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Niech dzieci widzą twoją szczodrość
dla ludzi w potrzebie.
H. Jackson Brown, Jr.

Nr 5 (888)

ISSN 1505-0246

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

4 luty 2015 r.

Nr 5
(888)

cena 1,90 zł

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

V33708

Założony w 1997 r.

Przedszkole na sankach, s. 19

Aktywne ferie uczniów ZSLiZ, s. 12

Jeszcze czas
na prenumeratę
„Tygodnika Oleckiego”
Koszt jednego
egzemplarza tylko 1,62 zł
z dostawą do domu
lub biura zamawiającego

Program s. 6
www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K02404

V02901

V35505

V02203

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K02903
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Szachy

24 stycznia odbyły się XVIII Otwarte Szachowe Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II w Olecku.
Zgodnie z regulaminem turnieju zawody
przeprowadzono oddzielnie dla dziewcząt i
oddzielnie dla chłopców. Zawody rozegrano
wśród dziewcząt systemem kołowym, tj. każda
z każdą, a chłopcy systemem szwajcarskim na
dystansie 7 rund. Tempo gry w obu turniejach
zostało ustalone na 15 minut. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia Leopold Dudanowicz.
W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Świerzbin (3 pkt z 4 partii, SP
nr 3). Drugie miejsce przypadło Małgorzacie
Laszkowskiej (1 pkt /4, SP nr 4). Taką samą
kolejność miejsc zanotowano także w kategorii dziewcząt kl.
IV-VI SP.
W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajął Bartosz
Łapszys (7pkt /7, SP nr 1), drugie miejsce przypadło Wiktorowi Raszkowskiemu (6 pkt/7; SP nr 4), a trzecie Adrianowi Bokuniewiczowi (5 pkt/7; SP nr 3).
Tradycyjnie w ramach turnieju prowadzone były także dodatkowe klasyfikacje wiekowe: klasy IV-VI SP i 0-III
SP. W kategorii chłopców kl 0-III SP pierwsze miejsce zajął
Wiktor, a drugie Maksymilian Hanc (1,5 pkt/7, SP nr 3).
W starszej grupie chłopców (kl. IV-VI SP) pierwsze miejsce
przypadło Bartkowi, a drugie Adrianowi. Miejsca od trzePolicjanci poszukują 16-letniego

Manh Long
Nguyen

V02502

Oleccy
policjanci
poszukują
zaginionego 16-letniego Manh Longa
Nguyen, narodowości wietnamskiej.
Wychowanek
Domu im. Janusza
Korczaka w Olecku 1 lutego 2015 r.
wyszedł z placówki
i do chwili obecnej
do niej nie powrócił
oraz nie nawiązał
kontaktu z opiekunami.

ciego do szóstego zajęli chłopcy z dorobkiem 4 punktów,
a o kolejności musiała zadecydować punktacja pomocnicza. Trzecie miejsce przypadło Igorowi Kolczyńskiemu,
czwarte Mateuszowi Kabakowi (obaj SP nr 3), piąte Rafałowi Bartnickiemu (SP nr 4), a szóste Kacprowi Parfinowiczowi (SP nr 3). Kolejne miejsca zajęli: Karol Racis
(SP nr 4), Mateusz Kondracki (SP nr 3), Eryk Czaplejewicz (SP nr 4) i Jakub Kiedyk (SP nr 3).
Najmłodszymi uczestnikami turnieju byli: Małgorzata
Laszkowska oraz Maksymilian Hanc.
Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko
Zaginiony ma około 170 cm wzrostu. Jest szczupłej
budowy ciała, waży około 70 kg. Manh Longa Nguyen
ma gęste, ciemne włosy. W chwili zaginięcia ubrany był
w jeansowe, niebieskie spodnie, ciemną bluzę z kapturem,
ciemne buty sportowe i skórzaną brązową kurtkę.
Wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na
temat miejsca pobytu Manh Longa Nguyen lub widziały
go proszone są o kontakt z numerem telefonu alarmowego
997/112 lub dzwoniąc bezpośrednio na numer (87) 520
72 30.

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V33608

V02403

Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

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

Przedstawienie operowe w sali
kina Mazur

Koncercie Filharmonii: 10 lutego o 18:00 sala Kina
przedstawienie operowe w kostiumach.

Bedrich Smetana Sprzedana narzeczona
obsada: Aleksandra Klimczak/Magdalena Krysztoforska

-sopran (Marzenka); Emil Ławecki/ Zbigniew Malak - tenor
(Jenik), Tomasz Piluchowski/Adam Urbaniak - tenor (Waszek); Michał Dembiński -bas/ Artur Rożek baryton (Kecal),
Sebastian Boguszewski - bas (Kruszyna); Artur Janda/ Anna
Hajduk - fortepian;

Zatrzymał i przekazał policjantom nietrzeźwego kierującego

Postawą godną naśladowania wykazał się mieszkaniec
Ełku, który zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Kierujący osobowym volkswagenem miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.
30 stycznia około godziny 8:35 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie o nietrzeźwym kierującym. Z relacji świadka zdarzenia wynikało, że kierujący
osobowym volkswagenem dziwnie się zachowuje i jedzie slalomem. W związku z tym mieszkaniec Ełku w miejscowości
Cimochy zatrzymał kierującego i po przyjeździe na miejsce
patrolu policji przekazał go funkcjonariuszom. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 52-latka 2,5 promila alkoholu. Józef B. został zatrzymany w policyjnym areszcie do
wyjaśnienia. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Wszczął awanturę z synem,
noc spędził
w policyjnym areszcie

Zatrzymaniem w policyjnym areszcie zakończyła się interwencja przeprowadzona przez oleckich policjantów wobec
45-letniego mieszkańca Olecko. Mężczyzna wszczął awanturę, szarpał syna i groził, że go zabije.
29 stycznia przed 19:00 oficer dyżurny oleckiej komendy
został poinformowany o awanturze domowej na terenie Olecka. Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że pijany
45-latek wszczął awanturę domową, w trakcie której szarpał
syna oraz groził mu, że go zabije. Mężczyzna był agresywny
i nie reagował na polecenia funkcjonariuszy do uspokojenia
się dlatego został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia.
Rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,35 zł
ON arctic ..................4,55 zł
Pb 95......................... 4,35 zł
PB 98......................... 4.50 zł
LPG............................ 1,99 zł
Olej opałowy............... 2,79 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Malarstwo Marcina Radziszewskiego, 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
• Portret/autoPortret, wystawa fotografii, Galerii Fotografii
„Klatka”, ROK MG
4 luty (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
8.00 - 16.00 - Zimowisko MOSiR
12.00 – pokaz iluzji „ABRA KADABRA”, sala kina
18.00 – „Siestowy Wieczór” z Marcinem Kydryńskim
(wstęp wolny) sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi
5 luty (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
8.00 - 16.00 - Zimowisko MOSiR
8.00 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców,
sala konferencyjna ZSLiZ, ul. Gołdapska 27
18.00 - „Krym 2012 – migawki z podróży” - otwarcie
wystawy fotografii Krystyny i Ryszarda Dutkiewiczów,
Galeria K-2 Domu Kultury w Gołdapi
19.00 – „Facet mojej żony”, monodram Sławomira Packa,
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi
6 luty (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
8.00 - 16.00 - Zimowisko MOSiR
11.30 - Ferie w bibliotece, biblioteka miejska, ul. Kopernika
12:00 – Wielki Finał- zakończenie ferii zimowych, wręczenie nagród, występy uczestników, pokaz Magika – sala kina
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Wielkie oczy, film, kino Mazur
19.00 – Koncerty: Piotr Wróbel i Grażyna Łobaszewska
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi
7 luty (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
10.30 - Warmia i Mazury pływają, hala Lega
12.00 – „Opowieść Wigilijna” – spektakl w wykonaniu grypy teatralnej SNAC, sala AGT
19.00 – Koncerty: Jacek Stęszewski i Anna Maria Jopek
Trio sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi
19.00 - Koncert w hołdzie Czesławowi Niemenowi, Grażyna Łobaszewska, sala kina „Mazur”
8 luty (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17.00 - Wielkie oczy, film, kino Mazur
19.00 - Fotograf, film, kino Mazur
9 luty (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10 luty (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
18.00 - Sprzedana narzeczona (Bedrich Smetana) - fragmenty przedstawienia operowego w sali Kina Mazur
11 luty (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
12 luty (czwartek) (Tłusty Czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.30 - „Poeci są wśród nas” - Wojciech Bojar, biblioteka
17.00 - konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa
Możne, sala konferencyjna Ratusza
13 luty (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
19.00 - Ziarno prawdy, film, kino Mazur
14 luty (sobota)
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Terapia poprzez
pływanie

NASZ KONKURS

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

Karta parkingowa

Od 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową 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 czerwca 2015 r. Oznacza to, że wszystkie karty parkingowe wydane 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
K02104

KIERUNEK GOŁDAP

Dom Kultury w Gołdapi serdecznie zaprasza miłośników
muzyki, poezji, filmu, fotografii oraz krajoznawstwa na imprezę pn. Kierunek Gołdap, który odbędzie się w Gołdapi w
dniach 2-7 lutego 2015 r.
4 lutego – środa
18.00 – „Siestowy Wieczór” z Marcinem Kydryńskim
(wstęp wolny) sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi
5 lutego – czwartek
18.00 - „Krym 2012 – migawki z podróży” - otwarcie wystawy fotografii Krystyny i Ryszarda Dutkiewiczów (wstęp
wolny) Galeria K-2 Domu Kultury w Gołdapi
19.00 – monodram „Facet mojej żony” w wykonaniu Sławomira Packa sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi
(cena biletu – 15 zł)
6 lutego – piątek
19.00 – Koncerty: Piotr Wróbel i Grażyna Łobaszewska sala
widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena biletu – 35 zł)
7 lutego – sobota
19.00 – Koncerty: Jacek Stęszewski i Anna Maria Jopek
Trio sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena
biletu – 40 zł)

W czasie trwających ferii zimowych rehabilitanci i nauczyciele ze Środowiskowego Domu
Samopomocy i Centrum Edukacji
Specjalnej przy Środowiskowym
Domu Samopomocy w Olecku
podnosili swoje kwalifikacje z
zakresu nauki pływania według
zasad Koncepcji Halliwicka.
Kurs prowadził Krzysztof Miłkowski - jeden z dwóch uprawnionych wykładowców Halliwicka w Polsce. Dzięki uprzejmości
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku kurs mógł być
zorganizowany w Hali „Lega”.
Szkolenie zostało zorganizowane
przez Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku.
Nauka Pływania wg Koncepcji Halliwick stosowana jest
w wielu krajach na całym świecie i jest szczególnie ceniona
przez terapeutów, jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami pochodzenia
neurologicznego, chorych z zaburzeniami słuchu i wzroku
oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w uczeniu się i zachowaniu.
Pozytywny wynik egzaminu i Certyfikat Instruktora
Pływania Osób Niepełnosprawnych wg zasad Koncepcji
Halliwick otrzymało 12 osób. Zdobytą wiedzę w zakresie
metodyki nauczania osób ze specjalnymi potrzebami, zastosują oni podczas zajęć terapeutycznych w środowisku
wodnym z uczniami Centrum Edukacji przy ŚDS w Olecku. 						
kp

• Andrzej Adamiec
• jan Anisimowicz
• Aneta Burgman
• Jan Kolasiński
• Michał Ujazdowski
• Maciej Zaręba

Upominki ufundowali:
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 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: gry komputerowe, filmy na dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania,
magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne itp.

Redakcja

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

to@borawski.pl

V02801

Ferie trwają w najlepsze i najlepsze co się naszym dzieciom mogło
przydarzyć, to ten śnieg, który wreszcie spadł. Naturalnie, tym wszystkim
brzdącom, małolatom i nastolatkom,
których rodzice zdołali oderwać od
komputera i wystawić za drzwi. Na
chłód, mróz i wieczną zmarzlinę. Tak
przynajmniej określiła to córka mego
przyjaciela, który zabrał ją na sanki.
Co prawda potem była zadowolona,
ale co się nagadała, to...
Czasami trzeba nasze pociechy do działania zmusić, by po
pewnym czasie polubiły, to co nie lubią.
Naturalnie, że są dzieci z predyspozycjami lub działania,
że namawiać do niczego nikogo nie trzeba. Po prostu wystarczy coś takiego tylko zorganizować. Są też pedagodzy, do których dzieci mają zaufanie, których dzieci lubią, i których my
dorośli również cenimy.
Przypuszczam, że każdy z nas ma w swoim życiorysie kogoś, kto stał się dla niego wyznacznikiem i wzorcem w przyszłym życiu. I nie zawsze taki ktoś wiąże się z nauką jaką
oficjalnie w szkołach odebraliśmy. Zresztą, uczymy się, chcąc
czy nie chcąc, całe życie. Jeśli ktoś z Państwa, szukając teraz w zakamarkach pamięci, nie może znaleźć w nich żadnego duchowego przewodnika, to znaczy, że jeszcze wszystko
przed Wami. Prędzej czy później, taki ktoś nadejdzie.
A co tam Panie w polityce?
Ano odbyła się ważna Sesja Rady Miejskiej. Uchwalono
budżet gminy. To jeden z najważniejszych aktor prawnych naszego maleńkiego „królestwa”. Zeszła z inwestycji budowa,
albo jak kto woli, przebudowa hotelu „Maraton”. Pisałem o
tym w poprzednim wydaniu „TO”.
Przysłuchując się obradom, zastanowiłem się jednak nad
jednym. Sporo zamieszania wywołało zagospodarowanie pieniędzy, które zostały z projektu przebudowy „Maratonu”. Z
jednej strony komisja budżetowa wnioskowała, by pieniądze
te przeznaczyć na dodatkowe wyposażenie placu Wolności.
Żeby na Rynku stanęła prawdziwa scena i prawdziwa infra-
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struktura artystyczna. Żeby były stragany tak jak na prawdziwych rynkach i żeby Rynek żył. Ktoś inny złożył propozycję
oświetlenia Lenart, ktoś inny Babek Oleckich. Rzucono się
na te pieniądze, bo 100 tysięcy to wcale niemała kwota.
Po prostu bałagan. Burmistrz zaproponował zainwestowanie w oświetlenie Babek Oleckich i ta propozycja przeszła. Nie chcę polemizować, gdzie oświetlenie i inwestycje
były ważniejsze. Ja osobiście raczej zastanowiłbym się nad
Lenartami. Tam są te zakręty, szkoła, dom kultury. Przez
Babki Oleckie droga jak z bicza strzelił.
Chodzi mi o rzecz inną. Zmiana priorytetu inwestycyjnego pokazała, że gmina nie ma planu rozwoju. Często
słyszę na Sesjach, gdy nasz Burmistrz mówi, że złożono do
jakiegoś funduszu projekt i choć nie jest on na miejscu do
zatwierdzenia, ale jest na pierwszym miejscu na liście rezerwowej. Potem okazuje się, że ktoś wypadł z listy i nasza
gmina pieniądze na inwestycje dostała.
Czy u nas nie można pomyśleć i stworzyć takiej listy?
Okazuje się bowiem, że w chwili, gdy nie ma się zdecydowanej większości w Radzie takie zmiany inwestycyjne będą
się zdarzały częściej. Priorytety się zmieniają. Gdyby taka
lista inwestycyjna powstała, nikt nie podejrzewał by Burmistrza o działania „asertywne”. Po prostu są pieniądze, to z
listy wchodzi do realizacji następny projekt. I już!
Tłumaczenie, które usłyszałem już kolejny raz, że się
nie pozwoli na handel na Rynku jest wg mnie dość mętne.
Że postawienie estetycznych straganów spowoduje konkurencje dla oleckich sklepikarzy? Że będą się walały sterty
śmieci? Przez całe wakacje stoją tam budki z piwem i nie
wiem co bardziej zubaża oleckich restauratorów mających
tam swoje lokale. Nie przeszkadza też przewalające się po
reprezentacyjnym miejscu naszego miasta sterty kubków
plastikowych po piwie, tacek po frytkach czy pojemników
na keczup.
Czy oleckich sklepikarzy zuboży sprzedaż na straganach
woskowych świeczek, miodu, obrazów czy wydzierganych
szydełkiem serwetek? Do Gdańska na Jarmark Dominikański ciągną rzesze turystów, do Kruszynian zjeżdżają się kolekcjonerzy z całej Polski. A u nas? Proszę bardzo piwo, i
owszem, można sprzedawać, ale rękodzieło ludowe, broń
Boże!
Mamy dwa wielkie zakłady przemysłowe dające co
najmniej dwa tysiące miejsc pracy. Potem długo, długo nie
mamy nic. Gdzieś na obrzeżach możliwości inwestycyjnych
naszej gminy znajdują się gospodarstwa agroturystyczne.
Władza w ogóle ich nie widzi i nie widzi problemu. One
powinny być zaraz za tymi dwoma zakładami. Czas na inwestycje w turystykę i infrastrukturę z nią związaną. To tutaj
trzeba pomóc inwestorom.
Nie wiem ile gmina wydaje na promocje, ale zapewne
w porównaniu z innymi dziedzinami jest to kwota znikoma.
Władza nawet nie zdaje sobie sprawy jaką ważną dla promocji miasta i jego okolic jest agroturystyka. To co najmniej
kilkaset osób dziennie odwiedzających nasze miasto w sezonie. Gdy jest zła pogoda turystów jest więcej, bo wtedy
tylko korzystanie z zamkniętych pomieszczeń wchodzi w
rachubę. Czyli zwiedzanie sklepów, muzeów, korzystanie z
zamkniętych sportowych pomieszczeń. A że u nas muzeów
nie ma więc turystom zostają sklepy i hala sportowa. Tylko jest jeszcze jeden problem: wzajemna niechęć. Władzom
miejskim nie zależy na agroturystyce, to parającym się nią
ludziom nie zależy aż tak bardzo, choć wielu z nich to lokalni patrioci, na promocji miasta... i koło się zamyka.
Po prostu, brakuje u nas równomiernego rozwoju wszystkich sektorów gospodarki. Nie ma też pomysłu i chęci aby
ten wszechstronny rozwój wspierać. To wymaga przecież
działań długich i nudnych z grupą ludzie, którzy chcą działać
w pojedynkę, bo taka jest opcja działalności w tej dziedzinie
turystyki. Grupa ta dla władzy i jej utrzymania się nie liczy,
chyba że się zjednoczy i zaryzykuje konflikt? Ale tak w zasadzie, to grupa ta niczego nie ryzykuje, bo nic od władzy nie
ma. Wszystko co osiągnęła zawdzięcza sobie i tylko sobie...
Bogusław Marek Borawski
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Ferie zimowe w ROK „MG” 2015
4 lutego 2015 r. (środa)

10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala baletowa
12:00 – warsztaty iluzji dla dzieci, sala kina
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala baletowa
12:00 – pokaz iluzji „ABRA KADABRA”, sala kina (wstęp
10 zł)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

12:00 – Wielki Finał- zakończenie ferii zimowych, wręczenie nagród, występy uczestników,
pokaz Magika – sala kina, wstęp bezpłatny

5 lutego 2015 r. (czwartek)

7 lutego 2015 (sobota)

10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracownia plastyczna

12.00 – „Opowieść Wigilijna” – spektakl w wykonaniu
grypy teatralnej SNAC, sala AGT (bilet 3 zł).

4 luty Międzynarodowy Dzień
Walki z Rakiem

Od lat zadajemy pytanie: co robić, by żyć zdrowo i nie chorować
na raka?… Europejski Kodeks Walki z Rakiem to kompendium, które ma konkretnie podpowiedzieć i
wskazać odpowiedź na te pytanie.
Zawiera on 11 zasad dotyczących
profilaktyki walki z chorobami nowotworowymi.

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

Prowadząc zdrowy tryb życia, można poprawić ogólny
stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych.
1. Nie pal; jeśli już palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz
przestać, nie pal przy niepalących.
2. Wystrzegaj się otyłości.
3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
4. Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej
5 porcji dziennie.
5. Nie pij; jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub napoje
wysokoprocentowe – ogranicz jego spożycie.
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
7. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony
przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze.
8. Bierz udział w programach szczepień ochronnych
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
Populacyjne programy ochrony zdrowia, mogące zapobiegać rozwojowi nowotworów lub zwiększać szanse ich
wyleczenia
9. Kobiety po 25. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
10. Kobiety po 50. roku życia powinny uczestniczyć w
badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi.
11. Kobiety i mężczyźni po 50. roku życia powinni
uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka
jelita grubego.
Katarzyna Krasnoborska
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

6 lutego 2015 r. (piątek)

Poeci są wśród nas

12 lutego 2015 r. - „Poeci są wśród nas” - Wojciech Bojar
godz. 16.30, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Olecku
„Piszę wiersze od ponad 30 lat i już czas, by je Wam
przeczytać.”
Na gitarach towarzyszą: Mirosław Taraszkiewicz i
Krzysztof Szczerbowski, śpiewa: Estera Szczerbowska

Kulinarni Odkrywcy z Gąsek
podbili serca internautów!

Aż dwa zespoły z woj. warmińsko-mazurskiego stanęły na podium 12. edycji programu Tesco dla Szkół–
„Kulinarni Odkrywcy”. W tym wyjątkowym, filmowym
konkursie dzieci przeprowadziły najlepszy kulinarny eksperyment - przekonywały do nauki gotowania i zdrowego
odżywiania. Wśród najlepszych znalazł się film zespołu
„Gąsiaki” ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, który został laureatem regionalnym.
Młodzi Kulinarni Odkrywcy zmierzyli się z kilkuset
szkołami z całej Polski i wywalczyli nowoczesny sprzęt
multimedialny dla swoich placówek.
W 12. edycji programu Tesco dla Szkół uczniowie blisko 400 szkół podstawowych i gimnazjalnych mieli tylko
2 minuty, aby odkryć gotowanie na nowo. Film zespołu
„Gąsiaki” zdobył aż 10 527 głosów Internautów, a tym
samym - pierwsze miejsce w swoim województwie i wygrał wyposażenie nowoczesnej sali kinowej dla Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach.
newsletter um olecko
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Konsultacje społeczne
kryteriów przyjęcia
do publicznych przedszkoli

Burmistrz Olecka zaprasza mieszkańców Gminy Olecko do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Olecko, przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów oraz określenia niezbędnych dokumentów do
potwierdzenia spełnienia kryteriów.
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały tj. kryteriów, liczby punktów i niezbędnych dokumentów można
kierować do dnia 10 lutego 2015r. na załączonym formularzu lub w innej dowolnej formie pisemnej: elektronicznie na adres um@um.olecko.pl, osobiście do sekretariatu
Urzędu Miejskiego w Olecku – Plac Wolności 3, pokój nr
12 lub listownie na adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności 3.
Ważne, aby każda z uwag była podpisana imieniem i
nazwiskiem, anonimy nie będą brane pod uwagę.
Bliższych informacji można uzyskać w wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku tel.
87 620 10 74
newsletter um olecko
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLECKU (UL. KOPERNIKA 6),
WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM OSÓB STARSZYCH,
CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA OLECKO, PROPONUJE ODNOWĘ USŁUGI, POLEGAJĄCEJ NA DOSTARCZANIU KSIĄŻEK DO DOMU.

Dostarczaniem zbiorów będą zajmować się bibliotekarze.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod
nr (87) 731 40 04

Zatrzymali poszukiwanego
Oleccy policjanci zatrzymali 39-letniego Rafała S.
Mężczyzna był poszukiwany jako osoba podejrzana o dokonanie przywłaszczenia samochodu oraz osoba poszukiwana listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w
Suwałkach.
27 stycznia po godzenie 23:00 policjanci prewencji
oleckiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej osobowego volkswagena. Podczas kontroli pasażer pojazdu zaczął zachowywać się bardzo nerwowo oraz podał nieprawdziwe dane osobowe.
Po dowiezieniu mężczyzny do oleckiej komendy okazało się, że jest to Rafał S. Po sprawdzeniu policyjnych
baz danych policjanci ustalili, że 39-latek jest poszukiwany
jako osoba podejrzana o przywłaszczenie samochodu oraz
osoba poszukiwana listem gończym wydanym przez Sąd
Okręgowy w Suwałkach celem odbycia kary pozbawienia
wolności.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Tygodnik olecki 5/888 r. 2015

7

Zaproszenie
na badanie cytologiczne

Na terenie powiatu oleckiego w ramach Populacyjnego
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przeprowadzane
są bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 2559 lat, finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego. Z możliwością jego powtarzania co 3 lata.
Badanie można wykonać m. in. w Centrum Medycznym
- Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w Olecku sp.
z o.o., ul Gołdapska 1.
Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w losowaniu nagród. Każdego miesiąca nagradzanych jest 5 kobiet.
Sponsorami nagród są:
Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Sprzęt za sprzęt

Fundacja „Zaraz Wracam” we współpracy z portalem internetowym www.futbolowo.pl koordynuje akcję „Sprzęt za sprzęt”,
która polega na organizacji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz baterii w klubach sportowych. Odpady zostaną przekazane recyklerom wskazanych przez Fundację, a następnie
przeliczone na punkty, które klub może wymienić na sprzęt sportowy zgodnie z regulaminem akcji (piłki, stroje, bramki, itp.).
Celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest wspieranie sportu i kultury
fizycznej w klubach sportowych, propagowanie właściwych nawyków w gospodarowaniu zużytym sprzętem i uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z „elektroodpadami”.
Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny.
Zachęcam do zapoznania się z regulaminem akcji „Sprzęt za
sprzęt” na www.zarazwracam.pl i wzięcia w niej udziału.
Anna Turowska

Konsultacje z mieszkańcami
Sołectwa Możne

12 lutego 2015 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędą się konsultacje z mieszkańcami Sołectwa Możne.
Przedmiotem konsultacji będzie podział Sołectwa Możne na dwa odrębne sołectwa, ustalenie granic i nazw obu
sołectw oraz przyjęcie projektów statutów sołectw.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszystkie
osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej zamieszkałe na terenie Sołectwa Możne.
Mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem uchwały w
sprawie podziału Sołectwa Możne oraz projektami statutów
sołectw w okresie 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 13). Projekty powyższych uchwał zostaną także zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz
wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwie.
Uwagi i wnioski do projektów uchwał mieszkańcy mogą
zgłaszać na piśmie do Burmistrza Olecka lub ustnie na spotkaniu konsultacyjnym.		
newsletter um olecko

Olecko, Aleje Lipowe 3

B04705

Rozpoczęcie
kursu

12
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godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B05005

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Strażnicy

Nie jest łatwo być stróżem prawa. Robota trudna, stresująca, odpowiedzialna i często niebezpieczna. Policja, to
specyficzna straż. O straży pożarnej pisze się i mówi często
i raczej dobrze. Straż graniczna na trzech czwartych granic
kraju ma pracę ciut łatwiejszą.
Straż ochrony kolei nas nie dotyczy, gdyż do Olecka od
wielu lat pociągi nie docierają. Straż marszałkowska zmaga się czasami z podchmielonymi parlamentarzystami lub
wdzierającymi się do Sejmu protestującymi. Straż miejska
, to często nader skuteczni wykonawcy miejskich budżetów.
Strażnik Texasu Chuck Norris, cóż temu zawsze wszystko
się udaje.
A jest jeszcze Straż Rybacka. I o niej dzisiaj kilka zdań
chciałbym napisać.
Na terenie naszego województwa, podobnie jak w całym kraju, działa Państwowa Straż Rybacka. Siedziba mieści
się w Olsztynie, a wśród wielu posterunków, jeden znajduje
się w Olecku. Komendantem naszego posterunku jest Jan
Remiszewski. Wraz z trzema strażnikami patrolują przede
wszystkim tereny powiatów oleckiego i gołdapskiego . Działają jednak także na dużo szerszym obszarze, gdyż straż rybacka nie ma rejonizacji, w związku z czym, swoją pracę
mogą wykonywać praktycznie w całym kraju. A jest co robić.
Kilka dni temu, dzięki uprzejmości Komendanta oraz
Dyrektora Zakładu Rybackiego PZW, miałem możliwość
uczestniczenia w krótkim patrolu.
Jest styczeń, jeziora skute lodem. No może nie skute , a tylko pokryte. W tym roku lód jest bardzo cienki i przez to bardzo
niebezpieczny. Niewielu jest wędkarzy i chwała im za roztropność, bo żadna ryba nie jest warta ryzyka podlodowej kąpieli.
Kłusownicy jednak nie śpią.
Nie da się z lodu, to stawiają sieci na rzekach, przy przepustach, spiętrzeniach wody, wszędzie, gdzie można zdobyć
rybę. Proceder kwitnie, a my wędkarze, nawet sobie nie wyobrażamy, na jak wielką skalę.
Największym problemem, co podkreślali wszyscy strażnicy, jest społeczne przyzwolenie na kłusowniczą działalność. Bo przecież on chciał tylko rybkę złowić, a bezwzględni strażnicy zabrali mu siatki i skierowali sprawę do sądu.
I tu pytanie, do wszystkich. Po czyjej jesteśmy stronie?
Strażnika, który w majestacie prawa, często narażając zdrowie, a nawet życie ściga kłusowników, czy pozbawionych
skrupułów i wszelkich hamulców kłusoli, gotowych nadziać
na widelec ostatniego szczupaka, jaki pływa w jeziorze, a
interweniującego strażnika zaatakować nożem, czy nawet
pierzchnią.
Pytanie chyba retoryczne. Sami wędkarze działają przecież w straży społecznej, która od lat z dobrym skutkiem zabezpiecza jezioro Sedranki.
Wracając do strażników oleckiego posterunku, są to pracownicy doświadczeni, pracujący od kilku, do nawet kilkudziesięciu lat w zawodzie. Tylko jeden zadeklarował pasję
wędkarską. Jak podkreślił, zawsze łowi zgodnie z regulaminem i zawsze posiada wszelkie niezbędne zezwolenia.
A regulamin? Jakże często mijają się z nim wędkarze.
Niewymiarowe ryby, przekroczone limity połowu, po dwie

mormyszki, czy dwie przynęty spinningowe, na szarpaka
z łodzi…na pięć żywcówek… ech my wędkarze też mamy
sporo na sumieniu.
Nikt nie jest przecież bez grzechu. Warto jednak obiecać sobie poprawę. Namawiam gorąco.
Drugim, obok społecznego przyzwolenia, czynnikiem
utrudniającym walkę z kłusownictwem, jest łagodność sądów. Strażnicy, podobnie jak policjanci zgodnie mówią:
my łapiemy przestępców, a sądy zamiast przykładnie karać, wypuszczają ich, bądź stosują śmiesznie niskie kary.
Kłusownictwo to nie jest niska szkodliwość czynu, na którą tak chętnie powołują się niektórzy sędziowie. To kradzież, bezczelna, zuchwała.
Okradają nas wszystkich, którzy kupujemy zezwolenia.
A ile jest pozostawionych przez kłusowników pod lodem
różnych siatek, w których w męczarniach giną, a później
gniją ryby? Siatki takie są przez wiele miesięcy zabójczymi
pułapkami na różne inne zwierzęta. Ze złapanych w nie ryb
nie skorzysta ani wędkarz, ani rybak, ani nawet kłusownik.
Na moje pytanie, czy dzisiaj, w porównaniu z okresem z
przed, powiedzmy dwudziestu lat, kłusownictwa jest więcej,
czy mniej, usłyszałem, że ilość zdarzeń jest podobna, jednak
charakterystyka kłusownika uległa diametralnej zmianie.
Dziś kłusownik to często właściciel terenowego auta,
zaopatrzony w łatwo dostępny sprzęt kłusowniczy najwyższej jakości, wyposażony w porządne lornetki, telefony
umożliwiające szybką łączność z obstawą, składającą się
często z nawet kilku osób. To często bardzo sprawny płetwonurek, który w jeziorach szuka nie tylko podwodnych
wrażeń.
Nie jest łatwo złapać kłusownika na tzw gorącym
uczynku, a tylko takie zatrzymanie może skutkować solidną karą. Nie jest to jednak niemożliwe. To wyświechtane stwierdzenie, jednak razem możemy więcej. Możemy
przeciwstawić się kłusownictwu. My, wędkarze, a także
inni użytkownicy naszych wód, żeglarze, kajakarze, a nawet spacerowicze.
Alarmujmy i powiadamiajmy o wszelkich zauważonych przejawach kłusownictwa. Strażnik, to też człowiek.
Może nie oczekujmy, że nas przytuli do piersi i będzie
pocieszał po zerwaniu dwucyfrowego szczupaka, czy połamaniu ukochanej wklejanki, ale z pewnością nie wsadzi
nas za kraty, gdy przez nieuwagę zapomnimy dokumentów,
lub przypadkowo zabierzemy dwa niewymiarowe okonie.
Z kłusownictwem powinniśmy walczyć ramie w ramię, aby nasze jeziora były nie tylko piękne. To temat rzeka, ledwo tylko w tym artykule zaczepiony. Wspomniany
patrol obejmował rzekę Legę, jeziora Olecko Małe, Dudki,
Świętajno. Na szczęście tym razem czujne strażnicze oko
nie wypatrzyło kłusowników, jednak widziałem miejsca na
rzece, z których już w tym roku strażnicy ściągali siatki.
Łączmy się więc w walce z kłusownictwem, a mojej
żonie życzę szybkiego powrotu do zdrowia!
J.Arnold Hościłło (fot. autora)
PS . Telefony do straży rybackiej:
Komendant Wojewódzkiej Straży Rybackiej w Olsztynie:
600 243 243
posterunek Olecko: 600 243 843
posterunek Suwałki: 505 117 801
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Dzień Babci i
Dziadka
w „Jedyneczce”

23 stycznia w przedszkolu „Jedyneczka” pod hasłem „Nowoczesna babcia i nowoczesny dziadek”
obchodzono Święto Babci i Dziadka.
Wnukowie zapraszali swoich
dziadków do atrakcyjnych salonów
oferujących różnorodne zabiegi. W
salonie kosmetycznym i fryzjerskim przy gromkim aplauzie dziadkowie używali odnowy biologicznej. Wizyta w chińskiej restauracji i
zakupy w butiku to ciąg dalszy wesołej zabawy. Energiczne piosenki
i żywiołowy taniec „rock and roll”
rozbawiły gości i dodały energii.
Na koniec spotkania wnukowie
w prezencie wręczyli dziadkom
aromatyczną herbatkę na zimowe
wieczory.
Jolanta Zaniewska

Trzech pijanych kierowców
– a jeden samochód

W sobotę 31 stycznia olecka drogówka zatrzymała trzech
mężczyzn - mieszkańców Kowal Oleckich, którzy prowadzili
ten sam samochód na podwójnych gazie. Po wytrzeźwieniu w
policyjnym areszcie już 1 lutego usłyszeli zarzuty.
w Sobotę około 22.20 dyżurny KPP w Olecku otrzymał
telefon o zaistniałej w pobliżu Stacji Paliw w Kowalach Oleckich kolizji. Z uzyskanej informacji wynikało, iż samochód
m-ki Kia Sorento zjechał na pobocze drogi i uderzył w ogrodzenie znajdujące się w pobliżu stacji paliw, a następnie odjechał z miejsca.
Przybyły na miejsce patrol ruchu drogowego potwierdził
uszkodzenia ogrodzenia jednak w pobliżu nie była żadnego
pojazdu. Po wstępnym, przejrzeniu monitoringu ze stacji paliw ustalono dokładne dane pojazdu oraz wizerunek kierującego. W trakcie dalszych czynności policjanci zauważyli
stojący nieopodal na drodze samochód które uczestniczył w
kolizji.
Przy samochodzie policjanci zastali trzech młodych nietrzeźwych mieszkańców Kowal Oleckich lecz żaden z nich
nie chciał przyznać się do spowodowania uszkodzeń ogrodzenia. Wszyscy jednak przyznali się do kierowania tym samochodem lecz oznajmili, iż alkohol spożywali dopiero po
zdarzeniu. Po poddaniu badaniu na zawartość alkohol w wydychanym powietrzu okazało się, iż wszyscy trzej mają ponad
2 promile.
Po dokładnym obejrzeniu monitoringu okazał się, iż faktycznie każdy z nich kierował samochodem tzn, jeden przy-

jechał pod stacje paliw, drugi przestawiał samochód pod
dystrybutor o kolejny z nich odjechał ze stacji paliw. Wszyscy trzej zostali zatrzymani do wytrzeźwienia w policyjnym
areszcie. Będą teraz odpowiadali za jazdą samochodem pod
wpływem alkoholu

Zatrzymano
nietrzeźwego kierującego

W nocy z soboty na niedzielę około godz. 0,20 dwóch
młodych chłopaków wracając do domu na trasie Olecko Gąski na wysokości m. ślepie zauważyli stojący w rowie samochód m-ki VW golf kiedy zatrzymali się aby udzielić im
pomocy okazało się, iż kierowca jak i pasażer tego samochodu są pijani
W sobotę około godz. 0,20 dyżurny policji z olecka
otrzymał informację o kolizji do której doszło w miejscowości Ślepie na trasie Olecko – Gąski. Wysłane na miejsce
patrol policji zastał w rowie samochód m-ki VW Gol oraz
dwóch chłopaków którzy zgłosili to zdarzenie. Jak się wówczas okazało w samochodzie było dwóch młodych chłopaków wieku 20 i 21 lat obaj byli pijani – siedzący za kierownica miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym
powietrzu natomiast pasażer ponad 3 promile. Obaj zostali
zatrzymani do wyjaśnienia sprawy. Teraz trzeźwieją w policyjnym areszcie
st. asp. Tomasz Jegliński (KPP Olecko)

B06302

Bezpłatna infolinia

Zbliżający się okres zimowy jest niezwykle ciężkim czasem, ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe, dlatego też wiele osób, w tym w szczególności starszych,
bezdomnych i niepełnosprawnych, może przeżywać trudne
chwile.
W związku z tym, aby zapewnić wszystkim potrzebującym możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat
miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej dla osób
bezdomnych na terenie całego województwa warmińsko –
mazurskiego od listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia pod nr tel.
800 165 320.
Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl
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opracowanie Józef Kunicki

c. d. z nr 4 TO

Olecko - wspomnienia z czasów II wojny światowej

Olecko Małe
Nie było pożegnania przez mieszkańców, ponieważ żołnierze uraczyli się wódką i byli bardzo agresywni.
Miasto znalazło się pierwszy raz od czasów swego istnienia w formalnych granicach państwa polskiego.
Pierwsi osadnicy przybyli bezpośrednio po wkroczeniu
wojsk radzieckich, w styczniu i lutym 1945 roku. W niektórych gospodarstwach rolnych byli Polacy (przymusowo wywiezieni do Prus Wschodnich do pracy w rolnictwie). Były
przypadki, że Niemieccy właściciele pozostawiali na gospodarstwie Polaków aby pilnowali w czasie ich nieobecności
(ewakuacji). Inni podążali za wojskami radzieckimi i zajmowali gospodarstwa, w których pracowali wcześniej.
W Zatykach Taraszkiewicz zajął gospodarstwo 15 lutego, w Szeszkach (Kowale Oleckie) Pojawa 15 marca. Rodzina Chańko (organista) z prawie wszystkimi osadnikami
z ulicy Mazurskiej przybyli 15 maja 1945 roku przewiezieni
samochodami wojskowymi z Sopoćkiń (koło Grodna).

wnętrze oleckiego mieszkania (lata 30. XX wieku)
W 1961 roku w wywiadzie do „Gazety Białostockiej”
były naczelnika Powiatowego Urzędu Repatrianckiego Oleg
Nowicki wspominał:
Od 19 kwietnia 1945 r. pracowałem na stanowisku naczelnika PUR. Pierwsze transporty repatriantów nadeszły z
okolic Baranowicz i osiedlaliśmy wieś Olszewo. Najwięcej
przybyło tu jednak mieszkańców z Suwalszczyzny. Ich domy
były popalone. Tu, nad dawną granicą. stały całe murowane. Przyszli więc tu zamieszkać. Zrazu mówili: bliżej swojej
ziemi. Ale skoro już się zadomowili... Borawskie, Plewki,
Urbanki, Rynie - osiedliłem tu 18 tysięcy ludzi...
Początkowo trudno było przełamać psychozę tymczasowości. Ostatecznie przełom dokonał się w drugiej połowie
lat sześćdziesiątych, gdy ludzie zaczęli budować. W Olecku
powstało ze 30 domków jednorodzinnych. Na wsi widzą, że
miasto się buduje, to i oni coraz więcej inwestują.

Kamieniczki przy oleckim Rynku
W książce „Moje wspomnienia” Józef Kunicki (senior) opisywał pierwsze dni „przyjazdu na ziemie odzyskane”.
„Pod koniec sierpnia ładujemy na wóz wszystko, co
było. A wiele tego nie było. Jeden koń oraz krowa oraz trochę pościeli i ubranie. Zaopatrzyliśmy się w żywność, jaka
była możliwa. Wyjechaliśmy. Ojciec z mamą, dwie siostry
i mąż mojej siostry Mieczysław Azarewicz oraz ja i młodszy brat, który miał 16 lat. Jedziemy do powiatu Treuburg,
dzisiaj Olecko. Przejechaliśmy kilka przygranicznych wsi.
Tam już lepsze gospodarstwa były zaludnione przez Polaków z ziemi suwalskiej. Dojechaliśmy w głąb Prus jakieś
20 kilometrów do wsi Małe Olecko niedaleko Olecka. Był
to drugi dzień podróży.
Znaleźliśmy tam duże gospodarstwo. Było położone na
kolonii w polu przy torach kolejowych. Dom, dwie obory,
stodoła i spichlerz. Wokół pola należące do tego obejścia.
Po sprawdzeniu kto jest w sąsiednich gospodarstwach,
okazało się, że mamy sąsiadów, jak my przybyłych z Polski. Sześć rodzin na koloni w sąsiedztwie i ponad 10 rodzin
we wsi Małe Olecko. Postanowiliśmy tam zamieszkać.
Był to 20-24 sierpnia 1945 rok. Rozpakowaliśmy się
z wozu. Gospodarstwo było zniszczone, w domu wszystkie okna powybijane, a ramy częściowo połamane. Płyta
kuchenna i piec całkowicie rozebrane. W wewnątrz brak
kilku drzwi. Budynki gospodarcze splądrowane. Nie ma
żadnych mebli i narzędzi rolniczych. Przespaliśmy noc.
Następnego dnia przystąpiliśmy do porządkowania i odbudowy zniszczonego gospodarstwa. Z dnia na dzień usuwaliśmy zniszczenia. Odwiedzili nas sąsiedzi. Mamy chęć i
zapał, aktywnie całą rodziną przystąpiliśmy do urządzenia
mieszkania, do remontu domu. Najpierw okien i drzwi.
Zrobiliśmy łóżka z desek, ławy, naprawiliśmy stołki połamane i stare krzesła. Odbudowaliśmy kuchnię i piec. Potem wybieliliśmy mieszkanie, kobiety zajęły się myciem
podłóg, a my remontem drzwi w oborach i stodole. Trzeba
przygotowywać się do życia.
Olszewo

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 5/888 r. 2015

11

Wiersze o zimie

Agnieszka Anna Kopycka
Zima

Fragment nieistniejącej dziś zabudowy oleckiego Rynku.
Na pierwszym planie budynek straży pożarnej, kamieniczki oraz dach jedynego budynku, który ocalał z tych
na zdjęciu, późniejsza melioracja, a dzisiaj budynek
adminstracyjno-mieszkalny.
Zasieliśmy pierwsze zboże na ziemi - było to żyto. Trzeba
było myśleć o zaopatrzeniu na zimę. Szwagier przyprowadził
z Polski drugiego konia. Dostaliśmy od starosty zezwolenie
na zakup zboża i ziemniaków w powiecie Giżycko. Tam można kupić od Niemców taniej, bo wyjeżdżali na Zachód. Pojechałem z szwagrem i jego kuzynem. Trzech mężczyzn jedzie

Więc jeszcze jest taki widok za oknem,
co bielą swą poraża?
A ja myślałam, że zimy nie będzie w tym roku
z powodu awarii kalendarza.
Aż tu zaskoczenie – rolety w górę i nagle
biel oczy mi zamyka,
czapy śniegu na drzewach, na dachach,
na śpiących trawnikach.

Zima w lesie
Śnieżny woal wszystko otulił,
skrzy się blaskiem odległych gwiazd
i wyrosły w lesie śnieżne góry,
senne marzenia wyszły z gniazd.
Jak cienie snują się po ścieżkach,
strącają biały puch z gałęzi.
W tym lesie tylko cisza mieszka
i mróz, co wodę w rzece więzi.
Jak lekko stąpa cisza na palcach,
biały płaszcz u jej ramion się kołysze.
Płatki śniegu wirują w takt walca
jak najciszej, by nie płoszyć tej ciszy.

Kamieniczki przy oleckim Rynku
to będzie bezpieczniej. Dojechaliśmy do wsi Wydminy ok.
godziny 15.00. Był to początek listopada. Naraz przed Wydminami zatrzymuje nas Milicja Obywatelska i Urząd Bezpieczeństwa. Organizowano tam obławę na działaczy WIN oraz
AK, którzy zbiegli przed represjami z Polski. Zatrzymano nas
nie zważając na pismo Starosty oleckiego. Krzyczano - ”Bandyci, do aresztu”.
Opracowanie tekstu i grafiki: J.Kunicki
Fragment oleckiego Rynku, który ocalał z wojennej pożogi. Kilka kamieniczek z tego zdjęcia istnieje do dzisiaj.

A ta idzie przed siebie w zamyśleniu,
gdzie się wieją mroźne zasłony,
gdzie gałęzie opadają w omdleniu
z kolumn drzew dźwigających śnieżne grona.
Jak tu cicho, biało, srebrzyście,
nic spokoju tutaj nie burzy.
Koronkowe dokoła drżą liście,
na ścieżce cień śnieżnej róży.
I nasłuchać się nie mogę tej ciszy,
która tak mnie do snu kołysze.
I nadziwić się nie mogę tej bieli
zagubiona w śnieżnej pościeli.
Jak bym chciała być taką ciszą,
której nawet w niebie nie słyszą.
Jak bym chciała być taką bielą
- bielszą od skrzydeł anioła.
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Aktywne ferie uczniów ZSLiZ
26 stycznia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku rozpoczął się trzydniowy obóz kondycyjno-sprawnościowy dla uczniów klas mundurowych. Pierwszego dnia
zimowego survivalu uczniowie kształcący się w liceum ogólnokształcącego ze specjalnością policyjno-pożarniczą oraz
reprezentanci technikum logistycznego ze specjalnością wojskową zmierzyli się z torem przeszkód, jaki musi pokonać
każdy rekrut starający się o przyjęcie do służb mundurowych.

W południe uczniowie podwyższali własną sprawność fizyczną w Hali widowiskowo-sportowej LEGA, gdzie mieli
do dyspozycji basen, jacuzzi, squasha i siłownię. Po południu uczestnicy obozu ćwiczyli walkę wręcz z Damianem
Szafranem z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego i
zarazem Mistrzem Polski w kickboxingu. Wieczorem rozegrane zostały Szkolne Mistrzostwa Gry w Darta, w których
pierwsze miejsce zajął Marek Watros, uczeń klasy 1tla. Na
koniec dnia młodzież miała chwilę na relaks w saunie.

Drugiego dnia zimowego survivalu uczestnicy zajęć wyjechali do Suwałk, gdzie na Strzelnicy Klubu Strzeleckiego
„Wigry” wzięli udział w Szkolnych Zawodach w Strzelaniu z
Broni Pneumatycznej. Zwyciężczynią turnieju została Natalia Przyborowska. Drugie miejsce zajął Dawid Jackiewicz,
natomiast trzeci puchar otrzymał Mateusz Czerniawski. Po
powrocie do Olecka na obozowiczów czekała kolejna porcja zajęć
6 luty
- bal Karnawałowy,
- konkurs na najładniejszy strój wybranej postaci bajkowej (atrakcyjne
nagrody),
- konkurs – „Jaka to melodia”,
- słodki poczęstunek.
Zajęcia będą odbywały się w godzinach 11.30 – 13.00.

Ferie w bibliotece

kondycyjnych z zakresu samoobrony, tenisa stołowego i
squasha. Tego dnia uczniowie wzięli także udział w spotkaniu z przedstawicielem policji, który omówił specyfikę
pracy w wydziale kryminalnym.
Ostatni dzień obozu kondycyjno-sprawnościowego
rozpoczął się o 01.00 (sic!). Uczestnicy zajęć tuż po północy ruszyli w teren, by zmierzyć się z treningiem „hartującym” ducha, który poprowadził Wojciech Rejterada. Po
trzygodzinnych ćwiczeniach młodzież miała
chwilę
na
odpoczynek,
aby już o godzinie 09.00
w Hali widowiskowo-sportowej
LEGA móc
powalczyć
w Szkolnych
Zawodach w
Nurkowaniu.
W tej konkurencji najlepszy okazał się Wojciech Luberecki. Drugie miejsce zajął
Kuba Abol, a trzecie Hubert Szwarc. Oprócz konkurencji
w basenie uczniowie ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy oraz umiejętności wspinaczkowe, ponadto pracowali
również nad przyrostem masy mięśniowej na siłowni.
Po obiedzie młodzież wzięła udział w podsumowania
tegorocznego obozu, podczas którego każdy otrzymał pamiątkowe smycze i długopisy z logo szkoły.
Obóz odbył się w ramach wdrożonych w ZSLiZ innowacji
pedagogicznych pod nazwa
„Edukacja wojskowa” i „Edukacja policyjno-pożarnicza”
oraz dzięki realizacji
programu edukacyjnego „STOP zwolnieniom z WF-u”.
pm

reportaż
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Bogusław Marek Borawski

Pierwsze urodziny
futbol amerykański

19.

widok na skrzyżowane ulic
We wtorek, zaraz gdy zjawiła się niania Lucy córka zabrała mnie na wycieczkę do Polakowa, Jackowa lub do polskiej
dzielnicy. Wszystkie te nazwy są równoznaczne.
W zasadzie to przejechaliśmy przez całą dzielnicę główną
drogą. Setki szyldów z polskimi nazwiskami i jeszcze bardzo często polskimi wyrazami. Dzielnica w ostatnim okresie
bardzo się zmienia. Polacy tutaj mieszkający, którzy dorobili
się jakichś tam pieniędzy przeprowadzają się w inne bardziej
reprezentacyjne miejsca lub wracają do kraju. Bariera językowa przestała być problemem, bo w życie wchodzi następne,
wykształcone tutaj pokolenie. Priorytetem dla tych młodych
Polaków-Amerykanów jest wykształcenie i dobra praca, zamieszkanie w dobrej dzielnicy i wykształcenie swoich dzieci.
Teraz Jackowo zapełnia się emigrantami z krajów Ameryki Łacińskiej. To oni dominują choć polskie akcenty widać
jeszcze na każdym kroku. Przede wszystkim to tutaj jest słynne polskie centrum kulturalne, które kilka tygodni po moim
wyjeździe z Chicago odwiedził prezydent Barack Obama. Nie
byliśmy wewnątrz. Sam budynek, patrząc nań poprzez standardy chicagowskie nie jest imponujący ale ładny. Taki, trochę stylowo podobny do budowli we wschodniej Polsce.
To właśnie z tej dzielnicy prowadzi prosta droga do centrum Chciago do downtown. Dzielnica jest na wzgórzu, które
dominuje nad miastem i w tle idealnie prostej drogi schodzącej w dolinę, a później pnącej się pod górę do centrum stoją
potężne, a z Jackowa małe i owiane mgłą wieżowce. Widok
zapierający dech w piersiach jeśli się wie jakie są wysokie.
Porównać go można do tego jak patrzy się na góry, które wydają się na wyciągnięcie ręki, a jednak oddalone od patrzącego kilkadziesiąt kilometrów.
Gdy jechaliśmy do Jackowa po drodze zobaczyłem nagle...
wieżę z Pizzy. Stała przy drodze jakby nigdy nic, zbudowana z
białego cementu, malowniczo pochylona i w skali 1:1. Poprosiłem córkę by zawróciła i przejechała jeszcze raz obok niej
i zrobiliśmy budynkowi zdjęcie. Potem jak porównywałem ją
w książce Meyera „Historia sztuki europejskiej” niczym się
od oryginału nie różniła. Nie. Różniła się jednym. W oryginale podłogi poszczególnych pięter są również pochylone, w
tamtej wieży z Chicago podłogi są równoległe do ziemi czyli,
że zwiedzający nie zsuwa się po pochyłości.
Żeby dopełnić wrażenia Inga zaprosiła mnie do meksykańskiego baru na tacos.
- Jedz i zapamiętaj smak. Tutaj podają najlepsze tacos w

transmisja meczu futbolowego w telewizji
całym Chicago. Potem zaprowadzę cię na mniej smaczne,
żebyś sobie porównał smak.
Jest to coś w rodzaju naszej sałatki, takiej jak robi się
remanent w lodówce i wszystkie warzywa, gotowanego kurczaka i jeszcze wiele innych składników, takich, na przykład,
jak ryż się miesza. Wkłada je w specjalne naleśnikowe suche
ciasto i podaje. Danie jest pyszne. Najpierw, żeby móc zawinąć naleśnik trzeba zjeść górę produktów żywieniowych z
wierzchu i gdy się dojdzie już do ilości objętościowej składników pozwalającej zawinąć wokół nich naleśnik robi się to.
Jest jeszcze jedna pyszna rzecz, jakby dodatek do potrawy,
ale może być też konsumowana niezależnie.
Jest to horchata (czytaj: orczata). Cudowne w smaku
słodkie mleko ryżowe z cynamonem. Chłodne i orzeźwiające. Pije je się przeważnie przez słomkę i dodaje do niego
kostki lodu. Siedzimy jeszcze dość długo w barze i rozmawiamy. Przy stolikach co raz zmieniają się ludzie. Są Latynosi, są dwie Rosjanki, jest młody człowiek w szarym garniturze i z brązową zamykaną na zamki cyfrowe teczką. Są
wreszcie Polacy. Mieszane małżeństwo z dzieckiem. Dziecko mówi po polsku, a mąż jest Rosjaninem.
Wracamy do domu o piątej po południu. Lia jest na spacerze z nianią. Siadamy w ogrodzie przy herbacie i czekamy
na ich powrót. Niebo zaczyna się chmurzyć i robi się nieprzyjemnie wilgotno i parno.

wieża w Pizzie z siedzibą w Chicago
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AUTO-MOTO

AUTO LAND

V334049

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

V33209

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

V02701

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 V34707

Mieszalnik Farb Samochodowych
K03003
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V02652

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B05603
* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033

V02333

K03103

SERWIS OGUMIENIA

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

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

B06202

K01410

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B05503
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V34307

V35106

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V33738
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V33419
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V34717
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V33728
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B04805
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V02013
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B02910
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34409
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

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...

B05104

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V00804
* BAR SMACZEK, obiady domowe, imprezy okolicznościowe, 11 Listopada 11, tel. 664-035-929 K01807

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B05703
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B03310
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78
V34108

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B04905
V35706

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B04307
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B05303

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
L90503

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

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

V33309

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 L90404
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03011
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B05803
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 L90602
* księgowe usługi, Anna Bielawska, tel. 534-696-506
K02703

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L90701

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K02504

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V32710
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V02602
* 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 V02313
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V35716

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

V03001

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
V14110j

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V00904

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V01903
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V35515
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V33718

K01806

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

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B03509
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B05203
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SPRZEDAM
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V33429
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V02103
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 L90305
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B06401
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003a05
* mieszkanie 58 m.kw. Imionki, tanio, 2 garaże, działka, tel. 508-588-805 K03102
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V01923
* 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 V02323
* rzeźby, tel. 793-569-205 K01506c
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V01913
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V02811
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

WYNAJEM
* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K01611
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V00914

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V35726

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

V35006

V02003

* pokoje, tel. 500-708-095 K02005

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K01010b

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B04407

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B05403
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K01906

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B06002
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B04606
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V32720
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001a05
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B05903
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K02204
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K02304
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a05

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

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

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

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje
i osoby fizyczne.
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany indywidualnie, to ta
szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów
Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie przygotować je do dalszych etapów edukacyjnych to
jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?

* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają.
Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od
ponad 20 lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.
Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Pachnące włosy

Wszystkie panie wiedzą, że perfumy najlepiej i
najtrwalej utrzymują swój zapach we włosach. Niestety, jeśli używamy pachnących odżywek i lakierów,
ich zapach „kłóci” się nawet z najlepszymi perfumami.
Stąd wziął się pomysł, który wprowadziła w czyn
firma Poly, wypuszczając na rynek bezwonny lakier do
włosów, do którego można dodać wybrane przez klientkę perfumy.
Po prostu, do pojemnika z lakierem sprzedawczyni
wstrzykuje z oddzielnego - przeznaczonego do tego celu
- flakonika odpowiednią dla uzyskania pożądanej intensywności zapachu ilość ulubionych perfum. Po dokładnym wstrząśnięciu zawartością pojemnika perfumowany
lakier jest gotowy do użycia.

Do spadku cukru we krwi
może dojść, jeśli:

* Wykonasz nadmierny wysiłek (sport, praca), do
którego organizm nie jest przyzwyczajony.
* Opuścisz posiłek, zjesz zbyt późno lub za mało, tracisz spożyte pokarmy z wymiotami lub biegunką.

* Zażyjesz zbyt dużo insuliny.
* Wypijesz za dużo alkoholu.

Mleko

...na dłonie zaczerwieniane po odmrożeniu lub intensywnym opalaniu na słońcu lub solarium:
Zanurzać ręce w ciepłym mleku z rozpuszczoną w
nim sodą oczyszczoną. Łyżka sody na 2 szklanki mleka.

Czereśnie na ropne wypryski

Żywicę z młodego drzewa rozpuszczamy w occie
jabłkowym: 20 g w połowie szklanki octu. Smarujemy
tym chore miejsca.

Akupunktura

Moda na akupunkturę przynosi kolejne zagrożenie.
Opisano kilka przypadków zatrucia srebrem,
wskutek pozostawienia w tkankach minimalnych
ilości stopu, z którego wykonano igły.

Ziołolecznictwo uporczywe obstrukcje

Filiżanka rumianku wypijana wieczorem działa rozkurczowo na jelita i pobudza czynność wątroby.

B06102
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Kalendarz imion

4 lutego (Międzynarodowy Dzień
Walki z Rakiem)
Danuty, Dany, Izydy, Joanny, Marii,
Weroniki, Witosławy
Andrzeja, Gilberta, Jana, Józefa, Kornela, Mariusza, Teofila, Witosława
5 lutego
Adelajdy, Agaty, Agi, Agnieszki, Gabrieli, Sulisławy
Albina, Filipa, Gabriela, Izydora, Jakuba, Justyniana, Pawła, Piotra, Strzeżysława, Strzyżysława, Sulisława
6 lutego
Amandy, Angeli, Bogdany, Doroty,
Kseni
Angela, Antoniego, Bogdana, Bohdana,
Pawła, Romana, Tytusa
7 lutego
Antoniny, Eugenii, Julianny, Karimy,
Koriny, Ryszardy, Wilhelminy
Antoniego, Jana, Juliana, Rajmunda,
Romana, Romualda, Ryszarda, Sulisława, Teodora, Wilhelma

8 lutego
Aleksandry, Honoraty, Ireny, Irminy,
Irmy, Sylwii, Żakliny
Aleksandra, Gniewomira, Hieronima, Honorata, Jana, Lucjusza, Piotra,
Sebastiana
9 lutego
Apolonii, Bernardy, Eryki, Sabiny
Bernarda, Borysława, Cyryla, Donata,
Eryka, Gorzysława, Mariana, Nikifora,
Rajmunda, Rajnolda
10 lutego
Elizy, Elwiry, Gabrieli, Scholastyki,
Świętochny, Tomisławy
Agatona, Gabriela, Jacentego, Jacka,
Scholastyka, Tomisława
11 lutego (Dzień Chorego)
Bernadetty, Bożeny, Brygidy, Marii
Adolfa, Dezyderego, Grzegorza,
Lucjana, Lucjusza, Łazarza, Olgierda,
Świętomira

Nasz przepis
Kulki łososiowe z pistacjami

Opakowanie sera śmietankowego
dobrej jakości, 25 dag sera typu feta
(miękkiego), 25 dag wędzonego łososia,
sok z cytryny, plasterki z 2 cytryn,
15 dag orzeszków pistacjowych, sól,
pieprz, gałązki pietruszki
Obydwa serki miksujemy. Łososia
przepuszczamy przez maszynkę i ucieramy razem z serem, przyprawami i sokiem z jednej cytryny.
Wilgotnymi dłońmi formujemy z
masy kulki wielkości orzecha włoskiego. Oprószamy je grubo zmielonym
świeżo pieprzem, obsypujemy posiekanymi pistacjami i dekorujemy natka
pietruszki.
Kulki układamy wprost na półmisku
lub na plasterkach cytryny. Gdy układamy je n cytrynie przygotowujemy je w
ostatniej chwili.

Rolmopsy z żurawiną po
olecku

Kilogram filetów solonych śledzi, 2 cebule, 3-4 ogórki kiszone, winne jabłko,
szklanka dżemu z żurawin, szklanka
majonezu, cukier, sól, rodzynki, cynamon, litr mleka
Śledzie moczymy w mleku.
W międzyczasie przygotowujemy
sos. Żurawiny mieszamy z majonezem
dodając dwie łyżki cukru, łyżeczkę cynamonu oraz szczyptę soli. Odstawiamy
na dwie, trzy godziny aby „się przegryzło”. Teraz do sosu dodajemy starte na
tarce o dużych oczkach jabłko.
Teraz na każdy wymoczony w
mleku filet kładziemy cienki plasterek
ogórka i cebuli. Zwijamy i spinamy
wykałaczką. Rolmopsy układamy w
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Cytaty na ten tydzień
Możemy zatem – i powinniśmy – organy władzy politycznej
podejrzliwie traktować, sprawdzać
jak najwięcej i w razie potrzeby na
nie narzekać (a potrzeba jest prawie
zawsze), nie powinniśmy jednak
narzekać na samo istnienie, samą
obecność władzy, chyba że wymyślimy inny świat, czego już wielu
próbowało, ale nikt z powodzeniem.
Leszek Kolakowski,
Mini wykłady o maxi sprawach
Czy władza jest samoistnym żywiołem?
Anna Nasiłkowska,
Kto chce być bogiem?
Zawsze uważałem, że jeśli człowiek chce zachować władzę, powinien się postarać, by sama myśl o
jego braku stała się niewyobrażalna.
Terry Pratchett,
Niewidoczni akademicy
Generał, oczywiście, powinien
słuchać namiestnika. Ukarzę więc
namiestnika za to, że nie umiał sprawować władzy. A generała – że nie
umiał słuchać. A obu radzę milczeć.
Antoine de Saint-Exupéry,
Twierdza

salaterce i zalewamy sporządzonym
wcześniej sosem.
Podajemy z razowym chlebem lub
jako danie obiadowe z ziemniakami
PRZYS£OWIA
ugotowanymi w mundurkach. Jeśli
chcemy przyrządzić je bardziej pikantChleb św. Agaty (5 luty) od ognia
nie dodajemy tylko jedną łyżkę cukru i strzeże chaty.
odrobinę pieprzu ziołowego.
Na św. Agatę (5 luty) wysuszysz na
słońcu szatę.
Croissanty
Łatwiej żelazo skruszyć niż nieczułe
Opakowanie ciasta francuskiego, 1
serce.
roztrzepane jajko, krem czekoladowoMilcząc, niewiele zgrzeszysz.
-orzechowy lub dżem
Muzyka nie pomoże, ale pocieszy.
Ciasto francuskie kroimy na kwaPo św. Dorocie (6 luty) wyschną chudraty o boku ok. 15 cm, a kwadraty sty na płocie
dzielimy na dwa trójkąty.
Scholastyka (10 luty) mróz utyka, a
Ciasto smarujemy przed zwinię- nim Waluś (14 luty) nam zaświeci, obaciem kremem lub dżemem. Zwijamy czymy, mróz kark skręci.
Gdy luty ciepły i po wodzie, wiosna
je w rogaliki zaczynając od szerszego
późno nastąpi i o chłodzie.
końca.
Na głupiej głowie i włos się nie utrzyBlachę do pieczenia wykładamy
ma.
papierem pergaminowym. Rogaliki
Nie każdy śmiech śmiechu wart.
umieszczamy w pewnych odstępach
Nie pomoże zwierciadło, kiedy czubo będą rosnąć. Układamy je tak, by piradło.
zawinięty wierzchołek był na dole. WyJak na świecie luty, każdy bród zakuginamy w kształt rogalika i delikatnie ty.
przyciskamy końce do podłoża. Każdy
rogalik smarujemy roztrzepanym jaj- Obieramy je i kroimy w plasterki (więkkiem.
sze plasterki przekrajamy na pół). Jabłko
Pieczemy w piekarniku rozgrzanym obieramy i kroimy na ćwiartki i oczyszdo 200°C około 15, 20 minut na złoty czamy z pestek. Tak samo przygotowukolor.
jemy gruszkę.
Rogaliki można podawać na ciepło
Cebulę kroimy w ćwiartki, a później
jak i wtedy, gdy ostygną.
w cieniutkie plasterki.
Wszystkie składniki mieszamy z maSałatka ziemniaczana
jonezem, jogurtem i curry i ewentualnie
30 dag ziemniaków, 15 dag kiszonych
dosalamy. Trzeba pamiętać, że solimy
ogórków, 1 średnia cebula, 1 kwaskazawsze po dodaniu majonezu, gdyż mawe jabłko, pół gruszki, 100 ml majojonez jest słony.
nezu, 1 łyżka gęstego jogurtu, 1 łyżka
Do sałatki można dodać drobno poposiekanego koperku, pół łyżeczki
siekane śledzie. Nie dodajemy wtedy
curry, sól
Ziemniaki gotujemy w łupinkach. curry, tylko pieprz, najlepiej biały.
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Ferie w Kowalach Oleckich

W dniach od 26 do
30 stycznia w Gminnym
Centrum Kultury w Kowalach Oleckich realizowane były warsztaty
artystyczne dla dzieci i
młodzieży w ramach ferii zimowych. Głównym
założeniem
przedsięwzięcia było zapewnienie uczestnikom zajęć możliwości twórczego i
kreatywnego spędzenia wolnego czasu, a także
zmobilizowanie ich do aktywnego udziału w
życiu kulturalnym swojej miejscowości.
Tegoroczna oferta zajęć w ramach ferii zimowych szczególny nacisk kładła na rozwój
kreatywności uczestników. Dzieci uczestniczyły m.in. w warsztatach plastycznych, warsztatach tworzenia figurek z masy solnej oraz tworzenia bibelotów ze słomy. Te ostatnie zostały
poprowadzone przez Wiolettę Żukowską i
Dorotę Chmielewską z Lokalnej Organizacji
Turystycznej Ziemi Oleckiej.
Dodatkową atrakcją były zajęcia taneczne,
gry i zabawy muzyczne, karaoke oraz występ
artystów ze Studia Małych Form Teatralnych
„Art-Re”, którzy zaprezentowali inscenizację
inspirowaną przygodami Kubusia Puchatka.
Program warsztatów plastycznych oraz taneczno-muzycznych pozwalał nie tylko na prezentację umiejętności, ale
także na wyrażanie swojej indywidualności.
Wykonane w ramach warsztatów plastycznych prace,
opracowane przy zastosowaniu rozmaitych technik plastycznych, pozwoliły na wizualizację odczuć oraz stanów emocjo-

nalnych autorów. W
ramach zajęć taneczno-muzycznych,
przy zastosowaniu
metody
oglądowej oraz dramy, ich
uczestnicy wcielili
się w rozmaite role,
a także mieli możliwość na wyrażenie
swojej ekspresji oraz prezentacji umiejętności improwizacji.

Zajęcia artystyczne zorganizowane w ramach ferii zimowych z całą pewnością pozwoliły dzieciom i młodzieży
na ciekawe i twórcze spędzenie wolnych dni.
Zbigniew Sieńko

Informacje sportowe

Impuls Ligi Squasha
1. Marcin Roszko		
20 pkt
2 Adam Brzoziewski
13 pkt
3-4. Marek Kamiński
12 pkt
		
Karol Lemański 12 pkt
5-6. Krzysztof Szczepanik 5 pkt
		
Tomasz Wieloch 5 pkt
7,8,9. Dariusz Budka
3 pkt
Kamil Kowalewski
3 pkt
Robert Sienica		
3 pkt
10. Julita Motuk		
2 pkt

W najbliższą sobotę, 7 lutego, po raz drugi w tym roku
odbędą sięw oleckiej Hali LEGA zawody z wojewódzkiego cyklu „Warmia i Mazury pływają”. Start zawodów jak
zawsze o godz. 10:30.
28 lutego w 36 pływalniach (w tym i w oleckiej LEDZE) całej Polski rozegrany zostanie II Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki Otyliada 2015. Zapisało się do niego
już ponad 300 osób. Maraton rozpocznie się o godz. 18:00
i trwać będzie aż ostatni pływający wyjdzie z wody lub do
6 rano. Zapisy wciąż trwają. Do 10 lutego można zgłosić
akces na stronie głównej organizatora imprezy www.otyliada.pl.
Bartosz Cieśluk

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: poniedziałki, 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
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Przedszkole „Smyk”

... w ostatnią śnieżną sobotę stycznia gościło w gospodarstwie
Dunajówka w Jaśkach koło Olecka, gdzie odbyła się prawdziwie zimowa zabawa. Nawet poranna śnieżyca nie odstraszyła
nikogo.
Na miejsce przybyła spora grupa rodziców i dzieci. Były
zjazdy ze stoku na sankach, workach i innych wynalazkach,
były śniegowe kolorowe bałwanki, orły na śniegu i zabawy
śnieżkami. Rodzice wspominali swoje dzieciństwo, wielu z
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nich aktywnie uczestniczyło w śniegowych zabawach. W
ciepłej chatce przy saunie można było zmienić przemoczone
ubranie i buty.
Zmęczeni ale niezmiernie zadowoleni mali i duzi uczestnicy zabawy odpoczywali przy ognisku, gdzie częstowano
doskonałą zupą pomidorową, bigosem i pieczoną kiełbaską.
W cieple ogniska parowały ubrania i cytrynowa herbatka z kubeczków, która dodatkowo rozgrzewała od środka.
To była niezmiernie wesoła i aktywnie spędzona sobota na
świeżym powietrzu.
eb

Konkurs fotograficzny
„Wigierska stopklatka”

K03201

V35305

V35605

Klaudia Domel, kl. Id,
Klasztor nad wodą
II miejsce
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Nowe zawody
Od dłuższego już czasu obserwuję zjawisko, które nasila
się. Wy, drodzy Czytelnicy, z pewnością też byliście świadkami takich sytuacji.
Chodzi mi o ludzi grzebiących w śmietnikach. Na pewno jest to znak naszych czasów. Jeszcze parę lat temu taki
widok można było również spotkać, lecz nie miało to takiej
masowości jak teraz. Przyznam się, że widok ludzi szperających na śmietnikach działa na mnie przygnębiająco i sama
nie wiem, jak się zachować. W jak tragicznych warunkach
musieli znaleźć się ci ludzie, by teraz nurkować w kontenerach w poszukiwaniu „skarbów”. Nie robią tego przecież dla
przyjemności.
Przypuszczam, że dla wielu z nich jest to jedyne źródło
utrzymania. Wyraźnie obniżył się wiek szperaczy. Dawniej
spotykało się ludzi w podeszłym wieku. Obecnie można spotkać dwudziesto-trzydziestolatków. Słyszę różne opinie na
temat tych ludzi. Myślę, że zbyt dużym uogólnieniem jest
stwierdzenie, że są to alkoholicy zbierający głównie aluminiowy złom, aby pieniądze z jego sprzedaży przeznaczyć na
tani alkohol. Zapewne wielu z nich tak robi. Wczujmy się
jednak w ich sytuację.
Nie wiem, czy to alkoholizm zmusił ich do wybrania takiego zajęcia, czy też upicie się jest zabiciem wstydu. Bez
wątpienia jedną z przyczyn wzrostu takiego zjawiska jest
ogromne bezrobocie. Nikomu nie życzę takiej sytuacji. Z
moich obserwacji wynika, że przedmiotem ich poszukiwań
nie są tylko aluminiowe puszki. Praktycznie nie gardzą niczym, co może się przydać. Wielokrotnie była to żywność.
Czasami przy śmietnikach dochodzi do kłótni i przepychanek, że ktoś wszedł nie na swój teren i stanowi poważną konkurencję. Dzieje się to głównie przy kontenerach w pobliżu
restauracji i barów. Ludzie – szperacze wyposażeni są w duże
torby i sprzęt objeżdżają kilkanaście śmietników dziennie.
Jeśli robią to by zdobyć środki na alkohol – w co bardzo wątpię – to ich sprawa. Jednak, jeśli zdobywają w ten sposób
środki do życia, to pytam, gdzie jest państwo czy władze samorządowe? Czy oni nie wyrzucają śmieci i nie widzą takich
sytuacji?
Ludzie ci często wybrali samodzielność i wolą zbieractwo niż żebraninę. Ta ostatnia zniknęła z pola widzenia. Być

może to efekt naszej obojętności i małej hojności. Nie ulega wątpliwości, że jedno czy drugie opisane zajęcie uwłacza ludzkiej godności.
I jeszcze jeden nowy „zawód”. O tym, że ludzie pierwotni mieli swoje potrzeby estetyczne, świadczą malowidła naskalne z epoki kamiennej. Spacerując ulicami miast
możemy odnieść podobnego wrażenia. Co prawda każdy
skrawek ściany na bloku, na płocie, na garażu, na sklepie
jest dokładnie zamalowany, jednakże ich poziom artystyczny nie ma nic wspólnego z poczuciem estetyki.
Czasami zdarzają się arcydzieła, jednak w większości
są to nieporadne bazgroły, pseudointelektualne napisy i
mnóstwo wulgarności.
O „twórcach” tych dzieł wiemy na pewno, że są to ludzie młodzi, a wręcz bardzo młodzi i mający pieniądze, bo
przecież farby kosztują. Nie jest tajemnicą, że graficiarstwo, to część subkultury młodzieżowej, tzw. hiphopowcy.
Dużym uogólnieniem byłoby uważać, że każdy chłopak
noszący obszerne spodnie mocno spuszczone w kroku to
graficiarz. Nie mam nic przeciwko młodzieżowej subkulturze i tego, jak się ubierają i czego słuchają, jednak jeżeli to przybiera postać wandalizmu i dotyka ona mój blok,
moją klatkę schodową, to w tym miejscu kończy się moja
tolerancja. Masowość tego zjawiska, to przejaw zbyt dużej
pobłażliwości dla małolatów.
Praktycznie ci, którzy niszczą cudzą własność poprzez
wypróbowanie swoich zdolności artystycznych, są bezkarni. Złapanie kogoś na gorącym uczynku jest raczej trudne,
ale możliwe. Surowe ukaranie niemałą kwotą pieniężną rodziców wystraszy na pewno część przyszłych „artystów”.
Osobiście podoba mi się kara znana jak dotychczas tylko z
filmów – wykonywanie prac społecznych na rzecz miasta.
A może któryś z szanownych Czytelników ma skuteczny środek? Bo graficiarstwo niech już sobie będzie (nawet
po cichu podziwiam), ale nie wandalizm.
Dwa nowe „zawody”: szperacz i graficiarz – czy potrzebne? Ekonomia odcisnęła swoje piętno na tych ludziach. I jedni i drudzy chcą przeżyć. Ci pierwsi nie radzą
sobie z pogarszającą się w ich domach sytuacją materialną,
a ci drudzy z własną duszą i „krzyczą” na murach i ścianach. Każdy ma swój sposób na przetrwanie.
Marusia
Ps. Mam kolegę, który jest szperaczem ciekawych napisów graficiarzy. Przesłał mi kilka „wpisów”. Oto jeden z
nich: „Ku… jakie życie jest piękne!” I kto się
z tym nie zgodzi?

