbrowo - Gmina 

Iława, Fortunate - Orneta, Gmina Ełk i KS Perła Olecka.

Wyniki:
LZS Ząbrowo – Gmina Ełk 2:0 (27:25, 25:14)
KS Perła Olecka – Fortunate-Orneta 2:0 (25:22, 25:16)
Gmina Ełk – Fortunate-Orneta 2:1 (23:25, 25:21, 20:18)
KS Perła Olecka – LZS Ząbrowo 2:1 (25:19, 25:18, 15:13)

Kolejność końcowa:
1. KS Perła Olecka

2. LZS Ząbrowo – Gmina Iława
3. Gmina Ełk
4. Fortunate Orneta

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i 
puchary, natomiast zawodniczki z zespołów, które zajęły 
pierwsze trzy miejsca, uhonorowane zostały medalami. Naj-
lepszą zawodniczką turnieju została Martyna Gajewska 
(KS Perła Olecka), która otrzymała statuetkę oraz upominek. 
Upominkami wyróżniono również Natalię Mejka (LZS Zą-
browo) i Wiktorię Surynt (Ełk). Wszyscy uczestnicy zawo-
dów otrzymali wejściówki na pływalnię Lega Olecko.

Skład zwycięskiej drużyny: Martyna Gajewska, Anna 
Tomaszewska, Dorota Burba, Justyna Klekotko, Julia 
Iber, Aleksandra Zalewska, Anna Nawrocka, Justyna Je-
leniewicz (trener: Joanna Drężek-Klimaszyńska).

Bartosz Cieśluk

Przebudowa drogi
14 maja zostały ukończone plany przebudowy ulicy na za-

pleczu ulicy Kolejowej i Osiedla Zielone. Firma Krzysztofa 
Krawczuka wykonała je za ponad 19 tysięcy złotych. 

Obecnie Urząd wystąpił o pozwolenie na realizacją prze-
budowy i rozpoczął procedurę zamówienia publicznego na 
roboty budowlane. 

Zakres przebudowy będzie obejmował rozbiórkę starej 
nawierzchni złożonej z asfaltu, z betonu, płyt betonowych i 
kostki betonowej, zdjęcie krawężników, utylizacją gruzu. Na-
stępnie zaś wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  oraz 
położenie chodnika również z kostki. Ponadto zostaną wyko-
nane trawniki. UM

Jaśki
Gmina zleciła wykonanie projektu budowy przepustu na 

rowie melioracyjnym w Jaśkach. Za 2,2 tysiąca złotych zada-
nie zrealizowała olecka firma Mirosława Wojsława. UM
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PO KOKARDĘ nr 223

Tykająca bomba

O bezrobociu pisałam już wielokrotnie. Do tematu po-
wracam jednak ponownie, gdyż jest problemem, który chyba 
najczęściej pojawia się w rozmowach z bliskimi i znajomy-
mi. Statystyki są przerażające. Ponad  dwa miliony rodaków 
jest bez pracy. Obserwując sytuację gospodarczą w kraju za-
nosi się na to, że proces ten będzie nadal się pogłębiał. 

Ciągle słyszymy o upadłościach, nierentowności i likwi-
dacji z powodów oszczędnościowych. Człowiek w tych bru-
talnych relacjach ekonomicznych nie liczy się w ogóle. 

Rząd i parlamentarzyści ciągle o tym dyskutują, zgłaszają 
różne projekty deklarując, że jest to sprawa priorytetowa w 
działaniach. Myślę, że tak naprawdę nie mają żadnych pomy-
słów, a ich działania w tej materii, to stworzenie wrażenia, że 
istnieje przysłowiowy „ruch w interesie”. Czasami myślę, że 
skoro lewicowa recepta na walkę z bezrobociem nie przy-
niosła spodziewanych efektów, to może czas na ryzykowną 
koncepcję liberałów znacznego ograniczenia podatków i in-
nych kosztów związanych z pracą. Myślę, że katastrofy nie 
będzie. No, może taka, że w wyniku niepopularnych decyzji 
rządzący mogą stracić władzę. 

Ale doświadczenie bezrobocia może zmienić ich sposób 
myślenia odnośnie tego problemu. 

Widmo bezrobocia dotyka praktycznie każdą grupę za-
wodową. Najbardziej dokuczliwe jest w stosunku do ludzi 
młodych, gdyż w tym przedziale wiekowym jest ich najwię-
cej. Często powtarza się już niemal komunał, że bezrobocie 
jest spowodowane w dużym stopniu brakiem wykształcenia. 
Niestety, stale rośnie liczba bezrobotnych dobrze wykształ-
conych. Niedługo matura, a kolejny rocznik studentów uzy-
ska dyplomy ukończenia studiów. Znaczna ich część będzie 
zmuszona do zarejestrowania się w urzędach pracy jako bez-
robotni. 

Stale poszerza się armia ludzi sfrustrowanych, którzy nie 
widzą dla siebie perspektyw. Część mogłaby wyjechać za 
granicę w poszukiwaniu pracy, na przykład do Niemiec, ale i 
tam sytuacja nie jest zbyt różowa. 

Czasami myślę, że kiedyś ta tykająca bomba niezado-
wolenia zrobi potężne bum. Tylko, czy coś to zmieni?    

Do problemu bezrobocia wracam dość często, bo my-
ślę, że w odczuciu społecznym to kwestia bardzo istotna. 
Nie ma chyba rodziny, która nie zostałaby nim dotknięta. 
Potwierdza to statystyka. Jednak statystyka, to tylko suche 
liczby, które można interpretować na różne sposoby, a za 
nimi kryją się prawdziwe dramaty. Sądzę, że ogromna ska-
la owego bezrobocia w dużej mierze wyzwala powszechną 
apatię i niewiarę, że można jeszcze cokolwiek zmienić w 
otaczającej nas rzeczywistości.

Otwierają nam oczy na rzeczywistą skalę bezrobocia. 
Ostatnio sąsiadka opowiadała, że jej kuzynka starała się o 
posadę w jednym ze sklepów spożywczych. O jedno miej-
sce starało się kilka osób. Praca bardzo ciężka, gdyż sklep 
ma wielu klientów, również w weekandy. Kiedy powie-
działa sumę wynagrodzenia netto, to mnie poraziło.   

W najgorszej sytuacji są jednak młodzi ludzie, którzy 
kończą szkoły i nie posiadają już statusu absolwenta. Od 
nich wymaga się stażu, bo szkoda czasu na przyuczanie do 
zawodu. Tylko gdzie ten staż zdobyć? Również w bezna-
dziejnej sytuacji są osoby po 40-tce. Ich już nikt nie chce 
za trudnić, bo... za starzy. Kolejny szok! Strach przed utratą 
pracy jest wszechoobecny. Ci, którzy mają jeszcze pracę, 
nie narzekają już na niskie wynagrodzenie, tylko dziękują, 
że w ogóle pracują. 

Zastanawiam się, jakie skutki długofalowe będzie mia-
ło stale wzrastające bezrobocie, jeśli nasi wybrańcy w War-
szawie, regionie, mieście nic temu nie zaradzą? Nie dziwi 
mnie wzrastająca przestępczość młodzieży, która chwyta 
się nielegalnych źródeł zarobkowania, np. przemytu. Wie-
lu starszych pogodziło się już z ową sytuacją i to jest naj-
straszniejsze, że nie próbują już walczyć, gasną w naszych 
oczach. 

Codziennie rano włączając radio mam nadzieję, że 
usłyszę jakąś pozytywną wiadomość, że coś drgnęło, że 
nasza gospodarka wychodzi wreszcie na prostą. Czy mam 
jeszcze nadzieję, że to tuż, tuż?

Panowie politycy do roboty, dość pozorowania, czas na 
konstruktywne myślenie.  

Marusia


