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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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Wydłużone godziny pracy 
Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku infor-
muje, że w dniach:

 28.04.2014 r.- 30.04.2014 r.
wydłuża godziny pracy 
sali obsługi podatnika

od godz. 7:15 do godz. 18:00 
w celu umożliwienia podatnikom złożenia zeznań 

podatkowych o wysokości uzyskanych dochodów za 
2013 r.

Inna strona wiosny

fot. Józef Kunicki

 „Chce się żyć” w KADRZE
Krzepi jak cukier, choć opowiedziana w nim historia 

wcale słodka nie jest. Bawi, choć teoretycznie nie ma w nim 
nic śmiesznego. Wzrusza, ale bez melodramatycznej tanio-
chy. Film z Polski, a zrozumieją go na całym świecie. Ta-

kimi słowami recenzent 
Łukasz Muszyński pod-
sumowuje dzieło Macie-
ja Pieprzycy „Chce się 
żyć”.

To nasza kolejna 
propozycja spotkania z 
kinem ambitnym w ra-
mach KADRU (Kino 
Ambitne Daje Radę). 
Prezentujemy w nim fil-
my ważne, z kategorii 
„must see”, które skło-
nią do refleksji, nie da-
dzą o sobie zapomnieć 
na długo po zakończeniu 
seansu. „Chce się żyć” 
bez wątpienia do takich 
obrazów należy.

Film opowiada hi-
storię niepełnosprawne-

go chłopca Mateusza (w tej roli Dawid Ogrodnik, nagrodzo-
ny Orłem za najlepszą główną rolę męską). Kiedy chłopiec 
przyszedł na świat, lekarze wydali na niego wyrok, uznając 
go za „roślinę”. Jednak jego rodzice (Arkadiusz Jakubik i 
Dorota Kolak) nigdy nie pogodzili się z diagnozą, wierząc, 
że mimo problemów z komunikacją, ich syn jest w pełni 
sprawny intelektualnie. Mateusz dorasta otoczony troską i 

miłością, zyskując wiernego przyjaciela - mieszkającą w 
sąsiedztwie Ankę (Anna Karczmarczyk). Jednak los spra-
wia, że musi rozłączyć się z rodziną i trafia do specjali-
stycznego ośrodka. Z dala od bliskich podejmuje trudną 
walkę o godność i prawo do normalnego życia. Sytuacja 
Mateusza zmieni się, kiedy do placówki trafi młoda wo-
lontariuszka (Katarzyna Zawadzka), a on sam przyciągnie 
uwagę lekarki (Anna Nehrebecka), która pracuje nad eks-
perymentalnymi metodami leczenia. 

Zapraszamy na seans i dyskusję.
KADR (Kino Ambitne Daje Radę) – projekcja filmu 

„Chce się żyć”, 
24 kwietnia 2014 r., godz. 19:00, wstęp 10 zł

Likwidacja PGK
Likwidator Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Ireneusz J. Szaruga poinformował Radę Miejską o stanie 
likwidacji przedsiębiorstwa. Między innymi wyceniony 
został biurowiec i wystawiony na przetarg za kwotę 3,5 
miliona złotych. 

Firma KOMA z Ełku prowadzi rozmowy w sprawie od-
kupienia linii do segregacji odpadów. Sprzedaż linii nie jest 
jednak taka prosta. Została ona zakupiona z tzw. funduszy 
norweskich. Dopiero Departament Funduszy Norweskich 
przy Ministerstwie Ochrony Środowiska może zezwolić na 
transakcję, gdyż gmina likwidując sortownię nie wywiąza-
ła się z umowy. 

Rozwiązano również umowę z trzema zbędnymi oso-
bami. 

Likwidator zapewnił również, że środki finansowe z 
działalności i wynajmu pomieszczeń pozwalają na bieżące 
funkcjonowanie firmy. Spłata zadłużeń nastąpi dopiero po 
sprzedaży wystawionej na licytację nieruchomości. 

infUM/to
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Witold Jurkiewicz, Po drodze, wystawa fotografii, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu 

Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22

KRONIKA PO¯ARNICZA 
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.44 zł
Pb 95 ........................5.29 zł
PB 98 ........................5,39 zł
LPG ...........................2,59 zł
Olej opałowy ..............3,80 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

16 kwietnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
14.00 - posiedzenie komisji rewizyjnej RM, Ratusz
17 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
18 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika
16.00 - Czarni Olecko - Polonia Lidzbark Warmiński (V 
liga), mecz piłki nożnej, Stadion MOSiR
Kino „Mazur” nieczynne
19 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
14.00 - Unia Olecko - KS Łabędnik, mecz piłki nożnej B - 
klasy, Boisko z Murawą Sztuczną
Kino „Mazur” nieczynne
20 kwietnia (niedziela) (Wielkanoc)
apteka dyżurna Składowa 6
Kino „Mazur” nieczynne
21 kwietnia (poniedziałek) (Lany Poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
22 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Ko-
pernika
23 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
24 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Finał Mistrzostw Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego Szkolnego Związku Sportowego w piłce ręcznej 
chłopców szkół ponadgimnazjalnych, hala Lega
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
19.00 - Chce się żyć, film z cyklu KADR, kino Mazur
25 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika
17.30 - Fotograficzne odsłony miasta, wernisaż, Galeria 
„Na schodach”, ROK „MG”
19.00 - Noe, wybrany przez Boga, film, kino Mazur (2D)
26 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
15.00 - Międzynarodowy Dzień Tańca, sal kina Mazur
16.30 - Niezgodna, film, kino Mazur
19.00 - Noe, wybrany przez Boga, film, kino Mazur (3D)
27 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
11.00 - Finał Wojewódzkiego Turnieju LZS w tenisie stoło-
wym o Puchar TVP OLSZTYN, hala Lega
16.30 - Niezgodna, film, kino Mazur
19.00 - Noe, wybrany przez Boga, film, kino Mazur (3D)
28 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
29 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Ko-
pernika

Informacji udzielił sekcyjny Radosław 
Osieck

22 marca od 15.12 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w Wie-
liczkach pożar suchych traw.

22 marca od 16.39 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w Krzy-
wym pożar beli słomy wyrzuconej na drogę.

22 marca od 17.47 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w No-
wym Młynie pożar suchych traw.

24 marca od 17.24 dwa zastępy JRG PSP usuwały skutki ko-
lizji drogowej z jezdni w okolicach Kukowa. Dachowanie opla 
Vectry.

Informacji udzielił sekcyjny Radosław Osiecki 
26 marca od 6.04 cztery zastępy JRG PSP jeden OSP Boraw-

skie, dwa OSP Wieliczki, jeden OSP Kleszczewo oraz jeden OSP 
Szczecinki gasiły w Norkach pożar trocin i urządzeń przemysło-
wych w zakładzie produkcyjnym przerobu drewna.

26 marca od 9.20 dwa zastępy JRG PSP usuwały przy Goł-
dapskiej drzewo niebezpiecznie pochylone nad parkingiem.

28 marca od 10.03 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Markowskie usuwały w Markowskich drzewo niebezpiecznie 
pochylone nad budynkiem strażnicy strażackiej.

28 marca od 22.11 jeden zastęp JRG PSP gasił przy szosie do 
Krupina pożar suchych traw.

29 marca od 8.53 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP Świę-
tajno poprawiały naruszone dachówki na kościele w Świętajnie.

29 marca od 10.21 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Norwida pożar suchych traw.

29 marca od 16.06 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w Świę-
tajnie pożar suchych traw.

29 marca od 20.21 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do fałszy-
wego alarmu zgłoszonego w dobrej wierze. Podejrzenie zapale-
nia się sadzy w kominie w budynku przy ulicy Kolejowej.

informacji udzieliła
młodsza ogniomistrz Katarzyna Jeglińska

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

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Zbigniew Bonio

• Antoni Madej (Słupsk)
• Natalia Senderacka (Kolno)

• Maciej Skrzeczyński
• Maciej Ulikowski
• Mariusz Wawrzyn
Upominki ufundowali:

	 √	Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15	
	 √	Libra, ul. Akawcjowa 9
	 √	TERNET, pl. Wolności 26	
 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne, 

długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magne-
sy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

Wypadek na obwodnicy Olecka
Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku obrażeń jakie 
odniosły w wypadku na obwodnicy Olecka. 
Do wypadku doszło 10 kwietnia około godziny 19:20. Zde-
rzyły się dwa samochody osobowy marki Nissan Primera 
jadący od strony Ełku i ciężarowy DAF skręcający na skrzy-
żowaniu z Gołdapi do Olecka. 
Uderzenie było tak silne, że strażacy musieli użyć specja-
listycznego sprzętu hydraulicznego, aby uwolnić kierowcę 
i pasażera z samochodu osobowego. Kierujący ciężarówkę 
nie odniósł żadnych obrażeń. natomiast podróżujaca nssa-
nem 26- letnia mieszkanka Gołdapi z urazem kręgosłupa 

została przewieziona do 108-go Szpitala Wojskowego w 
Ełku, pasażer nissana 25-letni mieszkaniec Gołdapi trafił z 
ogólnymi obrażeniami ciała do Szpitala w Olecku. 
Zgłoszenie o wypadku policja otrzymała od jednej z 
mieszkanek.
Strażacy przy użyciu sorbentów zneutralizowano wycieki 
płynów eksploatacyjnych i paliwa. 
Utrudnienia w ruchu trwały prawie do północy.
Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku oraz przepro-
wadzili oględziny. Teraz zostanie wszczęte dochodzenie 
mające szczegółowo wyjaśnić przyczyny wypadku

info. Zastępca Komendanta Powiatowego, st. kpt. 
Tomasz Jagłowski oraz asp. Tomasz Jegliński, KPP w 

Olecku

Uroczyste pożegnanie 
dzielnicowego

Po ponad 30 latach pracy w mundurze ze służbą pożegnał się 
wieloletni dzielnicowy Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego 
KPP Olecko - Marek Opaliński. Uroczyste pożegnanie odbyło się 
w miniony wtorek w sali odpraw oleckiej jednostki.

W czasie uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Olecku 
insp. Rafał Klauza podziękował Markowi Opalińskiemu za wielo-
letnia i rzetelną służbę. 

Do życzeń i gratulacji dołączyli się również pracownicy cywilni 
i policjanci z oleckiej jednostki. 

Obecny w czasie pożegnania wójt gminy Wieliczki Jarosław 
Kuczyński bardzo wysoko ocenił prace swojego dzielnicowego. 
Przez ostatnie 22 lata asp. sztab. Marek Opaliński był na tej gminie 
dzielnicowym. Za wieloletnią służbę był także odznaczony posta-
nowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski srebrnym i złotym 
medalem.        asp. Tomasz Jegliński
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Przedświąteczny felieton miał być ci-

chy i spokojny. Taki ciepły i bezstresowy. 
Przeczytałem jednak ekspertyzę spo-

rządzoną przez wydawców podręczników, 
a dotyczącą strat tego rynku, kiedy rząd 
wprowadzi nowy bezpłatny podręcznik. No 
i się zagotowałem...

Proszę Państwa! Roczne ich straty wy-
niosą 250 milionów złotych. Z powodu tylko jednego pod-
ręcznika do tylko jednej klasy!!! A przecież co roku będzie 
sukcesywnie wprowadzany nowy?

Mówi się ostatnio dużo o prorodzinnej polityce naszego 
państwa. Cały czas opowiada się nam, jak to kolejne rządy 
(AWS, SLD, PiS, PO) troszczą się o polską rodzinę. I nagle 
okazuje się, że wcale się o rodzinę nie troszczą. Kosztem ro-
dziny powolutku tworzą nowy rynek. Podręczniki sprowadza-
ją do roli gadżetu. Po jednorazowym użytkowaniu wyrzuca 
się je do kosza! Kosztem rodziny, kosztem społecznym, two-
rzy się coś wyimaginowanego, co ubrane w odpowiednią pro-
pagandę zaczyna funkcjonować jako realne. 

250 milionów rocznie polska rodzina dokłada do gadże-
towego biznesu. Do tylko jednej klasy uczniów. Jak lekko 
policzyć: to należy pieniądze przemnożyć przez 9 (trzy klasy 
nauczania początkowego, 3 klasy podstawówki, 3 klasy gim-
nazjum). To liczone jest lekką ręką, bo cena podręczników 
wzrasta wraz z  wiekiem ucznia. Trzeba też wziąć pod uwagę 
fakt, że to tylko jeden przedmiot!

Z drugiej strony należy rozważyć też inne aspekty.
Przecież produkcja i handel podręcznikami wcale nie musi 

maleć? Tyle samo dzieci idzie przecież do szkoły. Jeśli idzie 
ich mniej, to między innymi dlatego, że przyszli rodzice kal-
kulując odkładają rodzenie dzieci na później albo po prostu 
nie chcą być rodzicami. I wina w tym, miedzy innymi, wy-
dawców podręczników, że tworząc sztuczny rynek zapędzili 
się w ślepą uliczkę. 

Porównałbym to nawet do handlu mięsem z Rosją. Wej-

ście na ryzykowny rynek i bogacenie się to jest dobrze. Ale 
gdy Putin chce się zemścić i mięsko zostaje w kraju, to wte-
dy zaczyna się wielkie „aj waj”.  Wtedy to Rząd, czyli my 
wszyscy, musimy się solidarnie złożyć na straty jakie z tego 
powodu mają przedsiębiorcy.  Przecież było to prywatne ry-
zyko i takie powinno pozostać. Trzeba się bić o realne spra-
wy, a nie o kartofle na Księżycu.

Niejeden już przejechał się na handlu z Rosją i dopóki 
ten kraj się nie ucywilizuje, to handlujący, a nie my powinien 
odpowiadać za swoje czyny.

To, mimo krytyki rządu, naprawdę jest akcja prorodzin-
na. Podręcznik, tak jak kiedyś, będzie służył przez wiele lat. 
Tak jak za moich czasów w podstawówce, będzie można 
go odstąpić lub sprzedać młodszym uczniom. Koszty nauki 
spadną. Każdy wydatek na dziecko w takim społeczeństwie 
jak nasze, które powolutku dogania Europę, jest ważny. Każ-
da z oszczędzonych złotówek poprawia sytuację rodziny. 
Sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji. 

Państwo nas oszukiwało. Oszukuje i będzie oszukiwać! 
Ważne są podatki. Tak przejrzysty rynek jak produkcja ksią-
żek przynosił zawsze i będzie przynosił zyski dla skarbu 
państwa. Dlaczego rząd (każdy rząd) zajmował tak nieugiętą 
postawę z wprowadzeniem vat na sprzedaż książek? Bo to 
jest dochód budżetu. Z niego można zapewnić socjal, a co za 
tym idzie i kiełbasę wyborczą.

Ale dość tych nerwów. Idą Święta. Spokojnie.
W ostatnią niedzielę na oleckim Rynku po raz pierwszy 

przed Wielkanocą odbył się Jarmark. Zapewne przez krótki 
czas, bo około czterech godzin, stragany odwiedziło na pew-
no ponad tysiąc osób. Widzowie obejrzeli spektakl grupy 
teatralnej oraz występy zespołów ludowych i przedszkola-
ków. Słonce też dopisało i świeciło od wczesnego rana do 
późnego wieczoru. Jednym słowem bardzo udana impreza. 
Nie narzekali też wystawcy.

Było bowiem dużo zwiedzających jak też i dużo kupu-
jących. Przez chwilę najbardziej poszkodowaną na Rynku 
była mała dziewczynka, której uciekł napełniony helem ba-
lon. Za chwilę jednak tata kupił jej drugi. 

Hitem był prawdziwy podpiwek sprzedawany na stoisku 
Środowiskowego Domu Samopomocy z Wronek. 

To był taki prawdziwy smak dzieciństwa. 
Mama przygotowywała go zawsze przed świętami. Nie 

pamiętam za bardzo technologii produkcji. Najpierw płyn 
stał w dużym wiadrze przykrytym ściereczką. Potem poma-
galiśmy wlewać go do butelek, a tata wynosił je do piwnicy. 
To były butelki z takim hermetycznym zamknięciem, jakim 
do tej pory ma piwo Grolsch.

Już na drugi dzień rano pędziliśmy do piwnicy po jeszcze 
niedojrzałe tzw. swojskie piwo. A jeśli się butelkę nawet lek-
ko potrząsnęło, to napój strzelał pianą na wszystkie strony 
plamiąc białe obrusy, koszule i ściany.

Tak więc podpiwek przywołał z pamięci dawno już spi-
sane i zamknięte karty ...

Na Rynku zjawiła się nawet rodzina z Niemiec. Gdy 
organizatorzy sprzątali, czyli dzierżąc w rękach miotły za-
miatali bruk, podeszli do nas i spytali czy mogą pomóc. A 
i owszem. 

Praca poszła znacznie szybciej w kooperatywie mię-
dzynarodowej. Okazało się, że ich dziadkowie pochodzili z 
Mieruniszek.

Przyjechali obejrzeć ziemie przodków i trafili na Jar-
mark. A jacy szczęśliwi byli, że mogli przy nim choć tro-
szeczkę pomóc? Ja też jestem szczęśliwy, że mogłem tego 
dnia być na oleckim Rynku.

I to byłoby na tyle w ten przedświąteczny czas.
Spokojnych, pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkiej 

Nocy życzy
B. Marek Borawski
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   ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33

fax. 87-520-27-46
OFERTY PRACY           

1. pilarz 
2. magazynier / zaopatrzeniowiec 
3. asystent budowy 
4. operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych 
5. operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych 
6. krawiec 
7. technik produkcji cabrio/plandek 
8. tapicer 
9. pomoc kuchenna 
10. kucharz 
11. kelner 
12. instruktor nauki jazdy 
13. fizjoterapeuta 
14. sprzedawca 
15. stolarz meblowy 
16. robotnik budowlany 
17. sterowniczy 
18. kierowca samochodu ciężarowego
19. magazynier 
20. barman 
21. pracownik do spraw promocji i reklamy 
22. operator spycharki.
23. ogrodnik 
24. robotnik gospodarczy 
25. kierownik robót budowlanych (drogowych) 
26. formierz odlewnik 
27. elektryk 
28. pracownik ochrony
29. robotnik leśny

V1
20

01

W trosce o zdrowie mieszkańców Starostwo Powiatowe, 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska i Olmedica Sp. z o.o. w 
Olecku na terenie szpitala zorganizowały 30 marca „Białą 
Niedzielę”.

Z bezpłatnych badań skorzystali dostawcy mleka wraz ze 
swoimi rodzinami oraz pracownicy OSM w Olecku. Ogółem 
wykonano 480 różnych badań (w tym: cytologiczne, prosta-
ty, mammograficzne, pomiar tkanki tłuszczowej i ciśnienia 
oraz oznaczanie poziomu cukru).

Osoby zgłaszające się na badanie cytologiczne i prostaty 
otrzymały materiały z zakresu profilaktyki zdrowotnej, ko-
smetyki firmy Ziaja oraz zaproszenie rodzinne na basen w 

Hali Lega.
Czas miło upływał pacjentom przy kawie i słodkich 

wypiekach ufundowanych przez firmę Piekarnia - Cukier-
nia Jan Staniszewski. 

Sporządziła: Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Sponsorzy:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku, Ziaja, 
Hala LEGA, Cukiernia – Piekarnia Jan Staniszewski, 
Fundacja „Wygrajmy Zdrowie”, GSK, Wojewódzki 
Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profi-
laktyki Raka Szyjki Macicy

Badania profilaktyczne

Awanturnik 
trzeźwiał w areszcie

Oleccy policjanci interweniowali w jednym z mieszkań 
na terenie Olecka. Poszkodowany poinformował, że nie-
znany mężczyzna wszedł na balkon, wybił szybę i uciekł. 
Szybka reakcja policjantów pozwoliła zatrzymać sprawcę. 
Sprawca został zatrzymani do wytrzeźwienia.

Do zdarzenia doszło 14 kwietnia około 22.00. Na tele-
fon oficera dyżurnego oleckiej jednostki zadzwonił miesz-
kaniec informując, że ktoś wszedł na jego balkon i wybił 
szybę. Poszkodowany wskazał kierunek ucieczki sprawcy. 
Natychmiast na miejsce skierowano patrol prewencji. Poli-
cjanci szybko zatrzymali podejrzanego. Po wylegitymowa-
niu okazało się, że jest to Henryk J. nie posiadający stałego 
miejsca zamieszkania. 27-latek w rozmowie przyznał się 
do zniszczenia szyby. 

Był pijany i agresywny. W związku z tym, że nie re-
agował na polecenia do uspokojenia został obezwładnio-
ny i założono mu kajdanki. Wyrażał się, że wróci do tego 
mieszkania i wszystkich zabije. Badanie alkomatem wy-
kazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. W 
związku z tym, że zachowanie Henryka J. mogło zagrażać 
bezpieczeństwu innych osób został on zatrzymany.  

Noc spędził trzeźwiąc w policyjnej celi.
Teraz za zniszczenie mienia  i zakłócenie porządku pu-

blicznego  będzie odpowiadał przed sądem.
asp. Tomasz Jegliński
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Posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej

16 kwietnia (środa) o godzinie 14.00 odbędzie się posiedze-
nie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Ocena stanu gospodarki lokalami użytkowymi gminy i 
jednostek organizacyjnych – ciąg dalszy. 
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

„Artyści są wśród nas – Dwie 
ręce, głowa i sztuka gotowa”

Trwają prace przy budowie mostku na rzece Możniance.
Firma z Wejherowa robi to szybko i solidnie.
Pracownicy do Świąt, chcą częściowo (bez poręczy) od-

dać mostek do użytku.
Wal

 Biblioteka Publiczna oraz Przedszkole Niepubliczne 
„Jedyneczka” w Olecku wspólnie zorganizowały warszta-
ty tworzenia pisanek wielkanocnych oraz ozdabianie stro-
ików i  koszyków wielkanocnych. 

Naszymi gośćmi były Halina Bożuk – która przepięk-
ne tworzy pisanki – różnymi technikami, oraz Grażyna 
Sowulewska specjalizująca się w zdobieniach i upiększa-

niach koszyków i nie tylko. Jajka, jako materiał do zajęć po-
darował nam zaprzyjaźniony z nami Józef Słowiński. 

Zapewniam wszystkich, że emocji i zabawy było dużo. 
Na zakończenie nasi goście otrzymali  podziękowania za-
projektowane i wykonane przez naszego informatyka Mar-
ka Chlebanowskiego, a Marek Pacyński – znany wszyst-
kim rysownik wykonał na tę okazję odpowiedni rysunek z 
motywem wielkanocnym. 

Projekt zorganizowała Jolanta Krasowska pod czujnym 
okiem kierownik biblioteki Katarzyny Jeżewskiej. Koloru 
całej imprezie i pisankom nadała Teresa Rakus.

ibpm

Bezpłatne szkolenie 
komputerowe 

„Internet bez granic”
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

-Mazurskiego, zwrócił się z prośbą do Urzędu Gminy w 
Olecku o wsparcie inicjatywy pod nazwą „Internet bez 
granic”. Działania mają polegać na przeprowadzeniu cy-
klu bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi komputera i 
internetu.

Gmina olecka realizuje projekt „Sieć Szerokopasmo-
wa Polski Wschodniej” i w związku z realizacją tego 
przedsięwzięcia Marszałek zaproponował gminie współ-
pracę. Działania dotyczą osób powyżej 45 roku życia. 
Umiejętności zdobyte dzięki tym szkoleniom mają mieć 
istotny wpływ na poszukiwanie przez nie pracy.

Szkolenia są bezpłatne i gmina do 10 kwietnia zbiera 
zgłoszenia do projektu.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu lub 
w pokoju 31 przez Tomasza Bellona.

infUM/to
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SPRAWDŹ STAN REALIZACJI 
ZWROTU 

SWOJEGO PODATKU!
Uprzejmie informujemy, że Naczelnik Urzędu Skarbo-

wego w Olecku uruchomił nową usługę online. Osoby, któ-
re złożyły zeznanie podatkowe mogą na stronie interneto-
wej Urzędu Skarbowego w Olecku uzyskać informację na 

temat statusu zwrotu podatku wykazanego w zeznaniach 
za 2013r. 

Aby uzyskać dostęp do informacji należy wejść na stro-
nę internetową  www.us.olecko.pl wybrać Urząd Skarbo-
wy w Olecku, wpisać użyty w zeznaniu identyfikator po-
datkowy (PESEL/NIP) pierwszego podatnika z zeznania 
oraz kwotę przychodu z zeznania za rok 2013 zaokrąglone-
go do pełnych złotych np. w PIT-37 poz. 64.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza na stronie in-
ternetowej pojawi się informacja dotycząca tego na jakim 
etapie jest realizacja zwrotu podatku.  

Zachęcamy również do wysyłania deklaracji podatko-
wych przez Internet. Wejdź na stronę systemu e-Deklara-
cje na www.finanse.mf.gov.pl   

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454

METAMORFOZA
5 kwietnia b. r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodo-

wych zorganizowano „METAMORFOZĘ” – akcję promu-
jącą zdrowy styl życia.  

Zgodnie z nazwą, celem jej była przemiana sposobu 
myślenia, postępowania i również wyglądu uczestników.

Dalicja Szuszczewicz, psycholog, dietetyk - przekony-
wała, że aby osiągnąć założone cele trzeba być wytrwałym. 
Wskazywała, iż dieta powinna być naturalna i zrównowa-
żona. 

Tomasz Zubkowicz, instruktor personalny – zapoznał 
z mechanizmami redukowania tkanki tłuszczowej i roli ak-
tywności fizycznej. Odradzał stosowania ostrych diet, po-
nieważ powodują spalanie mięśni, a nie tłuszczu. Zapoznał 

ze strategiami dietetycznymi w trakcie redukowania masy 
ciała.

Zajęcia kulinarne poprowadził Artur Zabokrzycki, 
który wprowadził w tajniki kuchni włoskiej, pełnej aro-
matów wspaniałych naturalnych przypraw. Pod okiem do-
świadczonego kucharza uczestniczki przygotowały m.in.: 
ravioli, spaghetti, deser panna cotta i tiramisu,.

W trakcie spotkania Katarzyna Lotkowska, fryzjerka 
oraz Aleksandra Łaszczyńska, kosmetyczka - zajmowały 
się metamorfozą dwóch uczestniczek akcji. 

Panie zobaczyły, że perfekcyjne strzyżenie włosów to 
podstawa atrakcyjnej fryzury. Właściwie dobranymi ko-
smetykami i prawidłowym modelowaniem włosów można 
uzyskać piękny efekt. Dopasowanym i dobrze wykonanym 
makijażem można wydobyć piękno kobiety i sprawić, że 
poczuje się wyjątkowo. 

Profesjonalistki udzie-
lały uczestniczkom rad i 
wskazówek dotyczących 
uczesania, makijażu i do-
boru kolorów do typu uro-
dy.

Warsztaty zakończono 
degustacją smacznych i 
zdrowych posiłków kuchni 
włoskiej. 

Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.

olecko.pl 

Strategia Upowszechniania 
Kultury Fizycznej

Pod koniec marca Gminny Wydział Edukacji, Kultury 
i Sportu rozpoczął konsultacje społeczne na temat upo-
wszechniania kultury fizycznej w latach 2014 – 2020.

Głównym źródłem wiedzy, na podstawie których zosta-
ną podjęte decyzje o opracowaniu dokumentu jest ankieta 
w formie papierowej jak i elektronicznej. Konsultacje spo-
łeczne prowadzone będą do 15 kwietnia.

W/w ankieta znajduje się w obu formach w zakładce 
„Strategia upowszechniania kultury fizycznej” na stronie 
www.olecko.pl           InfUM/to
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Biblioteka i Stowarzyszenie 
Osób Myślących Olecko

W czytelni Biblioteki Publicznej w Olecku od trzech miesięcy 
w każdy czwartek rozgrywany jest długoterminowy ranking 
potyczek w Rummikuba. Tu spędzamy wolny czas na grach 
i logicznym myśleniu, który bardzo nas integruje. Na zaję-
ciach przy jednym stole spotykają się gracze w różnym wieku 
:  dorośli, młodzież i dzieci, a łączy nas wszystkich wspólne 
popołudnie na rozgrywkach. Każde spotkanie to wielka nie-
wiadoma, jak to będzie dzisiaj z tym szczęściem. Jesteśmy w 
połowie rozgrywek i już widać, że Monikę, Kubę i Mateusza 
trudno będzie zepchnąć z pudełka. Ta wiadomość  bardzo in-
nych mobilizuje do dalszej zabawy i zrobimy wszystko, by 
jak najwięcej „namieszać”. Wygrana, to też nagrody, więc jest 

12 kwietnia w centrum na Rynku Miejskim odbył się I 
Olecki Jarmark Wielkanocny, którego organizatorami  była 
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej, przy 
współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury ”Mazury 

I Olecki Jarmark Wielkanocny

o co walczyć. Nad poprawnością rozgrywek czuwa Darek 
Kruchelski, a zajęcia prowadzi Teresa Rakus.

Garbate”.
Na Jarmarku można było zakupić 

wiele pięknych wy-
robów rękodzielni-
czych związanych z 
Wielkanocą, takich 
jak pisanki, stroiki, 
rzeźby, palmy, obra-
zy i wiele przepysz-
nych, swojskich wy-
robów kulinarnych.

Czas na Wielka-
nocnym Jarmarku 
umilały występy ar-
tystyczne grup z oleckich przedszkoli: 

Jedynaczka, Smyk, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, 
grupy teatralnej ZA KURTYNĄ, zespołów Oleckie Echo, Świę-
towiacy, Prząśniczki oraz Jarka. Mali aktorzy i śpiewacy zostali 
obdarowani słodyczami ufundowanymi przez ekogospodarstwo 
Martyna. 

Kupujący produkty na stoiskach mogli wziąć udział w 
loterii, w której do wygrania były wyroby rękodzielnicze, 
kulinarne oraz wejściówki na pływalnię „Lega”. Największą 
atrakcją dla najmłodszych był konkurs plastyczny na najpięk-
niejszą pisankę. W tym konkursie do wygrania były równie 
atrakcyjne nagrody: wejściówka do kina, wejściówka na pły-
walnię, pisanka i znaczki z widokami Olecka. Prace laure-
atów można zobaczyć na stronie www.lot.olecko.pl.

Na I Oleckim Jarmarku Wielkanocnym odbyła się rów-
nież zbiórka publiczna zorganizowana przez Lokalną Orga-
nizację Turystyczną Ziemi Oleckiej z przeznaczeniem dla  
niepełnosprawnego Pawła Bartoszewicza na usunięcie ba-
rier architektonicznych i dostosowanie mieszkania do osoby 
niepełnosprawnej ruchowo. 

Paweł Bartoszewicz jest mieszkańcem Wólki Kijewskiej, 

ma 24 lata. W 2009 roku był uczestnikiem wypadku samo-
chodowego. Ma uszkodzony kręgosłup. Z powodu pogor-
szenia zdrowia P. Bartoszewiczowi amputowane zostały 
nogi. W tej sytuacji pragniemy pomóc w usunięcie barier 
architektonicznych w 
jego domu.

Komisja po przeli-
czeniu ofiar pieniężnych 
z dnia 12 kwietnia br. 
stwierdziła, że zebrano 

ł ą c z n i e 
365 zł 
62 gr. 
Wszyst-
kim dar-
czyńcom serdecznie dziękujemy.

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Ziemi Oleckiej

PS. Dobrowolną wpłatę na rzecz Pawła 
Bartoszewicza można przekazać:
Nazwa odbiorcy: Lokalna Organizacja 
Turystyczna Ziemi Oleckiej,

ul. Kolejowa 3, 19-400 Olecko
Numer konta: 32 9339 0006 0000 0008 1432 0010
Tytuł wpłaty: Paweł Bartoszewicz
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„Lekturomaniacy”
4 kwietnia w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika  

w Olecku odbył się II Regionalny Turniej Czytelniczy „Lek-
turomaniacy” pod Honorowym Patronatem Warmińsko-Ma-
zurskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Olecka. Impreza 
jest kontynuacją ubiegłorocznego I Powiatowego Turnieju 
Czytelniczego o tej samej nazwie. 

Turniej „Lekturomaniacy” to odpowiedź na niepokojący 
stan statystyk dotyczących stanu czytelnictwa w Polsce.

Nieocenionym atutem „Lekturomaniaków” jest również 
aktywizacja i integracja środowiska lokalnego, zwłaszcza, że 
w tym roku poszerzyliśmy zasięg imprezy na szczebel regio-
nalny i zaprosiliśmy do udziału szkoły nie tylko z powiatu 
oleckiego, ale też z powiatów ościennych.

To nowatorskie przedsięwzięcie wspierała od strony or-
ganizacyjnej i promocyjnej dyrektorka Gimnazjum nr 2 im. 
Mikołaj Kopernika Anna Dorota Siemiatycka, która przy-
witała wszystkich gości tegorocznego turnieju parafrazą słów 
wybitnej postaci literatury polskiej, Marii Dąbrowskiej, mó-
wiąc: Książka i możliwość czytania, to niewątpliwie jeden z 
największych cudów ludzkiej cywilizacji, to koło napędowe 
procesu uczenia się przez całe życie i swoista recepta na suk-
ces w życiu dorosłym.

Tegoroczne zmagania uroczyście otworzył włodarz na-
szego miasta, orędownik i pasjonat literatury, burmistrz - 
Wacław Olszewski, słowami wielkiego, romantycznego po-
ety - Johanna Wolfganga Goethego: Nie pozwól by minął Ci 
choć jeden dzień bez spojrzenia na doskonale dzieło sztuki, 
wysłuchania wspaniałego utworu muzycznego i przeczyta-
nia, w części, jakiejś wspaniałej książki. 

W tegorocznych zmaganiach o tytuł „Lekturomaniaków” 
rywalizowało 3 trzyosobowe drużyny, dwie z powiatu olec-
kiego i jedna z powiatu ełckiego.

Były to mianowicie:
drużyna Gimnazjum w Judzikach w składzie: Anita Ko-

rotko, Ewelina Nartowicz, Urszula Augustynowicz;
drużyna Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w 

Olecku w składzie: Agata Bielenica, Barbara Kamińska, 
Maciej Marchewka;

drużyna Gimnazjum nr 4 w Ełku w składzie: Edyta Gie-
rasimiuk, Anna Próchniak, Anna Koronkiewicz.

Turniej składał się z 12 konkurencji. Biorący w nim 
udział uczniowie, mogli wykazać się w nich wieloma umie-
jętnościami, w niezwykle ciekawych rundach pytań i zadań, 
sprawdzających zarówno ich wiedzę z treści lektur, jak i ta-
lenty aktorskie, recytatorskie, plastyczne, redakcyjne oraz 
twórcze i kreatywne sporządzenie wypowiedzi stylistycznej.  
Nad przebiegiem konkursu oraz rzetelną oceną poszczegól-
nych zadań czuwała komisja konkursowa w składzie: 

Małgorzata Burba – ekspertka MEN, edukatorka, pra-
cownik W-M ODN w Olsztynie filia w Olecku;

Elżbieta Rowińska – kierowniczka W-M Biblioteki Pe-
dagogicznej w Olsztynie filia w Olecku;

Eligia Marta Bańkowska – dyrektorka SP nr 1 im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Olecku, polonistka;

Marek Borawski – redaktor naczelny „Tygodnika Olec-
kiego”.

Każda z drużyn prezentowała wysoki poziom wiedzy na 
temat lektur szkolnych, a ciekawe konkurencje mobilizowa-
ły uczestników do wytężonej pracy i zdrowej rywalizacji. 
Efekty zmagań uczniów były fascynujące, ukazały ogromne 
talenty zarówno stricte polonistyczne, humanistyczne, języ-
kowe, jaki i plastyczne, teatralne oraz redakcyjne. 

Podczas turnieju panowała przyjazna atmosfera, sprzyja-
jąca integracji młodzieży uczestniczącej w zmaganiach kon-
kursowych. 

Młodzież z Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w 
Olecku, przywitała każdą z drużyn i wymieniła uścisk dłoni, 
życząc współzawodnikom powodzenia. Nie można też pomi-
nąć dopingującej widowni, która w kulturalny sposób kibico-
wała wszystkim drużynom, ciekawymi hasłami, zagrzewają-
cymi do rywalizacji. Oto treść wybranych: „Czy to w Olecku, 
Judzikach, czy Ełku, ciekawą książkę warto mieć w ręku”, 
„Książki są cool, więc czytaj ich full”, „O każdej porze nocy 
i dnia, książka wiele radości da”.

Rywalizacja prowadzona w duchu fair play zakończyła 
się zwycięstwem drużyny z Gimnazjum nr 4 w Ełku (przy-
gotowywaną przez: Joannę Sokołowską, Alinę Omilian, 
Iwonę Milewską). Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimna-
zjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku (przygotowywa-

na przez Magdalenę Nygę), a trzecie miejsce na podium 
przypadło drużynie z Gimnazjum w Judzikach (przygoto-
wywaną przez Agnieszkę Łaskowską).

W II Regionalnym Turnieju Czytelniczym „Lekturo-
maniacy” nie było uczniów przegranych, wszyscy brali 
bardzo aktywny udział w konkursie i dzięki tak zaangażo-
wanej postawie wszyscy mogą się cieszyć z wygranych i 
chwalić się swoją wiedzą.

Dzięki hojnym sponsorom, którymi byli lokalni przed-
siębiorcy z powiatu oleckiego, żaden uczestnik turnieju 
nie wyszedł z pustymi rękoma. Za udział w turniejowych 
zmaganiach wszyscy otrzymali dyplomy, upominki książ-
kowe, a zawodnicy zwycięskiej drużyny otrzymali czytniki 
e-book renomowanej marki Kindle. Ta wspaniała nagroda 
trafiła również do uczennicy z drużyny Gimnazjum nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Olecku – Barbary Kamińskiej – 
jako SPECJALNE WYRÓŻNIENIE za twórczą realizację 
zadań, doskonałe przygotowanie merytoryczne i wyróżnia-
jącą się postawę w II Regionalnym Turnieju Czytelniczym 
„Lekturomaniacy”.

Wręczenie nagród nie zakończyło tego emocjonujące-
go dnia w murach Gimnazjum nr 2 w Olecku. Na koniec 
członek naszego Jury, Marek Borawski – redaktor naczelny 
„Tygodnika Oleckiego”, poprowadził warsztaty dzienni-
karskie, zarówno dla uczestników konkursu, jak i kibicu-
jącej młodzieży. 

Na zakończenie turnieju przeprowadzono ewaluację 
zrealizowanego przedsięwzięcia, a ocena podjętych dzia-
łań została przeprowadzona zarówno wśród  młodzieży, jak  
i nauczycieli, opiekunów i członków Komisji Konkurso-
wej. Wyrażone opinie na temat idei konkursu były niezwy-
kle pochlebne, warto przytoczyć niektóre z nich; „konkurs 
był bardzo fajny, ciekawe konkurencje”, „supernagrody, dla 
których warto było się uczyć”, „różnorodne konkurencje”, 
„świetna organizacja, dobra zabawa i miła atmosfera”, „na-
leży kontynuować konkurs, bo jest super”, „profesjonalne 
prowadzenie”, „doskonała oprawa słowna”,  „ciekawa 
oprawa muzyczna”, „liczne konkurencje”, „transparenty 
zagrzewające do czytania książek”, „profesjonalne Jury”, 
„ładne urządzenie sali”,  „wspaniałe nagrody-motywują-
ce”, te słowa utwierdziły  nas w przekonaniu o sensie kon-
tynuacji tegoż projektu. 

Nawiązując do słów pani dyrektor – Anny Doroty Sie-
miatyckiej, którymi powitała wszystkich zgromadzonych 
gości,  pragniemy podziękować wszystkim obecnym, któ-
rzy docenili znaczenie cudu, jakim jest możliwość czytania 
dla rozwoju cywilizacyjnego, twórczego wyrażania idei, 
doświadczeń i emocji za pośrednictwem słowa pisanego 
oraz tym, którzy z wielką życzliwością i zaangażowaniem 
wspierali naszą inicjatywę. 

Usatysfakcjonowani opiniami uczestników już teraz 
planujemy przyszłoroczny turniej, a wzbogaceni o opinie 
młodzieży, opiekunów i Jury, postaramy się uczynić go 
jeszcze bardziej interesującym. Tym samym już dziś zapra-
szamy zainteresowane gimnazja do wzięcia udziału w tej 
niezwykle wartościowej imprezie za rok.

Mariola Zdancewicz, Bogumiła Makola

Szczególne podziękowania za wsparcie finansowe 
turnieju należą się sponsorom:  
panom Wojciechowi i Piotrowi Kotom  – współ-
właścicielom Delphii Yachts, panom Wojciechowi 
Makowskiemu, Bogusławowi Milewskiemu – 
współwłaścicielom sklepu spożywczego „Sam”, 
panu Janowi Staniszewskiemu – właścicielowi 
Piekarni-Cukierni Staniszewski, pani Annie Łuczko-
-Staszków prezes Okręgowej Mleczarni w Olecku, 
pani Zofii Siemaszko właścicielce Księgarni, panu 
Sławomirowi Gorlo - właścicielowi Firmy Handlo-
wo-Usługowej, panu Romanowi Prawdzie – wła-
ścicielowi Zakładów Produkcyjno-Usługowych 
„Prawda”, panu Piotrowi Bielenicy – właścicielowi 
kwiaciarni „Irys”, panu Jerzemu Maliszewskie-
mu – właścicielowi Szkoły Nauki Jazdy oraz panu 
Krzysztofowi Suchockiemu – właścicielowi Przed-
siębiorstwa Wielobranżowego „KRAM”, panu 
nadleśniczemu Zbigniewowi Poniatowskiemu.
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W poniedziałek 14 kwietnia w Giżach w obecności licznie 
przybyłych gości Roman Prawda prezes Grupy Zakładów 
„Prawda” dokonał uroczystego otwarcia biogazowni. Jest to 
pierwszy tego typu zakład we wschodniej części wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego i na razie jeden z nielicznych w 
całym kraju. 

Na uroczystość przybyli: wiceminister finansów Janusz 
Cichoń, wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziew-
ski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego 
Jarosław Słoma, poseł na Sejm RP Stanisław Żelichowski, 
prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Kacprzyk, 
starosta olecki Andrzej Kisiel, starosta gołdapski Andrzej 
Ciołek, burmistrz Olecka Wacław Olszewski, dyrektor gene-
ralny Polskiej Grupy Energetycznej Jarosław Dzięgielewski, 
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Ryszard 
Ziembicki, wójt gminy Świętajno Janina Trus, właściciel 
stoczni Delphia Yachts Wojciech Kot i inni znamienici goście. 

W swoim wystąpieniu Roman Prawda zaznaczył, że odda-
wany do użytku obiekt jest wizytówką nowoczesności. Pod-
kreślił „Jest to również obiekt, który pokazuje postęp tech-
nologiczny jaki dokonuje się na Ziemi Oleckiej. Odnawialne 

Biogazownia w Giżach

źródła energii to istotna cześć planu strategicznego Polski i 
Unii Europejskiej.

Kwestia bezpieczeństwa energetycznego jak i źródeł jego 
dywersyfikacji nie podlegają dyskusji szczególnie w tych cza-
sach” – stwierdził.

Obiekt powstał przy wsparciu programów unijnych reali-
zowanych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska.

W dalszej części wystąpienia zaznaczył, że „produkujemy 
energię elektryczną i ciepło, które wykorzystujemy do susze-
nia drewna. Grupa „Prawda” zatrudnia ponad 1200 pracow-
ników. ZPU Prawda doszła do tego momentu rozwoju dzięki 
owocnej współpracy ze wszystkimi partnerami biznesowymi 
zarówno po stronie działalności gospodarczej, jak i tymi po 
stronie administracyjnej.

Chciałbym wam wszystkim i każdemu z osobna bardzo 
podziękować. Całe moje dojrzałe życie związałem z Olec-
kiem, z tym regionem ... i każdy dzień pracy jest dla mnie 
bardzo ważny.

Dziękuję mojej córce Iwonie i zięciowi Marcinowi. To 
dzięki ich wysiłkowi i ciężkiej pracy powstały te biogazow-
nie. Dziękuję za zaangażowanie  Panu Ryszardowi Cec-
kowskiemu.

Dziękuję wszystkim firmom, bankom i instytucjom za 
współpracę. Dziękuję bardzo”.

Następnie głos zabrali goście: wiceminister Janusz Ci-

choń, poseł Stanisław Żelichowski, wojewoda Marian Po-
dziewski, wicemarszałek Jarosław Słoma oraz burmistrz 
Wacław Olszewski.

M. Podziewski podkreślił fakt, że Grupa Prawda, to fir-
ma rodzinna. Stwierdził, że ten sposób prowadzenia bizne-
su zawsze gwarantuje pomyślny rozwój. Zwrócił też uwagę 
na fakt, że motorem działań był i jest Roman Prawda. „Jest 
również marką tych dokonań” – zakończył wystąpienie.

J. Słoma stwierdził, że uruchamiając w biogazowni pro-
dukcję prądu i ciepła Zakłady Prawda zamknęły technolo-
gicznie proces tworzenia swoich produktów. Włączyły też 
firmę w produkcję rolniczą, a „Rolnictwo jest podstawą 
funkcjonowania tysięcy rodzin na Mazurach” – zakończył.

W. Oleszewski pogratulował zakładom rodzinnym Praw-
da otwarcia nowego kierunku produkcji. Przypomniał też 
czasy, w których R. Prawda rozpoczynał działalność na te-
renie miasta. „Mały zakład produkcyjny przekształcił się w 
ciągu 12 lat w wielką wielobranżową firmę”.

Goście po przecięciu wstęgi udali się zwiedzać zakład, a 
później zostali zaproszeni na obiad.

Opracował B. Marek Borawski
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Andrzej Malinowski

PLAC WOLNO
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call
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SERWIS BIURO RACHUNKOWE
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Kamienna Boża Meka w Rogalach

Dojazd: Olecko - Gołdap - Mażucie 
- Rogale

Kamienną Bożą Mękę w Rogalach 
widzieliśmy podczas wyprawy rowe-
rowej po północno-zachodniej części 
powiatu gołdapskiego. Poruszaliśmy 
się drogami polnymi, kamiennymi 
traktami i ścieżkami leśnymi. Wyje-
chaliśmy ze wsi Mażucie (tutaj zo-
stawiliśmy samochód) i udaliśmy się 
do Użbale, a następnie przejeżdżali-
śmy przez Obszarniki, Jagiele, Żabin, 
Stare Gajdzie, Ściborki, Kierniszyn 
(nieistniejąca wieś), Widgiry, Rogale, 
Audyniszki, Jagoczany, Pietraszki i 
wróciliśmy do wsi Mażucie. 

Na samym początku wyprawy, w 
Mażuciach „natknęliśmy się” na straż 
graniczną. Miły pan zapytał nas czy 
zgłaszaliśmy, że będziemy się poru-
szać przy granicy z obwodem kalinin-
gradzkim. Odpowiedzieliśmy, że nie. 
Poprosił więc nas o dowody osobiste, 
spisał dane i przedzwonił do Gołda-
pi, żeby sprawdzić czy nie figurujemy 
na „specjalnej” liście. Nie figurowa-
liśmy. Funkcjonariusz ostrzegł nas, 

żeby nie wchodzić na pas graniczny i za-
chować odpowiednie odległości.

Boża Męka w Rogalach znajduje się 
przy drodze nieopodal kościoła św. Piotra i 
Pawła z XIX wieku. Jest nietypowa. Jej ko-
lumnę stanowi kamienny głaz pomalowany 
na żółto. Pośrodku za szybą figurka Matki 
Boskiej. Zwieńczeniem jest niewielki pro-
sty metalowy krzyż. Bożą Mękę zdobią ko-
lorowe wstążki symbolizujące promienie 
słoneczne i kwiaty. 

Boża Męka to staropolska nazwa krzy-
ża przydrożnego. Były one kute przez ar-
tystów ludowych w kamieniu, rzeźbione w 
drewnie i wykonywane z metalu. Umiesz-
czano je na kolumnach zazwyczaj na po-
czątku i końcu wsi. Np. podczas pogrzebu 
odprowadzano zmarłego do krzyża. 

Boże Męki były dziękczynne i pokutne. 
Podczas zarazy i w czasie wojny stawiano 
krzyże dwuramienne.

W deszczową sobotę, 22 lutego 2014 r. 
w Rogalach byli i 36 km polnymi drogami 
i leśnymi traktami rowerami przejechali: 
Cezary Lasota, Konrad Radzewicz i An-
drzej Malinowski.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36M89405

8
maja

godz. 1600

Urząd Skarbowy w Olecku 
informuje, że zeznania na podatek 
dochodowy od osób fizycznych za 
2013 r.  przyjmowane są w pokoju 
nr 8 w siedzibie Urzędu Skarbo-
wego:
Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w 
dniach:
Poniedziałek: 7:15 - 15:15

Wtorek: 7:15 - 18:00
Środa: 7:15 - 15:15
Czwartek: 7:15 - 15:15
Piątek: 7:15 - 15:15

9 kwietnia gościliśmy u siebie uczniów klasy IIa ze Szkoły 
Podstawowej w Gąskach. Dzieci zapoznały się z celami bi-
blioteki, dowiedziały się co trzeba zrobić, by zostać naszym 
czytelnikiem. Bibliotekarka Krystyna Karczewska przybli-
żyła im drogę, jaką musi przebyć książka, by znaleźć się na 
półkach naszej biblioteki. Dzieci były niezwykle aktywne. 
Następnie Ewa Omilian przeczytała młodym słuchaczom 

opowiadanie z książeczki G. Kasdepke pt. „Kacper z szufla-
dy” i zadała im kilka zagadek. 

Spotkanie przebiegło w niezwykle sympatycznej atmos-
ferze. Zapraszamy do biblioteki wszystkie dzieciaki!  
         bmp

Międzynarodowy Dzień Tańca
Zbliża się Międzynarodowy Dzień Tańca – święto wszyst-

kich miłośników Terpsychory, jednej z dziewięciu Muz. W 
Olecku już od kilku lat pielęgnujemy tę tradycję. Liczba ta-
necznych zapaleńców mieszkających i ćwiczących w Olec-
ku - zobowiązuje. 

Obchody święta tańca zaczniemy 26 kwietnia. W sali 
kina „Mazur” zobaczymy pokazy taneczne grup działają-
cych pod okiem instruktorki Anny Duchnowskiej. Na sce-
nie zaprezentują się Muffinki, Gingers, grupa Taka Sytu-
acja, City Dance oraz You Know. 

Wisienką na torcie będzie pokaz taneczny Mateusza 
Wójcika – absolwenta prestiżowej irlandzkiej uczelni Irish 
World Academy of Music and Dance, na kierunku Master 
of Arts in Irish Traditional Dance Performance. Laureata 
programu Riverdance Masterclass dla potencjalnych przy-
szłych tancerzy największego widowiska na świecie: River-
dance. 

Nasz gość jako pierwszy Polak miał zaszczyt wystąpić 
jako członek zespołu Riverdance podczas bicia rekordu 
Guinnessa najdłuższej linii Riverdance w Dublinie. Solista 
i kapitan tancerzy widowiska Night of the Dance, tancerz 
pierwszego składu, amerykańskiego widowiska Rhythm in 
the Night, polskich: Touch of Ireland i Celtic Dream oraz 
niezależny artysta współpracujący z zespołami z Polski 
(Danar, Macalla) i zagranicy (One String Loose). Tancerz 
zespołu Treblers mistrzów Europy w turniejowym tańcu ir-
landzkim. Jako student Irish World Academy miał zaszczyt 

wystąpić z legendarnym zespołem the Chieftains w jednej 
z największych sal koncertowych w Irlandii: University 
Concert Hall w Limerick w Limerick. Uczeń solisty wi-
dowiska Riverdance Kevina McCormacka oraz innych 
najwybitniejszych tancerzy tańca irlandzkiego na świecie: 
Colina Dunna (solisty Riverdance, twórcy Dancing on 
Dangerous Ground), Braeandana deGallai (solisty River-
dance, twórcy Noctu i Balor) czy Joela Hanna (solisty Fire 
of the Dance, The Revolution. 

Jego styl można określić jako contemporary irish dan-
ce, jest to mieszanka starych regionalnych stylów tańca 
irlandzkiego, współczesnego tańca turniejowego oraz 
wpływów wielu form tańca takich jak flamenco, taniec 
współczesny czy tango argentyńskie.

To nie koniec atrakcji. Po pokazach, tancerze stoczą 
bitwę na kroki i choreografie podczas Wewnętrznego Mini 
Turnieju Tańca Nowoczesnego. Liczymy na potężną daw-
kę emocji.

27 kwietnia – tanecznego święta część druga. Na sali 
baletowej odbędą się warsztaty ze stepowania, które po-
prowadzi Mateusz Wójcik.  

26.04.2014 r., godz. 15:00, sala kina „Mazur” – pokaz 
Mateusza Wójcika oraz oleckich grup tanecznych, We-
wnętrzny Mini Turniej Tańca Nowoczesnego

27.04.2014 r. - Warsztaty taneczne z Mateuszem Wój-
cikiem, sala baletowa ROK, wstęp 30 zł, zapisy w ROK 
„MG”

Grupa I - 10:00 – 11:30, grupa II - 11:45 – 13:15
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od 
poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz 
gratis (w Olecku 3 zł) tel. (87) 520 15 78          V06109

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
75

07

PIZZA NA TELEFON

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V12101

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V09305

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V12301

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B89604

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V05110

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V1

19
02

V1
25

01

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V05410

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V05310

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02613

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V10203

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V06608

V11102

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V09844

V0
92

05

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...

V07707* Auta używane, tel. 501-611-961 V05939

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V12311

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V05420

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05929

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L88706

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B90003

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G, 
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V05819

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B90602

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B89704

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B91001

* obiady domowe, imprezy okolicznościowe, dancin-
gi (sobota), „Smaczek” (Rarytas), 11 Listopada 11, tel. 
664-035-929 K95401

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B88806

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B89903

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

B88209

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B90203

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 
B90702

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05210

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 L86405

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V11912

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L86207

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B90901

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B89505

* 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 
V09814

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, 
tel. 87-520-22-07 K94902
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07   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

V09504

V0
96
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V09904

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V10612

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V09704

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

K
93
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V10013

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V09105

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

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

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię
 praca
 inne

V06309

SPRZEDAM 

INNE

KUPIĘ

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V07517

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V12411

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

V05919

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B89803

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L86702

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 L86801

* stary traktor, tel. 602-235-182 V09834

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B88606

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K93507

* 27 m.kw., lokal, centrum, tel. 659-602-891 K94703

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B87810

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K95201

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V12111

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B863a14

* działkę 0,5 ha, częściowo zadrzewioną, tel. 882-020-
370 K95501

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B90302

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a14

* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, ko-
moda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B90103

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V05430

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B90402

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K865a14

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V09524

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V09824

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V09514

* dom z zabudowaniami gospodarczymi do wynaję-
cia, tel. 663-301-936 K94004a

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V09115

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V07527

* mieszkanie do wynajęcia, 60 m.kw., tel. 509-489-461 
K95301
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
JEŚLI WYPADAJĄ WŁOSY...
Radykalnym sposobem jest tygodniowa kuracja 

sokiem z czarnej rzepy, wyciśniętym w sokowirów-
ce. Wcieramy go w skórę głowy, owijamy na godzinę 

ciepłym ręcznikiem. Następnie myjemy włosy
Delikatnym szamponem. Zabieg powtarzamy co 

drugi dzień, potem robimy tygodniowa przerwę i znów 
wznawiamy terapię.

MLEKO JAKO KOSMETYK
Już Poppea, żona Nerona, aby uzyskać gładkość twa-

rzy kąpała się w mleku bawolim. 

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

na 10 minut zanurzyć dłonie. 

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

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

K
89
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Brwi szczotkuje się od nasady nosa w kierunku skroni, 
a następnie w tym samym kierunku wykonuje się środko-
wymi palcami lekki masaż uciskowy.

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

Po natłuszczeniu odżywkę rozprowadza się szczotku-
jąc rzęsy od nasady ku końcowi, najpierw górne, potem 
dolne.

Po każdym użyciu należy szczotkę umyć ciepłą wodą 
z mydłem, osuszyć i zostawić zawiniętą w ligninę lub 
przechowywać w szklanej fiolce.

Mleko na dłonie spierzchnięte z pla-
mami z nikotyny i owoców:

Zanurzamy je w chłodnym mleku zakwaszonym cy-
tryną.

Mleko na suchą cerę:
Połączyć ciepłe mleko z mąką pszenną na zawiesistą 

masę. Rozprowadzić na twarzy i szyi dość grubą warstwą, 
przykrywając wilgotnym ręcznikiem.

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

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

K9
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Poświęcenie 
tablicy smoleńskiej

W piątek 11 kwietnia br. w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. została odprawiona msza św. w intencji ofiar tra-
gedii smoleńskiej sprzed 4 lat. Koncelebrowali ją ks. infułat 
Edmund Łagód, ks. prałat Marian Salamon i ks. prałat Sta-
nisław Tabaka. 

W kościele licznie zgromadzili się mieszkańcy powiatu 
oleckiego oraz zaproszeni goście – posłowie Prawa i Spra-
wiedliwości Jarosław Zieliński i Jerzy Szmit. W okolicz-
nościowej homilii ks. infułat Łagód wspomniał sylwetkę 
zmarłego tragicznie 10 kwietnia 2010 r. śp. prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, który 25 maja 2009 r. gościł w Olecku, 
kiedy to spotkał się  z mieszkańcami i wygłosił wykład na 
Wszechnicy Mazurskiej. 

Po zakończeniu mszy św. duchowni poświęcili tablicę 
smoleńską, umieszczoną w Sanktuarium Krzyża Św., ufun-
dowaną przez członków oleckiego PiS-u. 

Okolicznościowe przemówienia wygłosili tam posło-
wie J. Zieliński i J. Szmit. Później w gościnnych progach 
Wszechnicy Mazurskiej, gdzie zaprosili uczestników uroczy-
stości gospodarze uczelni Teresa i Józef Krajewski, odbyło 
się spotkanie na temat wyborów do Parlamentu Europejskie-
go, którego głównymi bohaterami byli kandydaci – posłowie 
PiS-u, którzy przedstawili główne założenia swojego progra-
mu oraz odpowiadali na pytania zgromadzonych.
Dariusz Josiewicz

Rodzina 3+
Do programu Olecka Rodzina 3+ do 27 marca wpłynęły 

23 wnioski o wydanie 121. osobom Karty akcji. 
Urząd Gminy wydał już 80 kart na 15 wniosków. W 

trakcie oceny jest 7 wniosków. 
Gmina podpisała trzy porozumienia z partnerami pro-

gramu.
Do udziału zgłosiły się oprócz wymienionych wcześniej 

Hali „Lega” i Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Gar-
bate” firma Ternet Sp. z o.o. (Sklep komputerowy), Prywat-
ne Usługi Pogrzebowe Janusz Żero oraz Stowarzyszenie 
Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza 
(Sklep Medyczny Jaśki).

Ternet w programie Rodzina 3+ oferuje: 5% rabatu na 
zakup sprzętu komputerowego oraz całego asortymentu, 
20% na usługi serwisowe oraz 20% na usługi księgowe.

Firma Janusza Żero oferuje: 20% na kompleksową ob-
sługę pochówku, 10% na pielęgnację grobów.  

Sklep Medyczny Jaśki oferuje 5% ulgi na materiały 
pomocnicze, sprzęt i środki pielęgnacyjne, regenerujące i 
oczyszczające.

Dokładne informacje znajdują się w zakładce „Program 
Olecka Rodzina 3+” na stronie internetowej 

www.olecko.pl
InfUM/to
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

16 kwietnia 
Bernadetty, Bernadety, Bernardy, 
Biruty, Erwiny, Julii, Kseni, Renaty
Benedykta, Bernarda, Cecyla, Cecy-
liana, Erwina, Patrycego, Patrycjusza, 
Patryka, Urbana
17 kwietnia 
Anicety, Iny, Klary, Rudolfiny
Aniceta, Eliasza, Fortunata, Innocen-
tego, Jakuba, Krosisława, Patrycego, 
Roberta, Rudolfa, Stefana, Szymona
18 kwietnia (Dzień Pracownika 
Przemysłu Włókienniczego, Odzie-
żowego i Skórzanego)
Alicji, Apolonii, Bogumiły, Bogusła-
wy, Gosławy, Klarysy, Poli
Apolla, Apoloniusza, Bogumiła, 
Bogusława, Flawiusza, Gosława, 
Gościsława, Wernera
19 kwietnia
Adolfy, Ady, Emmy, Emy, Leonii, 
Leontyny, 
Adolfa, Alfa, Czecha, Czesława, 
Jerzego, Konrada, Leona, Pafnucego, 
Tymona, Tytusa, Wernera, Włodzi-

mierza
20 kwietnia (Wielkanoc)
Agnieszki, Amalii, Amelii, Bereniki, 
Blanki 
Czecha, Czesława, Florencjusza, 
Florentego, Lecha, Mariana, Nawoja, 
Szymona, Teodora
21 kwietnia (Lany Poniedziałek)
Drogomiły, Drogomiry, Konrady, San-
dry, Sebastiany, Selmy, Zelmy
Abelarda, Anastazego, Anzelma, Bar-
tosza, Drogomiła, Drogomira, Feliksa, 
Jarosława, Konrada, Żelisława
22 kwietnia 
Eugenii, Kai, Lei, Leonii, Nastazji
Agapita, Heliodora, Leona, Leonida, 
Łukasza, Sotera, Strzeżyma, Strzeży-
mierza, Strzeżymira, Teodora
23 kwietnia (Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich UNESCO)
Albertyny, Beli, Emanueli, Fortunaty, 
Heleny, Ilony
Alberta, Albrechta, Geralda, Gerarda, 
Gerwazego, Idziego, Idzisława, Jerzego, 
Wojciecha

Wielka jest nędza moja i bez nazw.
Jak w środku głazu, taki we mnie mróz.
Stwardniałam wskroś i wiem już 
tylko jedno:
Tyś rósł –
..... i rósł,
by poza serca mego sedno
wystawać.
Dziś leżysz na kolanach mych na poprzek,
Dziś cię nie mogę więcej już urodzić.

Rainer Maria Rilke, 
Pieta

Na Tymona (19 IV) siej jęczmiona, 
byś do św. Katarzyny poobsiewał koni-
czyny.

Na kwiecień lada z czego wianek 
spleciesz.

Nie jeden dzień ciepły czyni wiosnę 
po zimie

Gdy Łukasza (22 IV) przybędzie, 
zielono już wszędzie.

Ile razy przed Wojciechem (23 IV) 
zagrzmią pola, tyle razy po Wojciechu 
zabieli się rola.

Kto w Wielki Tydzień sieje będzie 
miał szyćko wielgie.

Subtelność ukryta w głębi serca – to 
światło schowane w garnku.

O sercu mówi się po śmierci skrom-
nego człowieka: po śmierci króla jest 
mowa o pałacu.

Bydło lęka się przepaści – człowiek 
nienawiści.

baba drożdżowa ucierana
40 dag mąki, opakowanie suchych 
drożdży, 8 jajek, 20 dag masła, nie-
pełna szklanka cukru, rodzynki, cukier 
puder do posypania

Drożdże dzielimy na cztery części i 
trzy części mieszamy z mąką. 

Masło ucieramy z cukrem, dodając 
po jednym żółtku. Mąkę, masło z żółt-
kami i rodzynki mieszamy dokładnie i 
pozostawiamy do wyrośnięcia.

Kiedy masa podwoi objętość, do-
dajemy ubite na sztywno białka i sta-
rannie mieszamy. 

Formę smarujemy masłem i wkła-
damy ciasto. Ponownie wstawiamy do 
wyrośnięcia na pół godziny. 

Pieczemy w temperaturze 190°C.
Czy ciasto się upiekło sprawdza-

my patyczkiem. Babkę wyjmujemy z 
piecyka i jeszcze ciepłą posypujemy 
cukrem pudrem

babka piaskowa
13 dag masła, 3 jaja, 12 dag cukru 
pudru, 15 dag mąki pszennej, 10 dag 
mąki ziemniaczanej, szklanka mleka, 
proszek do pieczenia, paczka cukru 
waniliowego, bułka tarta

Masło ucieramy do białości. Doda-
jemy cukier puder, żółtka i dokładnie 
mieszamy. Teraz dodajemy obie mąki 
i dolewając stopniowo mleko miesza-
my. Ciasto powinno być dosyć luźne. 

Ubijamy na sztywno pianę z bia-
łek. 

Teraz dodajemy proszek do piecze-
nia, cukier waniliowy i ubitą pianę i 

znów dokładnie mieszamy. 
Wylewamy do formy wysmarowanej 

dokładnie tłuszczem i posypanej tartą buł-
ką.

Pieczemy w gorącym piekarniku oko-
ło 40 do 50 minut.

Babka puchowa
6 jaj, 25 dag masła, 2 szklanki cukru, 2 
szklanki mąki ziemniaczanej, 6 łyżek mąki 
pszennej, 6 łyżek oleju, 2 płaskie łyżeczki 
proszku do pieczenia, łyżka octu, tłuszcz, 
bułka tarta, cukier puder 

Masło ucieramy z cukrem, a następnie 
dodajemy jajka. Do masy, ciągle uciera-
jąc, dodajemy mąkę pszenną wymieszana 
z pszenną i proszkiem do pieczenia, olej i 
ocet. 

Ucieramy aż do powstania gładkiej 
masy. Wlewamy ja do wysmarowanej 
tłuszczem i wysypanej tarta bułką formy, 
pieczemy w średnio nagrzanym piekarniku 
około 40 minut. Jeszcze ciepłą babkę posy-
pujemy cukrem pudrem.

Mazurek cygański
5 jajek, 4 płaskie łyżki mąki ziemniacza-
nej, 4 czubate łyżki cukru, 5 dag rodzynek, 
5 dag smażonej posiekanej skórki poma-
rańczowej, 5 dag pokrojonych w paseczki 
migdałów, 5 dag połamanych orzechów 
włoskich, 5 dag pokrojonych w paski 
miękkich suszonych śliwek. tłuszcz, łyżka 
mąki

Wszystkie bakalie obsypujemy łyż-
ką mąki. Oddzielamy żółtka od białek. Z 
białek ubijamy sztywną pianę i po ubiciu 
dodajemy po trochu cukier, żółtka i mąkę. 
Otrzymaną masę mieszamy z bakaliami i 

rozkładamy na wysmarowanej masłem 
i wysypanej mąką blasze na grubość 
1 centymetra. Blachę wstawiamy do 
średnio nagrzanego piekarnika i pie-
czemy aż ciasto lekko się zarumieni. 
Podajemy pokrojone w cieniutkie pa-
seczki.

Mazurek kijowski: 
Tyle mąki, tyle masła i tyle miałkie-

go cukru, ile ważą jaja. Migdały, orze-
¬chy i rodzynki po 5 dkg. 

Ucierać masło, do¬dając na prze-
mian jaja utarte z cukrem i mą¬kę. 
Dodać bakalie, razem wymieszać i 
wyło¬żyć na wysmarowaną tłuszczem 
blachę. Piec w gorącym piekarniku. 
Kroić na gorąco.

Mazurek królewski
½ kg masła, 12 żółtek, 2 szklanki 
cukru, 1,5 szklanki mąki, 10 dkg 
zmielonych migdałów, 5 dkg obranych 
migdałów do dekoracji

Migdały sparzamy, obieramy i 
drobno siekamy. Masło ucieramy na 
pianę (najlepiej mikserem) dodając po 
jednym żółtku, na końcu dodajemy cu-
kier, migdały i mąkę. 

Formę wykładamy papierem do 
pieczenia i rozsmarowujemy ciasto 
na grubość około 15 cm i dekorujemy 
migdałami. Wstawiamy do nagrzanego 
piekarnika  i upiec na złoty kolor. 

Mazurek tradycyjnie lukrujemy, 
np. lukrem rumowym.
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PÓLNOCNA LIGA REGIONALNA 
TENISA STOŁOWEGO

Dobiegają końca rozgrywki rundy rewanżowej sezonu 
2013-14  w tenisie stołowym.             Do rozegrania pozostały 
jeszcze dwie kolejki spotkań. Z rozgrywek wycofała się eki-
pa LUKS ABC ŻAK Pisanica. Zgodnie z regulaminem wy-
niki uzyskane z tą drużyną zalicza się do punktacji natomiast 
za mecze które nie odbyły się drużyny otrzymają walkowery 
po 10:0.

W dotychczas rozegranych meczach uzyskano następu-
jące wyniki:

Kętrzyn-Srokowo 3:10, Czarni Olecko-Lenarty 4:10, 
Gołdap-Węgorzewo 10:3, Giżycko- Gawliki Wielkie 10:3, 
Pisanica -Kętrzyn 10:0. Srokowo -Gołdap 4:10, Lenarty -Gi-
życko 3:10, Gawliki Wielkie -Węgorzewo 8:10, Olecko- Pi-
sanica 0:10, Gołdap -Kętrzyn 10:0, Gawliki Wielkie -Sroko-
wo 6:10, Węgorzewo -Lenarty 10:0,Pisanica- Gołdap 0:10 
vo, Giżycko-Olecko 10:0, Kętrzyn- Gawliki Wielkie 10:3, 
Lenarty -Srokowo 1:10, Giżycko-Pisanica 10:4, Gołdap-
-Gawliki Wielkie 10:2, Olecko 

-Węgorzewo 0:10, Lenarty- Kętrzyn 10:6,Pisanica- Gaw-
liki Wielkie 0:10 vo, Węgorzewo -Giżycko 3:10, Gołdap-Le-

narty 10:1,Srokowo- Olecko 10:4, Węgorzewo- Pisanica 
10:0 vo, Lenarty- Gawliki Wielkie 4:10, Giżycko-Srokowo 
10:4, Olecko-Kętrzyn 9:9

Po siedmiu kolejkach tabela przedstawia się następu-
jąco;
           
               1. UKS Ratusz Giżycko  28:0  140:38         
               2. UKS Jantar Gołdap  26:2  135:50
               3. Omet Srokowo 18:10     115:77
               4. UŻKS Spinaker Węgorzewo       
    16:12     96:78
               5. LUKS ABC ŻAK Pisanica 
    14:14      89:81         
               6. UKS Orły Gawliki Wielkie         
    12:18    104:105
               7. OSP Grom Lenarty 8:22       66:127
               8. UKS Olimp Kętrzyn II  3:25       41:132
  9. Czarni Olecko  3:25       39:137

W związku z protestem Pana Wikiry wyjaśniam, że w 
meczu Czarni Olecko- UKS Olimp Kętrzyn II wejście za-
wodniczki rezerwowej i powrót zawodniczki podstawowej 
pod tę samą literkę w protokole jest zgodne z naszym regu-
laminem (Uczestnictwo pkt.6)

Organizator  Józef Polakowski

Electro-Mix Liga 
Lega Olecko 2014 – 9. kolejka

Wyniki 9. kolejki:
Szerszenie – Bartex 4:12 (2:2)

Ekipa Zdziśka - Tesco 15:11 (6:4)
Sędziowie: Andrzej Kamiński i Paweł Maksimowicz

Składy drużyn i strzelcy bramek:
Szerszenie: Przemysław Mucuś (gk), Łukasz Sznel 

(kpt.), Szymon Żurawlew, Karol Głuchowski (1), Rado-
sław Raczyło, Łukasz Józefowicz, Marcin Maciejewski 
(1), Marcin Jegliński (2), Tomasz Brodowski, Paweł 
Topczyłko

Bartex: Mateusz Waluśkiewicz (gk), Bartosz Zy-
skowski (kpt.) (1), Hubert Czajko (5), Radosław Czajko 
(2), Michał Sadłowski (1), Marcin Retel (3), Adrian 
Grunwald, Dominik Borowski

Ekipa Zdziśka: Adrian Reczko (gk), Krystian 
Paluszkiewicz (kpt.), Sylwester Olszewski (3), Kacper 
Sutuła (4), Tomasz Gibowicz (1), Hubert Waluśkiewicz 
(4), Maciej Szuliński (3)

Tesco: Paweł Duchnowski (gk), Paweł Wasilewski 
(kpt.) (1), Marcin Pietraszewski (1), Marcin Waluś (2), 
Kamil Pratko (2), Dawid Paszkowski (5)

TABELA po 9. kolejkach:
1. Tesco 24 pkt 131:76
2. Ekipa Zdziśka 21 pkt 101:76
3. Bartex 4 pkt 68:99
4. Szerszenie 4 pkt 58:107

Klasyfikacja strzelców:
1. Dawid Paszkowski (Tesco) – 47
2. Michał Wasilewski (Tesco), Sylwester Olszewski (Ekipa 
Zdziśka) – 27
3. Maciej Szuliński (Ekipa Zdziśka) - 23
4. Kamil Pratko (Tesco) – 19
5. Marcin Waluś (Tesco) – 18
6. Karol Głuchowski (Szerszenie), Kacper Sutuła (Ekipa 
Zdziśka) – 17
7. Marcin Retel (Bartex) – 14

8. Hubert Czajko (Bartex) - 13
9. Krystian Paluszkiewicz (Ekipa Zdziśka), Bartosz Zy-
skowski (Bartex), Radosław Czajko (Bartex) - 12
10. Łukasz Józefowicz (Szerszenie), Marcin Maciejewski 
(Szerszenie) – 11
11. Hubert Waluśkiewicz (Ekipa Zdziśka) – 9
12. Michał Sadłowski (Bartex) – 8
13. Paweł Wasilewski (Tesco) – 7
14. Albert Jaworowski (Bartex), Marcin Pietraszewski 
(Tesco) -6
15. Łukasz Sznel (Szerszenie), Marcin Wiszniewski (Te-
sco), Wojciech Jasiński (Ekipa Zdziśka), Radosław Raczy-
ło (Szerszenie), Tomasz Gibowicz (Ekipa Zdziśka) – 4
16. Michał Ptaszyński (Szerszenie) – 3
17. Rafał Leonowicz (Ekipa Zdziśka), Michał Rubin 
(Ekipa Zdziśka), Dominik Gałązka (Tesco), Dominik 
Borawski (Bartex), Paweł Topczyłko (Szerszenie), Roman 
Kalski (Szerszenie), Szymon Żurawlew (Szerszenie), 
Marcin Jegliński (Szerszenie) – 2
18. Michał Aszurkiewicz (Tesco), Andrzej Nalewajko 
(Ekipa Zdziśka), Mateusz Waluśkiewicz (Bartex) - 1

info. Bartosz Cieśluk

Terminy płatności
31 marca upłynęły:
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieru-

chomości gruntowych,
opłat z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty,
rat opłaty adiacenckiej,
rat opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności.   UM

Gmina 
zawarła akty notarialne:

na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1408 hek-
tara na poszerzenie drogi gminnej w Jaśkach,

na sprzedaż działki budowlanej położonej przy ulicy 
Kasztanowej,

na sprzedaż działki z budynkiem w Lesku. 
UM
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Warmia i Mazury pływają 
- VII edycja

Główną nagrodę w losowaniu - dwuosobową wycieczkę do 
Wilna wygrała Natalia Krotoszyńska z Olecka. Nagrodę 
ufundowało Biuro Podróży „Sambia”. W walce o finał wo-
jewódzki na ostatniej prostej (do końca cyklu pozostały już 
tylko jedne zawody) Olecko posiada aż 119 punktów przewa-
gi nad Iławą i nic już nie powinno pozbawić go zwycięstwa.

inf. Bartosz Cieśluk, fot. Anna Tomaszewska

Zapowiedzi nadchodzących 
imprez sportowych

Piłka nożna
V liga Warmińsko-Mazurska Grupa I - 20. kolejka: 
Czarni Olecko - Polonia Lidzbark Warmiński
Termin i miejsce: 18.04.2014 r. (piątek) godz. 16:00 Stadion 
MOSiR
B - klasa Warmińsko-Mazurska - Grupa I - 13. kolejka:
Unia Olecko - KS Łabędnik
Termin i miejsce: 19.04.2014 r. (sobota) godz. 14:00 Boisko z 
Murawą Sztuczną

Piłka ręczna
Finał Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Szkolnego Związku Sportowego w piłce ręcznej chłopców 
szkół ponadgimnazjalnych
Termin i miejsce: 24.04.2014 r. (czwartek) godz. 11:00 Hala 
Lega

Tenis stołowy
Finał Wojewódzkiego Turnieju LZS w tenisie stołowym o 
Puchar TVP OLSZTYN
Termin i miejsce: 27.04.2014 r. (niedziela) godz. 11:00 Hala 
Lega

Pływanie
Warmia i Mazury pływają - Olecko i okolice pływają - elimi-
nacje VIII
Termin i miejsce: 10.05.2014 r. (sobota) godz. 10:30 Basen 
w Hali LEGA

Tenis stołowy
W ostatnio rozegranych meczach uzyskano następujące 

wyniki: Pisanica - Lenarty 0:10 vo, Gołdap - Czarni 10:3, 
Pisanica - Srokowo 0:10 vo, Węgorzewo -Kętrzyn 10:4, 
Orły - Czarni 10:5, Gołdap - Giżycko 6:10. 

Gratulacje za zdobycie tytułu mistrzowskiego należą się 
drużynie UKS Ratusz Giżycko, która w ostatnim meczu na 
wyjeździe pokonała wicelidera UKS Jantar Gołdap 10:6.  
       go
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Noc Wielka i ranek

Popielec rozpoczyna, a Lany Poniedziałek kończy 
okres najważniejszych w roku świat dla chrześcijan. 
Razem ponad czterdzieści dni, które mają wiernych 
skupić, pomóc im przeżyć i oczyścić się przed Zmar-
twychwstaniem.

I co roku to samo. 
I co roku „zmuszeni” jesteśmy przeżywać to od nowa.  

A może co roku dostajemy szansę, by właśnie przygo-
towywać się na spotkanie z Panem?

Firanki już pachną świeżością, więc to nieodparty 
znak, że święta już blisko. Co mają wspólnego firanki 
z Wielkanocą? Bardzo wiele! Jeszcze ręce pieką mnie 
od kurzu, który wytropiłam w każdym kącie, jeszcze 
przez moment żal mi tych wszystkich butów, ciuchów, 
które poszły do lamusa, do których tak bardzo byłam 
przywiązana, choć nie oglądały światła dziennego od 
roku, dwóch… 

Kiedyś usłyszałam stwierdzenie, że wystarczy chwi-
la nieuwagi, a człowiek obrasta mnóstwem niepotrzeb-
nych rzeczy. I podpisuję się pod nim obiema rękoma. 
Jestem tego najlepszym przykładem. 

Kiedy je w końcu wyrzucam, okazuje się, że wcale 
nie były takie niezbędne. A przedświąteczne porządki 
są dla mnie najlepszą ku temu okazją. 

Co roku robię to samo i co roku stwierdzam, że mam 
ich za wiele. Zdecydowanie za wiele. Kiedy więc fi-
ranki pachną, to dowód na to, że już po wszystkim i że 
święta tuż, tuż. 

Pytałam znajomych o pierwsze skojarzenie z Wiel-
kanocą. 

Najczęściej padała odpowiedź, że jajko. 
A mnie najbardziej kojarzy się ten czas ze sprzą-

taniem, takim generalnym, pieczeniem pączków z 

mamą (kto wtedy kupował pączki i ciasta na święta? 
– zbrodnia!). I jeszcze z odwiedzinami chrzestnych. 
To właśnie drugiego dnia Wielkanocy przychodzili 
chrzestni z tzw. „wykupem”, czyli prezentem. Nie ro-
bili tego na Boże Narodzenie, tylko właśnie w Lany 
Poniedziałek. 

Do dzisiaj pamiętam te zabawki, jakieś ubranie 
i obowiązkowo pisanki, choć w domu było ich pod 
dostatkiem, bo pisało i malowało się ich całe tuziny. 

Niemal za każdym razem udawało mi się poparzyć 
palce woskiem, ale… do wesela się zagoiło. 

Tradycja to tradycja. 
Z palmą też chodziłam, ale nie były one tak stroj-

ne, jak obecnie, bo trochę wierzbowych gałązek bab-
cia przewiązała wstążeczką i już. 

Po rezurekcjach, na które nie chciało się wstawać 
żadnemu dziecku, wszystkie własnoręcznie zrobione 
wyroby i wypieki lądowały na stole, wokół którego 
było pełno z bliższej i dalszej rodziny. 

Drugiego dnia my odwiedzaliśmy rodzinę. I tak co 
roku. 

A dzisiaj? 
Czasy inne? 
Może i inne! 
Ale kto chce, to i ze święconką wyśle dziecko do 

kościoła i słowami: „Palma bije, nie zabije” przywita 
domowników poświęconą palmą i jako woskiem 
opisze i mazurka zrobi. 

A wszystko to tylko dodatek potrzebny do obej-
ścia triduum paschalnego i uczestniczenia w najważ-
niejszym dla chrześcijan święcie w roku.

„Zmartwychwstał Pan, alleluja!” – już niedługo, 
już za chwilę śpiewać będziemy podczas Mszy rezu-
rekcyjnej. Właśnie, Wielkanoc, a wszystko, co ważne 
w tym święcie dokonuje się… wczesnym rankiem, 
świtem.

 Marusia


