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

tel. 605-869-755 K04602

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

ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K02910a

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA  TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

OLECKO, UL. TARGOWA 10
V07301
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Mniejsz
H. Jackson Brown, Jr.

AUTO-SZROT
złomowanie pojazdów osobowych i ciężarowych, Kukowo, 2 km od Olecka, odbiór własnym 
transportem, płacimy gotówką - wysokie ceny!!!!, wydajemy zaświadczenia, tel. 606-317-941 V
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II Jarmark Wielkanocny, s. 10-11

Pełnych miłości, radości i nadziei 
Świąt Wielkanocnych Drogim Czytelnikom życzy redakcja „Tygodnika Oleckiego”
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

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

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

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

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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AKCJA PUZZLE
Jeśli macie Państwo puzzle, których już Wy, bądź Wa-

sze dziecko nie układacie, jeśli gdzieś na półce czy pod łóż-
kiem leży zapomniane pudełko tych kolorowych kartoników 
- przynieście je do czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki 
Publicznej. Z czasem zorganizu-
jemy „Puzzlowy dzień”, czyli taki 
dzień w tygodniu, kiedy to będzie-
my się spotykać w większej grupie 
i wspólnie układać puzzle. Czeka-
my i zapraszamy!!!
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Podwórko NIVEA
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Olecka do oddania 

swojego głosu w konkursie „Podwórko NIVEA” na lokali-
zację w Olecku, Osiedle Siejnik I przy Szkole Podstawowej 
nr 4.

Dzięki Państwa głosom jest szansa, aby na Osiedlu 
Siejnik powstał profesjonalny plac zabaw dla naszych naj-
młodszych pociech.

Wystarczy wejść na www.nivea.pl/podworko i zareje-
strować się podając swój e-mail.

Z jednego adresu poczty można głosować tylko raz 
dziennie.

Głosowanie będzie trwało cały kwiecień.

GŁOSUJ CODZIENNIE 
OD 1 KWIETNIA!!!
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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
• Bajeczna zima, wystawa fotografii, Galerii Fotografii 

„Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,69  zł
ON arctic ..................4,94 zł
Pb 95 ........................4,69 zł
PB 98 ........................4.74 zł
LPG ...........................1,89 zł
Olej opałowy ..............2.99 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

1 kwietnia (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Zielona 35
2 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
8.00 - 11.00 -  akcja poboru krwi od honorowych dawców, 
sala konferencyjna ZSLiZ, ul. Gołdapska 27
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
3 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
4 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
5 kwietnia (Wielkanoc) (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
6 kwietnia (Lany Poniedziałek) (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
7 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1 
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
10 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Asterix i Obeliks: Osiedle Bogów, film, kino Mazur
19.00 - Disco Polo, film, kino Mazur
21.00 - Disco Polo, film, kino Mazur
11 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.30 - Warmia i Mazury pływają, hala Lega
15.00 - Asterix i Obeliks: Osiedle Bogów, film, kino Mazur
17.00 - Asterix i Obeliks: Osiedle Bogów, film, kino Mazur
19.00 - Disco Polo, film, kino Mazur
21.00 - Disco Polo, film, kino Mazur
12 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9.00 - VIII Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie 
stołowym, hala Lega
15.00 - Asterix i Obeliks: Osiedle Bogów, film, kino Mazur
17.00 - Asterix i Obeliks: Osiedle Bogów, film, kino Mazur
19.00 - Disco Polo, film, kino Mazur
21.00 - Disco Polo, film, kino Mazur
13 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
14 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
15 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - 12.45 - Zrozumieć autyzm, konferencja naukowa, 
ZSLiZ, Gołdapska, sala konferencyjna
16 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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16 marca od 17.21 jeden zastęp OSP Ko-
wale Oleckie usuwał w Kowalach Oleckich skutki kolizji dro-
gowej.

16 marca od 17.44 jeden zastęp JRG PSP w Golubkach 
gasił pożar suchej trawy.

16 marca od 17.45 jeden zastęp JRG PSP na prośbę policji 
otwierał drzwi do piwnicy domu na osiedlu Zyndrama. 

16 marca od 18.57 jeden zastęp JRG PSP w okolicach 
osiedla Siejnik gasił pożar suchej trawy.

16 marca od 22.02 jeden zastęp JRG PSP w okolicach 
osiedla Lesk gasił pożar suchej trawy.

Informacji udzielił z-ca Komendanta PSP, kapitan 
Tomasz Jagłowski

17 marca od 11.19 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w No-
rach pożar posuszu traw.

17 marca od 11.43 jeden zastęp JRG PSP oraz po jednym 
z OSP Ciche i OSP Świętajno gasiły w Zalesiu pożar posuszu 
traw.

17 marca od 19.27 jeden zastęp OJRG PSP gasił w okoli-
cach osiedla Siejnik pożar posuszu traw.

17 marca od 20.28 jeden zastęp JRG PSP oraz dwa zastępy 
OSP Borawskie zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wy-
padku drogowego w Szczecinkach. Samochód osobowy audi 
w rowie.

18 marca od 0.12 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
miejsce i usuwał skutki wypadku drogowego w Rosochac-
kich. Samochód osobowy audi w rowie.

18 marca od 18.44 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Racz-
kach Wielkich drzewo niebezpiecznie pochylone nad jezdną.

18 marca od 11.32 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił 
w Dorszach pożar posuszu traw.

18 marca od 15.27 jeden zastęp JRG PSP zdejmował kota 
uwięzionego na słupie energetycznym w Niedźwieckich. 

18 marca od 16.32 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo 
niebezpiecznie pochylone nad jezdną alei Wojska Polskiego.

18 marca od 16.42 jeden zastęp OSP Gąski gasił w Gą-
skach pożar posuszu traw.

18 marca od 17.24 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu 
Lesk pożar posuszu traw.

19 marca od 9.01 trzy zastępy JRG PSP usuwały drzewo 
niebezpiecznie pochylona nad jezdnią w Kukowie.

19 marca od 12.22 jeden zastęp JRG PSP gasił na poboczu 
szosy Ełckiej pożar posuszu traw.

19 marca od 13.19 jeden zastęp OSP Borawskie gasił w 
Dąbrowskich pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.

19 marca od 13.59 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w 
Świętajnie pożar posuszu traw.

19 marca od 14.51 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu 
Siejnik pożar posuszu traw.

Informacji udzielił młodszy aspirant Andrzej Zajkowski
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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:
• JIzabela Andruczyk
• Artur Bieńkowski
• Jan Ostapkowicz

• Zdzisław Nowakowski
• Igor Randzio

• Anna Żmijewska
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, książ-

ki, długopisy, akcesoria szkolne, wejściówki na seanse 
kinowe, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, 

modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina. 
Losowanie i warunki udziału na dole strony

Święto Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny – to hasło wywołuje u wszyst-

kich uśmiech na twarzy! Wiosna… czyli ciepły wiatr, dużo 
słońca i coraz więcej zieleni wokół. Zaczynają pojawiać się 
liście na drzewach i kwitnąć pierwsze kwiaty. Przyroda budzi 
się do życia! 

Jak co roku, młodzież z gminy Kowale Oleckie przygo-

towała z tej okazji część artystyczną, by w ten sposób wy-
razić radość płynącą z nadejścia nowej pory roku. Wzorem 
lat ubiegłych, młodzi artyści postawili na nieskrępowaną 
normami ekspresję oraz humor i dobrą zabawę. Te ostat-
nie szczególnie były widoczne w przygotowanych przez 
nich przedstawieniach i skeczach kabaretowych, w których 
komizm sytuacyjny przeplatał się z komizmem słownym. 
Młodym aktorom udało się rozbawić publiczność, za co 
nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Oprócz grup te-
atralnych funkcjonujących przy Gminnym Centrum Kultu-
ry, wystąpili również podopieczni Świetlicy Środowisko-
wej w Kowalach Oleckich, którzy postanowili przywitać 
wiosnę przedstawieniem i piosenką.

Dodatkową atrakcją imprezy był pokaz tańca nowo-
czesnego w wykonaniu młodzieżowych grup tanecznych 
funkcjonujących przy GCK: „Na Maxa”, „Szał”, „One & 
On” oraz „Kolorowi Tancerze”. Show, inspirowane styli-
styką dancehall i funky, przygotowane zostało przez in-
struktorkę tańca nowoczesnego Justynę Biśtygę. Podczas 
imprezy gościnnie wystąpiły grupy taneczne ze Świętajna.

- Imprezy takie jak ta dają młodzieży możliwość zapre-
zentowania swoich umiejętności, przez co zdobywa ona 
nowe doświadczenia i uczy się przełamywania barier oraz 
własnych słabości. Z występu na występ poszerzają one 
zakres środków artystycznego wyrazu, co bardzo dobrze 
rokuje na przyszłość – mówi Justyna Biśtyga.

Impreza została zorganizowana przez Gminne Centrum 
Kultury w Kowalach Oleckich.

Zbigniew Sieńko
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psycholog terapeuta Aleksandra Radyno
tel. 502-322-300

www.psychologolecko.pl
K03805

 Wiosna i Święta Wielkiej Nocy 
łączą się od zawsze. Jako wydarze-
nie przyrodnicze są domeną półkuli 
północnej, a jako duchowe wszędzie 
tam, gdzie są wyznawcy chrześcijań-
stwa. Obchody tych Świąt są też  nie-
rozerwalna częścią historii i kultury 
europejskiej. 

W Polsce Wielkanoc jest obcho-
dzona bardziej uroczyście niż gdzie 
indziej. Wiąże się to z tradycją i hi-
storią naszego kraju. Do historii sztu-

ki przeszły dekoracje grobów w krakowskich i warszawskich 
kościołach podczas okupacji hitlerowskiej. 

W Polsce i świecie chrześcijańskim misterium przedświą-
teczne trwa cały tydzień, ale u nas jest powszechniej obcho-
dzone niż w innych krajach Europy. 

Czym jest dla mnie to święto?
Przede wszystkim, to czas odradzania, nadziei i prawdy. 

To również za sprawą słońca czas wiosny. Tego się od Świąt 
Wielkanocnych nie da oddzielić. Choćby nasze palmy? Tak 
nazywamy rozkwitające zalążki liści wierzby. Takie to palmy. 
Zawsze jednak, gdy jeszcze mróz i śnieg, bo Święta Wielkiej 
Nocy są ruchome, one dają tę odrobinę zieleni jeśli je wstawi-
my do wody w ciepłym mieszkaniu. To wiosna!

Potem przychodzi Świąteczna Niedziela. 
Pięknie opisał ten dzień Romain Rolland w mojej ulubio-

nej powieści „Colas Breugnon”. Stoi ta przepiękna książka 
zawsze w wiadomym miejscu na półce. Dawniej mówiło się, 
że na podorędziu. Jak smutno, to biorę ją i otwieram na którejś 
stronie i powoli uśmiech wbiega na twarz. 

Jest niedzielny wielkanocny poranek. Rzeczony Colas wy-
szedł z domu i idzie przed siebie. Mija swoich sąsiadów, zna-
jomych. Wreszcie jedna z kumoszek nie wytrzymuje i mijając 
go, bo idzie do kościoła, pyta go, gdzie on idzie. Do kościoła 
przecież w inna stronę. On jej na to: „Ja idę na pola. Tam sam 
Bóg celebruje”. 

Jest to przepiękna książka, pełna wiary, nadziei, a czasami 
również bólu. Ale i pełna optymizmu. Czegoś takiego, że czy-
tając ją serce rośnie. Z jednej strony bardzo męska, ale i , na 

dzisiejsze czasy, można powiedzieć feministyczna. 
Wszystko w niej jest – postanowiłam dodać po namyśle. 
Gdy miałem kilka lat i jeszcze nie umiałem czytać, ro-

dzice mnie i bratu dużo czytali. Zawsze działo się to przed 
spaniem i było jak jakieś misterium. Kąpiel, pacierz i do łóż-
ka. Przeważnie ojciec stawiał krzesło, siadał i czytał. W ten 
sposób poznałem, m. in. całą trylogią Sienkiewicza, „Pana 
Tadeusza”, „Balladynę” ale też i bajki, takie jak Puszkina „O 
carze Sołtanie” (z przepięknymi ilustracjami Szncera) czy 
„Bajki” Fredry. Były też i lektury mniej ambitne pisarsko. 
Pamiętam tytuł jednej: „Szanujcie nieprzyjaciół swoich”. 
Autora nie pamiętam. Była to obłożona w czerwone sukno 
książeczka z pieczęciami na stronie tytułowej jakiejś biblio-
teki przyklasztornej, która podczas zawieruchy wojennej 
znalazła się w posiadaniu mego dziadka ze strony matki Bo-
lesława. Opisywano w niej czasy chrystianizacji Nowej Ze-
landii. Maorysi byli przedstawieni tam jako ci źli. Dobroć i 
wiara kolonizatorów była czymś wzniosłym i prowadzącym 
do „lepszego jutra”. Autochtoni wierzyli w gusła i zabijali, 
kolonizatorzy, a szczególnie jedna z rodzin chciała po dobro-
ci ich nawrócić. I się udało! Naturalnie po pewnych stratach 
w tzw. sile żywej z jednej i drugiej strony. Teraz już wiem, że 
był to opis kolejnej kolonialnej wojny, której ideologia była 
podparta wizją nawracania pogan. 

Wtedy jednak, w głowie kilkuletniego chłopca, wizja 
przepięknej wyspy, pełnej barwnych rajskich ptaków i pra-
wych białych ze wspomagającymi ich w wojnie autochtona-
mi była czymś szalenie atrakcyjnym. 

Tam, w tej książce jeden z rozdziałów poświęcony jest 
Świętom Wielkanocnym. Dlatego sobie o tej powieści przy-
pomniałem. 

Nie chcę się chwalić, ale w pierwszej klasie podstawów-
ki znałem literaturę w takiej ilości, której statystyczny Polak 
w życiu nie przeczyta. Tak na marginesie. Z tym czytaniem, 
to jest diabelnie tragicznie. Nie piszę tutaj o kupowaniu ksią-
żek, ale o czytaniu w ogóle. 

Ten brak zrozumienia dla ważności słowa pisanego 
wiąże się z jeszcze jedną wielka tragedią. Po czytelnikach, 
którzy zmarli zostają zbiory książek, czyli biblioteki. I nie 
wiadomo co z nimi zrobić. Kilka książek można zabrać i 
wstawić na półkę w małym mieszkaniu. Ale co zrobić z ty-
siącem woluminów jakiejś specjalistycznej biblioteki, której 
ani rodzina, ani żadna instytucja nie chce? Najtragiczniejsze 
wydarzenie tego typu opowiedziano mi wiosną poprzednie-
go roku. W jednym z miast zmarł nauczyciel zawodu. Rodzi-
na sprzedała mieszkanie ze wszystkim co w nim było. Była 
też duża biblioteka. Nowy właściciel postanowił wyrzucić 
wszystkie meble i książki. Najpierw zrobił wyprzedaż sprzę-
tów za przysłowiowe grosze. Potem podjechała ciężarówka 
i przez okno na pierwszym piętrze zostało wyrzucone na nią 
wszystko to co zostało. Wyrzucono też książki. „Czułem się 
jakbym oglądał jakieś wybryki totalitarnego reżimu. To jed-
nak była wolna Polska” – powiedział mi rozmówca.

Wracając do Świąt Wielkanocnych. Są to święta, które 
dla mnie są również takim odrodzeniem z niemocy, wyba-
czania i zapominania o przywarach. Są to Święta pamięci i 
tolerancji wewnętrznej. Święta odbrązowienia.

Chcę tutaj przytoczyć cytat z książki Szymona J. Wróbla 
„Jego oczami” o księdzu Józefie Tischnerze. W wywiadzie 
ksiądz Mieczysław Zoń powiada: - Pamiętam scenę: Wielki 
Post, droga krzyżowa na drugim piętrze, którą prowadził Jó-
zek jako doktor. I narobił sobie wstydu, bo zapomniał, jak się 
odmawia „Ojcze nasz”!

Wielkanoc, to również święta opowiadające o tym, ze 
wielkość każdego z nas i małość idzie w nierozłącznej parze. 
Śmiejmy się z przywar innych ale ich nie piętnujmy. 

Drogim Czytelnikom życzę Wesołych Świąt
Bogusław Marek Borawski
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W czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Olecku co każdy czwartek spotykają się miłośnicy gry lo-
gicznej, Rummikub. Spotkania odbywają się w przyjaznej, 
wesołej atmosferze, zrzeszamy ludzi w każdym wieku – 
dzieci, młodzież, dorosłych. Ostatnio mistrzem okazał się 
nasz „nowy nabytek”, 6-letni Antoś. Bardzo nas cieszy to, iż 
przychodzą do nas nawet tak młodzi czytelnicy.

Od marca rozpoczęliśmy wielki turniej, odbyły się już 
dwa spotkania, ale nadal czekamy na nowych graczy, którzy 
chcą sprawdzić swoje siły z „weteranami”. 

Zapraszamy serdecznie do czytelni w każdy czwartek na 
godz. 16.00.

Po raz kolejny poszukujemy uczestników z SUWAŁK i 
okolic ,  do udziału w programie 

UGOTOWANI
Zależy nam na osobach o ciekawych pasjach, zainte-

resowaniach, zawodach. Chcemy aby na kolacjach w pro-
gramie spotkały się osoby z przeróżnych środowisk, które 
nie zajmują się profesjonalnie gotowaniem, nie uczą się 
w szkole gastronomicznej, ale ich pasją jest gotowanie.

Mimo, że jest to program kulinarno-rozrywkowy, 
ważna jest dla nas sytuacja spotkania pomiędzy osobami, 
które prawdopodobnie nie usiadłyby przy jednym stole, 
gdyby nie udział w programie.

Uczestnicy wymieniają kulinarne doświadczenia, ale 
także dzielą się swoimi pasjami i poglądami, poznają się, 
dyskutują, biesiadują. 

Program ten polega między innymi na konkurencji ku-
linarnej, a także na pomysłowości i spotykaniu nowych 
osób.

Nagroda dla zwycięzcy, który otrzyma największą 
liczbę punktów za swoje kolację to 5000 zł.

Chciałbym z Państwem porozmawiać telefonicznie, 
następnie spotykamy się z wybranymi osobami na krót-
kim spotkaniu w domu kandydatów (16-19.04.2015), 
z wybraną 4 uczestników nagrywamy program (27-
31.05.2015 ).

Proszę abyście Państwo rozważyli swój udział, po-
pytali współpracowników, znajomych.

Program można obejrzeć poprzez linki na stronie 
www.ugotowani.tvn.pl

Zapraszam do wysyłania zgłoszeń.
Pozdrawiam.
Paweł Kalisz

Redakcja Ugotowani TVN S.A.
p.kalisz@tvn.pl
kom. (48) 519 520 270, tel. (22) 453 60 79
ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa

Tragiczny wypadek 
Policjanci pod nadzorem prokuratora pracowali na miej-

scu tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło na 
trasie Wieliczki - Sobole. Kierujący oplem poniósł śmierć 
na miejscu. 

Do wypadku doszło 26 marca przed pierwszą w nocy 
na trasie Wieliczki - Sobole. Funkcjonariusze pracujący na 

miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora wstępnie 
ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Opel, 
z nieustalonych przyczyn, na prostym odcinku drogi, zje-
chał na prawe pobocze, po czym  kilkakrotnie koziołkował 
w przydrożnym rowie. 

Służby ratownicze, które zajechały na miejsce zda-
rzenia podjęły reanimację poszkodowanego, niestety po 
kilkudziesięciu minutach lekarz stwierdził zgon wskutek 
odniesionych obrażeń. 

Działania służb trwały do wczesnych godzin rannych. 
Na miejscu pracowali: strażacy, zespół ratownictwa me-
dycznego, policja i prokuratura.

Ponadto policjanci ustalili, że trzydziestodwuletni Da-
mian R. nie posiadał prawa jazdy.

Teraz funkcjonariusze będą wyjaśniać szczegółowe 
okoliczności zdarzenia. 

na podstawie: info. rzeczniczki prasowej KPP sierż. 
szt. Justynu Sznel oraz zastępcy komendanta PSP st. kap. 

Tomasza Jagłowskiego, sdj arch KPP i PSP.   

działkę budowlaną, Świętajno,  
tel. 509-154-347 K04902
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36L90907

16
kwietnia

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

JA – obywatel Unii Europejskiej
- konkurs na najlepszy film

Jakie korzyści płyną z naszej obecności w UE? Jak 
zmieniło się Twoje najbliższe otoczenie dzięki środkom unij-
nym? A może UE bezpośrednio zmieniła Twoje życie?

Nakręć 60-sekundowy film telefonem komórkowym/ta-
bletem i pokaż co dla Ciebie ważne we wspólnocie europej-
skiej! Zawalcz o wyjazd studyjny do Brukseli!

Celem filmu jest pokazanie mieszkańcom regionu po-
zytywnych aspektów ponad 10-letniej obecności Polski w 
strukturach Unii Europejskiej oraz zachęcenie do aktywne-
goi świadomego uczestnictwa w wydarzeniach społeczno-
-politycznych we wspólnej Europie. 

Do udziału zapraszamy uczniów klas I-II szkół ponad-
gimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

To już trzecia edycja konkursu promującego wiedzę 
o Unii Europejskiej. W tym roku partnerem Samorządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest Instytut Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia br.
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn

ul. Emilii Plater 1
tel: +48 89 521 91 43

E: biuroprasowe@warmia.mazury.pl
W: www.wrota.warmia.mazury.pl

Laur 
Najlepszym z Najlepszych
26 marca Burmistrz Olecka, Wacław Olszewski otrzy-

mał z rąk Gustawa Brzezina, Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Laur „Najlepszym z Najlep-
szych” dla Urzędu Miejskiego w Olecku w kategorii „suk-
ces organizacyjny”. 

Laury otrzymują osoby, instytucje lub firmy, które w 
ciągu 2014 roku wyróżniły się na forum krajowym lub 
międzynarodowym, osiągnęły sukces i zostały docenione 
przez niezależne gremia, przyczyniając się do promocji re-
gionu w kraju i na świecie. Jest to plebiscyt wyłaniający 

swoistych ambasadorów naszego regionu.
Do nagrody zgłosił nas Gabinet Marszałka wskazując 

uzyskanie tytułu Europejskiego Miasta Sportu 2015 jako 
najważniejsze osiągnięcie Olecka w przeciągu ubiegłego 
roku. We wniosku zgłoszeniowym napisano:

„Co roku w Olecku odbywa się szereg imprez sporto-
wych. Na zgrupowania przyjeżdżają tam też zawodnicy i 
drużyny z całego kraju. W ostatnich latach w Olecku grun-
towanie udało się zmodernizować bazę sportową. Obecnie 
sportowcy mogą korzystać m.in. ze stadionu lekkoatletycz-
nego, kortów tenisowych, boisk do siatkówki plażowej, piłki 
nożnej plażowej, a także do piłki nożnej ze sztuczną i trawia-
stą murawą. Najnowszym obiektem jest hala Lega. Znajduje 
się w niej m.in. basen, kilka boisk, sala fitness, do sportów 
walki, do squasha i siłownia”.

Tytuł Europejskie Miasto Sportu nadawany jest europej-
skim miastom m.in. za rozwój sportu, promocję zdrowia oraz 
rozwój życia sportowego wśród mieszkańców. Został usta-
nowiony przez Komisję Europejską oraz Europejskie Stowa-
rzyszenie Stolic Sportowych –ACES. Ta nagroda to nie tylko 
uznanie, prestiż, nowe międzynarodowe możliwości, ale też 
pieniądze i szansa, aby przez rok, bo na taki okres jest przy-
znawany tytuł, zrobić dla sportu jeszcze więcej. Olecko taką 
możliwość otrzymało”.

opracowanie rzeczniczka prasowa UM Alicja Mieszuk

Nietrzeźwy kierujący 
24 marca po 19:00 w Kleszczowe (gmina Wieliczki) po-

licjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli samochód 
osobowym marki Volkswagen Golf. 

Po wylegitymowaniu kierowcy 24 -letniego Damiana K. 
zbadano również jego trzeźwość. Badanie alkomatem wyka-
zało w jego organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Funk-
cjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

Teraz Damian K. za kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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Wacław Ewaryst Klejmont 
(6 kwietnia 1947 -13 maja 2011)

Dom dzieciństwa
Widziałem ten dom na zdjęciach profesora Andrzeja  

Strumiłły. Stary, drewniany dom. W albumie czarno-białym 
znanego grafika miał tyle w sobie poezji, że mocno wpił mi 
się w pamięć. Jak kotwica w serce. Czas go łamał, niepogoda 
kruszyła, a pogoda paczyła. A on stał, jak niemy świadek, że 
tu kiedyś było życie. Wspierał go stary sad i szczere pola z 
łąką. Wacek pokazywał mi ten dom na fotografii. I był z nie-
go dumny. Zaszczyt mieszkać w takim domu z bali, krytym 
strzechą. 

Byliśmy razem po stronie tego domu, choć ja wyrosłem 
w domu z cegły i pod dachem pokrytym papą i eternitem. 
Nieraz mi pisał na temat domu dzieciństwa, i to wcale nie był 
blues. To była zachrypnięta pieśń. 

Byliśmy wszyscy tylko trzy dni w Hańczy. W obumiera-
jącym sadku dzieciństwa się zanurzyłem w łopian, dzikie zie-
le, w chaszcze drażliwe. O kikuty schnących jabłonek wzrok 
zawiesiłem grzęznący w przemijanie, pustka, samotność.

Pozostańmy jeszcze na chwilę pod jego dachem: „...część 
świąt spędziliśmy w Hańczy na resztkach mojej rodowej po-
siadłości. Pokłoniliśmy się sędziwej chacie, która z każdym 
rokiem bardziej wzrasta w ziemię, a według przekazów  ro-
dzinnych pamięta jeszcze czasy powstania styczniowego. 
Zresztą ród mój zanim osiadł na roli z lasów się ponoć wy-
wodzi. Klejmo, to nacięcie na drzewie, cechownik w mowie 
pogranicza. Starzy rodzice dożywają swoich lat wspólnie z 
wioską, która starzeje się w szybkim tempie. 

Pojedliśmy nieco świątecznych makowców i innych spe-
cjałów. Zaczerpnęliśmy w płuca wiosennego tchnienia ziemi 
od bagien i jezior ciągnącego, a nad które kluczami ciągnie 
ptactwo wodne. Usączyło się nieco z butelek, choć nie do 
przesady. Ojciec śledził przez okno srokę, która z sąsiedz-
kich chaszczy ściągała pracowicie suche źdźbła na gniazda. 
Z Julią dopieszczali cielę, które przyszło na świat 2 czy 3 dni 
przed Wielkanocą. Danka wyjechała po południu pierwszego 

Ma się na Wielkanoc

Na drzewach pierwsze pąki
Z zimowego snu się budzą
Po Wielkim Poście radość
Mocniej biją serca i dzwony
Baranek zgładził nasze grzechy
W czas Zmartwychwstania
Ma się na Wielkanoc

Czesław Mirosław Szczepaniak

dnia, aby odwiedzić brata w wojsku w Morągu i podrzucić 
mu wałówkę. Julia uparła się, aby wrócić w poniedziałek w 
południe, bo w Olecku olewanie wcześniej obmyśliły z ko-
leżankami, i rad nie rad musiałem opuścić domowe piele-
sze, choć to jakby urodzinowy dzień, gdyż na świat przyby-
łem w Wielkanocny Poniedziałek (wtedy było 6 kwietnia).
[Olecko, Lany Poniedziałek Wielkanocny 1988 roku]”

Dopokąd żyjemy, to majaczy w nas dzieciństwo; mógł-
bym napisać. W tym przypadku mądrej głowie dość dwie 
słowie. Czyli: Był sad. 

(Adam Mickiewicz, 
Pan Tadeusz, Księga pierwsza Gospodarstwo). 

Można też wierszem z najwyższej półki: 
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie,
Nie zburzony błędów przypomnieniem,
Nie podkopany nadziei złudzeniem
Ani zmieniony wypadków strumieniem.
Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał,
Te kraje rad bym myślami powitał,
Kraje dzieciństwa -   gdzie człowiek po świecie
Biegał jak po łące, a znał tylko kwiecie
Małe i piękne jadowite rzucił,
Ku pożytkowi oka nie odwrócił.

(Pan Tadeusz, Epilog)
Był dom dzieciństwa w Hańczy. 
Czesław Mirosław Szczepaniak

Pisanka wspomnieniowa 
o prof. dr hab. Irenie Stasie-
wicz-Jasiukowej

Prof. dr hab. Irena Stasiewicz-Jasiukowa była  kierow-
nikiczką Zakładu Historii Nauk Społecznych IHNOiT PAN 
w Warszawie. Wykładała na Uniwersytecie Warszawskim. 
Autorka wielu naukowych artykułów i książek. Głównie zaj-
mowała  się  nauką, kulturą  i  sztuką XVIII wieku. Pod  Jej 
redakcją ukazało się m.in. monumentalne dzieło „Wkład Pi-
jarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX w.” (Warsza-
wa-Kraków 1993) oraz  tomiszcze pt. „Polska Encyklopedia 
Uniwersalna XVIII w.”  Poza tym wydała: „Poglądy na na-
ukę w Polsce okresu Oświecenia na tle ogólnoeuropejskim” 
(1967), „Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i 
podręcznikach polskiego Oświecenia” (1979), „Onufry Kop-
czyński – współpracownik Komisji Edukacji Narodowej. Stu-
dium o społecznej roli uczonego w Polsce stanisławowskiej” 
(1987), „Encyklopedia Uniwersalna Księcia Biskupa War-
mińskiego” (1994), „Wiktor Dega znany i nieznany” (2000), 
„Zawiesić w czasie. O polskich historykach nauki i kultury” 
(2002).

Jej mąż, inżynier Jerzy Jasiuk, był wieloletnim dyrekto-
rem Muzeum Techniki (Warszawa), znanym popularyzatorem 
myśli technicznej i pomysłodawcą wielu nietuzinkowych wy-
staw.

Przed prawie pół wiekiem pan Jerzy Jasiuk zakochał się 
w Irenie Stasiewicz. Zamiast przynieść tradycyjną różę, ofia-
rował wybrance serca pisankę. IrenaStasiewicz-Jasiuk tak to 
wspominała: „Ta skromna opolska kraszanka liczy dziś – w 
2011 roku – 42 lata i jest niewątpliwie najbliższa mojemu ser-

cu. Otrzymałam ją w 1969 roku od mojego ówczesnego 
Narzeczonego, niebawem mego Męża – Jerzego Jasiuka 
(…) Właśnie tuż przed Wielkanocą otrzymałam od narze-
czonego zamiast bukietu pachnących fiołków opolską pi-
sankę z wiosennymi kwiatuszkami na czarnym tle – wtedy 
stosowano wyłącznie roślinne farby naturalne. Dokupi-
łam kraszankę w ceglastym kolorze – ozdobioną również 
kwiatkami techniką rytowniczą, czyli po prostu drapaną. 
Na kryształowym spodeczku leżały już dwie „kraszonki” – 
do pary. Zgodnie z przepowiednią skojarzenia małżeństwa. 
I tak się zaczęło. Przepowiednia spełniła się, a ponadto z 
biegiem lat powstała największa w Polsce prywatna kolek-
cja, licząca po 35 latach ponad 1200 miniaturowych dzieł 
sztuki pisankarskiej. W 2004 roku ofiarowaliśmy wspólnie 
z Mężem tę swoją kolekcję jako dar dla Muzeum Rolnic-
twa im. Ks. Kluka w Ciechanowcu. Oto Geneza najwięk-
szego w Polsce, a może i w Europie, profesjonalnego Mu-
zeum Pisanki (…)”.(„Pisanka zamiast fiołków” /w:/ Irena 
Stasiewicz-Jasiukowa, „CYMELIA czyli pisanki szczegól-
nie cenne w zbiorach Muzeum Pisanki w Ciechanowcu”, 
Seria PISANKI, Nr 7, Opracowanie graficzne, fotografie: 
Wojciech Bogucki, Wydało Muzeum Rolnictwa im. ks. 
Krzysztofa Kluka, Ciechanowiec 2011).

Byli największymi kolekcjonerami pisanek. Po śmierci 
żony inżynier redaguje serię książek pn. Pisanki, w forma-
cie pamiętnika.

Pisanka – mała forma plastyczna; zapisane na skorupce 
świąteczne życzenie, z którym trzeba ostrożnie. W dni po-
wszednie i święta.

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Pisankę z konterfektem prof. dr hab. Ireny Stasiewicz-Ja-
siukowej namalował Wojciech Bogucki z Ciechanowca.
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Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
oczekuje na honorowych dawców krwi
Pobór krwi od honorowych dawców w 2015 r. odbywał się 
będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 
(budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 
27, od godz. 8.00 do godz. 11.00  w  poniższych  terminach:
- 2 kwietnia 2015 r.
- 7 maja 2015 r.
- 2 lipca 2015 r.
- 6 sierpnia 2015 r.
- 3 września 2015 r.
- 1 października 2015 r.
- 5 listopada 2015 r.

Halina E. Kasicka 
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

DALEJ KRĘCI SIĘ W NAS TAŚMA PAMIĘCI – 
CZYLI KOLEJNE 

SPOTKANIE Z POEZJĄ
„Oto, stoję przed światem z sercem na oścież otwartym, 

stoję przed ludzkim majestatem z duszą na dłoni, z piersi 
żywcem wydartą…” – tak brzmią pierwsze wersy wiersza  
„O sobie” naszego kolejnego gościa spotkań z poezją, Pawła 
Matysiuka. 

To właśnie ten 
uroczy człowiek 
odważył się przed-
stawić nam swoją 
poezję, tworzoną 
skrupulatnie na 
karteczkach, bru-
lionach i zeszytach 
przez wiele lat. Jak 
napisał on w swo-
jej autobiografii, 
miłością do poezji 
zaraził go dziadek, 
który pokazał mu 
„smak” książek. 
Jako małe dziecko 
stał się pasjonatem 
czytania, a zaraz 
potem rozpoczął 
swą długoletnią 
przygodę z poezją.

W jego wier-
szach słychać 
nadzieję prze-

plecioną z tęsknotą, miłość we wspomnieniach oraz piękno 
otaczającej przyrody. W słowach „splątanych w supeł” jest 
kontemplacja życia, sens miłości do drugiego człowieka i nie-
poskromiona natura. Paweł Matysiuk dał się poznać jako czło-
wiek wrażliwy i serdeczny, z ogromną miłością do ludzi, deli-
katny i z ogromnym dystansem do siebie. Powracający myślą 
niejednokrotnie do lat dziecięcych, z ogromnym uczuciem 

wspomina matkę. Te retrospekcje opisują potężną miłość i 
szacunkiem do rodzicielki, pokazują nam wielkie, wspaniałe 
serce tego człowieka. 

Z twórczością naszego gościa zapoznały nas Ewa Staś-
kiewicz-Niemczewska i Halina Klaus-Grabowska. Sam 
autor przełamał niemały stres i przeczytał jeden ze swych 
wierszy, mówiący o tym, jak powstaje jego poezja.

Niezwykle ciekawym akcentem były „muzyczne prze-
rywniki”, czyli piękne utwory, wykonane przez Michała 
Matysiuka (congos) , Michała Bućwińskiego (sax) oraz 
Artura Lachowicza (gitara i wokal).

Autor otrzymał od kierow-
niczki biblioteki Katarzyny 
Jerzewskiej pamiątkowy 
obrazek autorstwa Marka 
Pacyńskiego, a każdy z wy-
stępujących – urocze podzię-
kowanie. Tradycji stało się 
zadość i po części uroczystej 
przyszła kolej na poczęstunek 
i rozmowy z naszym gościem.

Jesteśmy dumni z naszych 
oleckich poetów. Paweł Maty-
siuk z pewnością pozostanie 
w naszych sercach na długo, 
gdyż echo jego poezji poru-
szyło je do głębi. Jak mówi 
jeden z jego wierszy – nic nie 
jest wieczne w życiu, wszyst-
ko się zmienia, każdy cos traci, 
nie ma pewników. Jednak nim 

sekundy przelecą przez palce, zróbmy porządek w naszym 
życiu, podsumujmy przeżywany czas, dokonajmy remanen-
tu uczuć, obudźmy w nas miłość i spokój – takie wnioski 
nasuwają się po tym wspaniałym spotkaniu. Jak napisał nasz 
wspaniały gość – „… wierzmy w nagą prawdę świata…”

tekst i fot. Ewa Omilian
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Nagrody loterii świątecznej i konkursu dla dzieci na 
najładniej narysowaną palmę ufundowali: rękodziel-

nicy biorący udział w Jarmarku i Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji (wejściówki na pływalnię).

Wielkanoc! Wielkanoc! 
Mimo kapryśnej pogody w sobotę 28 marca odbył się II Olecki Jarmark Wielkanocny, 

pełen dobrej zabawy i pomyślnej sprzedaży! Olecczanie chętnie kupowali palmy wielka-
nocne, pięknie zdobione jajka, wędzone ryby, smakołyki tatarskie, słodkie mrówkowce i 
sękacze. 

Jarmark przebiegał śpiewająco, na ludowo i z uśmiechem. Wystąpiły zespoły śpie-
wacze: Prząśniczki i Jarka z Kowal Oleckich, Sedranianki, Świętowiacy, Oleckie Echo 
i grupy taneczne Na Maxa i Danceholl. Pierwszy raz olecczanie zobaczyli pokaz tańców 
arabskich i uzbeckich w wykonaniu Kamili Muchametbaewej. Kamila uczy się w II kla-
sie LO Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych. 

Niestety deszcz nie pozwolił na występ najmłodszych artystów z przedszkoli: Bajka, 
Smyk, Kubuś i Przyjaciele oraz Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi. 

Maria Dzienisiewicz

Namioty wypożyczone zostały z Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej 
(z opłatą) oraz bezpłatnie z Lokalnej Grupy Działania LIDER w EGO, 
Gminnego Ośrodka Kultury z Kowal Oleckich, Nadleśnictwa Olecko 

i Regionalnego Ośrodka Kultury Mazury Garbate
Stolików i krzeseł użyczyła Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. 

Ignacego Paderewskiego
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Organizatorzy – Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi 
Oleckiej oraz Regionalny Ośrodek Kultury 

\„Mazury Garbate” 
– dziękują za kolejne spotkanie z rękodziełem 

na oleckim rynku.
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i Regionalnego Ośrodka Kultury Mazury Garbate
Stolików i krzeseł użyczyła Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. 

Ignacego Paderewskiego
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ULGA REHABILITACYJNA
Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzy-

maniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione 
przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki 
związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych 
uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Jeśli tak, to możesz je uwzględnić przy 
obliczaniu podatku.

UWAGA!
Każda ulga podatkowa to przywilej, z 

którego możesz skorzystać tylko wtedy, gdy 
spełnisz wszystkie warunki. Urząd skarbowy  
Ma prawo sprawdzić poprawność dokona-
nych odliczeń.

WYDATKI UPRAWNIAJĄCE DO 
ODLICZEŃ

WYDATKI NIELIMITOWANE – NA-
LEŻĄ DO NICH WYDATKI PONIESIO-
NE NA:

adaptację i wyposażenie mieszkań oraz 
budynków mieszkalnych, stosownie do po-
trzeb wynikających z niepełnosprawności, 

przystosowanie pojazdów mechanicznych 
do potrzeb wynikających z niepełnosprawno-
ści,

zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i na-
rzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz uła-
twiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie 
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem 
sprzętu gospodarstwa domowego,

zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkolenio-
wych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnospraw-
ności,

odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdro-

wiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakła-
dach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych 
oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną 
w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie 
się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełno-
sprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

opłacenie tłumacza języka migowego,
kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. 
roku życia,

odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi lecz-
niczo-rehabilitacyjne:

osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy in-

walidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również 
innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,

odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego 
związane z pobytem: 

na turnusie rehabilitacyjnym,
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach re-

habilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i 
pielęgnacyjno-opiekuńczych,

na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie 
ukończyły 25. roku życia.

WYDATKI LIMITOWANE- NALEŻĄ DO NICH 
WYDATKI PONIESIONE NA:

1) opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczo-
nych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełno-
sprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidz-
twa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym 
wynosi 2280 zł,

2) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące za-
liczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełno-
sprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa 
psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie 
oznaczonego psa (np. psa przewodnika), który ułatwia 
osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podat-
kowym wynosi 2280 zł,

3) używanie samochodu osobowego sta-
nowiącego własność (współwłasność) oso-
by niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II 
grupy inwalidztwa lub podatnika mającego 
na utrzymaniu osobę niepełnosprawną za-
liczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo 
dzieci niepełnosprawne, które nie ukończy-
ły 16. roku życia, na potrzeby związane z 
koniecznym przewozem na niezbędne za-
biegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksy-
malna kwota odliczenia w roku podatko-
wym wynosi 2280 zł,

4) leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, 
że osoba niepełnosprawna powinna stoso-
wać określone leki stale lub czasowo. W 
tym przypadku odliczeniu podlegają wydat-
ki w wysokości stanowiącej różnicę pomię-
dzy wydatkami faktycznie poniesionymi w 
danym miesiącu a kwotą 100 zł.

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW UPRAW-
NIAJĄCYCH DO ODLICZEŃ

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumen-
tów stwierdzających ich poniesienie. Może to być faktu-
ra, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie 
przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, ile 
oraz za co zapłacił.

Jedynie w przypadku wydatków limitowanych wyżej 
wymienionych w pkt 1-3 związanych z:

1) opłaceniem przewodników osób niewidomych (…),
2) utrzymaniem psa asystującego przez osoby niewido-

me (…),
3) używaniem samochodu osobowego w związku z 

koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- 
rehabilitacyjne (…), nie jest wymagane posiadanie doku-
mentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednakże 
na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli 
skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody 
niezbędne do ustalenie prawa do odliczenia, w szczegól-
ności:

wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w 
związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,

okazać certyfikat potwierdzający status psa asystujące-
go,

okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie 
niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie 
przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzeka-
jące do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, okre-
ślonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub 
częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo 
rentę socjalną, albo

3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie 
ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odręb-
nych przepisów.

wChcąc uzyskać więcej informacji proszę dzwonić:
KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
Z telefonu stacjonarnego tel. 801 055 055, Z telefonu 

komórkowego tel. 22 330 03 30 - Czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.00-18.00.
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26 .
Pierwsze urodziny

Wyjazd

Bogusław Marek Borawski

***
Odlatywałem o dwudziestej trzydzieści. Jechaliśmy więc 

przez wieczorne Chicago. Patrzyłem na domy, drogi, auto-
strady, śpieszące się dokądś samochody, na ludzi na ulicach. 
Lotnisko O’Hare zatłoczone po brzegi każdego dnia i o każdej 
godzinie. Zawsze jednak można znaleźć tam miejsce do za-
parkowania samochodu. Nie do pomyślenia też jest by zapar-
kować auto byle jak. Tylko u nas w Olecku, no i może tam, 
gdzie wozem drabiniastym ciężko było się zmieścić do czegoś 
mniejszego niż stodoła takie parkowanie jest tolerowane. 

Wewnątrz głównego holu tysiące ludzi. Na telebimach in-
formacyjnych przesuwają się bez przerwy listy odlotów, przy-
lotów, komunikaty. Idziemy tam, gdzie odbywa się odprawa  
mojego samolotu.

Najpierw trzeba nadać bagaż. Kładę walizkę na wagę, a 
tam na mierniku wyskakuje idealna liczba 24 kg. Ani grama 
mniej, ani więcej. Tak dokładnie spakowała mnie córka. Mi-
strzyni.

Nadszedł czas pożegnania. Stanęliśmy razem z córką w 
kolejce do bramki wejściowej. Byliśmy z sobą do ostatniej 
chwili. Uścisnęliśmy się i zniknęła za załomem korytarza. 

Wylecieć samolotem z Polski, to nie problem. Wysiąść i 
przejść kontrolę emigrancką w Stanach, to pestka. Mówię o 
swoim doświadczeniu. Wylecieć jednak, to dopiero jest pro-
blem. Tak drobiazgowej i rzetelnej kontroli jeszcze nigdy 
w życiu nie przeszedłem. Nie było tylko kontroli osobistej. 

Wcale jednak nie zirytowała mnie ta drobiazgowość. Raczej 
utwierdziła w przekonaniu, że służby ochraniające loty pra-
cują rzetelnie. Prawdę powiedziawszy byłem, gdy wsiada-
łem do samolotu wylatującego kilkanaście dni wcześniej do 
Chicago z lotniska w Warszawie zawiedziony. Kontroli pra-
wie nie było... a jak człowiek wie, że robią to dla jego dobra, 
to czuje się lekko zawiedziony i nie tak bezpieczny.

Wylatujemy z prawie godzinnym opóźnieniem. Nie 
wiem z jakiego powodu, bo burzy żadnej, tak jak w Warsza-
wie nie było. Kapitan jednak od razu uprzedził, że na Okęciu 
będziemy na czas... i trzeba przyznać, wylądowaliśmy co do 
minuty. 

Boeing Dreamliner tym razem był zatłoczony do ostat-
niego miejsca. Ja siedziałem przy oknie ale zaraz nad skrzy-
dłem więc mogłem podziwiać widoki za mną i przede mną. 
Bezpośrednio widziałem świecące w słońcu srebrne tafle 
metalu. Podczas lotu skrzydła wyginają się  bardzo mocno 
ku górze. Wygląda to dość... frapująco. Chciałem użyć słowa 
„przerażająco” ale po namyśle nie uznałem tego za zasadne. 
Zmam przecież zasady konstruowania tego typu maszyn. 
Ogólne zasady!

Naturalnie, że miałem książkę. Nie była zbyt porywająca 
jak ta Gaimana „Nigdziebąź”, którą miałem, gdy leciałem 
do Chicago. Nie będę jej więc wymieniał. Lecieliśmy nad 
Labradorem. W dole białe lodowce i stalowe wody morza 
wyglądały jakby patrzyło się na zamarzającą pod nogami ka-
łużę. Inni oglądali filmy, słuchali muzyki, a ja na swoim mo-
nitorze włączyłem mapę nawigacyjną z kokpitu i na bieżąco 
sprawdzałem, gdzie jesteśmy. Potem było morze Arktyczne i 
pustka, wielka pustka. Potem były Orkady, morze Północne, 
kawałek Norwegii i wreszcie Dania. A tam co widać z nie-
ba? Fermy wiatrakowe. Tylko to! Nieregularne połacie pół. 
Chropowate desenie miast.

Kapitan zapowiedział, że wlatujemy nad terytorium Pol-
ski. Komunikat wywołał poruszenie wśród pasażerów. Sa-
molot zaczął stopniowo tracić wysokość. A może mi się to 
tylko wydawało? 

Nad Warszawą był już jednak na tyle nisko, ze można 
było rozpoznać ulicę i nawet samochody. W każdym bądź 
razie Polska przywitała nas słoneczna pogodą. 

Wyjąłem telefon komórkowy i pierwszy raz od osiemna-
stu dni go włączyłem. Cisza. Nikt nie woła.

Samolot wyładował schludnie ale, że tak powiem bar-
dziej dobitnie, niż po locie do Chicago. Pasażerowie zakla-
skali. Tylko Polacy w samolotach klaszczą. Gdy kołowa-
liśmy do rękawa z telefonu dostałem sygnał, że przyszedł 
SMS. Przeczytałem. Był od brata: „Jestem”. Ja też. Ja też 
- pomyślałem. 

Byłem w Polsce.
Koniec
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V05206

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
60

04

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V06702

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B06210

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V04707

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

30
09
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SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V04807

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V04607

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V03208

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V02610

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V05505

V02709

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V07131

Drukarnia Offsetowa

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

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
05

80
4

* Auta używane, tel. 501-611-961 V05136

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V04817

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05126

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B09003

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V06911

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B08404

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
L91303

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B07208

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B08903

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B08504

* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar 
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K03406

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K03506

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L91006

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B08005

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

B07407

V14110s

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B08703

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B09402

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34417

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B09302

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V03019

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L91402

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B06908

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B08803

* 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 V07121

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V06014
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Mieszalnik Farb Samochodowych
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

K03010a

* PRACE ZIEMNE WSZELKIE, tel. 606-317-941 V04515

* BAR SMACZEK,  obiady domowe, imprezy okolicz-
nościowe, 11 Listopada 11, tel. 664-035-929  K03705

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping 

tel. 605-869-755 K04702

* WULKANIZACJA, wymiana opon, wszelkie pojazdy, 
Kukowo, tel. 606-317-941 V05435
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04   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

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

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V06801

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V04510

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V05614

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V07001

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

K
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V06602

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V06313

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

V05116

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B06308

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B09601

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowia-
dam na sms-y, tel. 500-210-251 B9801

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B09901

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K03904

* biurko, tel. 505-335-841 B09102

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L91105

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 B
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001a12

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 L91501

* działkę budowlaną, Świętajno, tel. 509-154-347 B04902

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K04302

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K04402

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

nimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z zało-
żenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są nie-
widoczni, anonimowi. Jednak nie. 

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

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

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania pro-
wadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku,  
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komen-
tarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby 
publiczne z naszego powiatu. 

Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z 
których zostały umieszczone obraźliwe treści. 

Część osób już została przesłuchana przez funkcjona-
riuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego zachowania.

Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby pry-
watnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywat-
no-skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim 
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.

Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to 
co robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeże-
li złamiemy w Internecie prawo, to nie możemy czuć się 
bezkarni.      

  KPP  Olecko

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a13

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V04827

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B09701

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B09202

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003a13

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V06821

* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454

* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125 V04907

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07111

* rzeźby, tel. 793-569-205  K01506k

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V06811

* BUDOWLANY SPRZĘT, tel. 606-317-941 V05425

* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K03619

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V06612

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V06024

* pokoje, tel. 500-708-095 K02013
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Majeranek – ziele lecznicze

Majeranek pochodzi z południowo-zachodniej 
Afryki.

Specyficzny zapach i smak nadaje temu zielu ole-
jek lotny (0,7 –1,5%).

Olejek majerankowy posiada właściwości prze-
ciwutleniające.

Do inhalacji dróg oddechowych używamy majeranku 
z dodatkiem suszonej mięty i soli jodowanej. Stosujemy 
to przy dolegliwościach grypowo-przeziębieniowych. Te 
same inhalacje są również korzystne dla cery twarzy. 

Szałwia lekarska
Ziele świetne dla zdrowia, urody i ozdoby. Jest ro-

śliną, która w stanie naturalnym rożnie na wybrzeżach 
Morza Śródziemnego, Półwyspie Bałkańskim i w Azji 
Mniejszej. 

Jest roślina silnie rozgałęzioną i dorasta do wysoko-
ści 70 centymetrów. Liście jej pokrywa srebrzysty kut-
ner, czyli meszek. Kwiaty szałwi są koloru różowego lub 
fioletowego. Kwitną od maja do sierpnia zebrane w kło-
sy. Szałwia jest cenną rośliną leczniczą i przyprawową.  
Bardzo lubią ją pszczoły.

Napar z szałwi stosujemy przy nieżytach i stanach za-
palnych żołądka i jelit. Pobudza ona tworzenie żółci i so-
ków żołądkowych. Poprawia czynności wątroby, pomaga 
przy zaburzeniach trawiennych, a także przy nadmiernym 
poceniu się. 

Zewnętrznie stosujemy napar z liści szałwii przy le-
czeniu zapalenia jamy ustnej, dziąseł i gardła. 

W kuchni używa się szałwi jako przyprawy do mięs, 
serów i ryb.

Szałwia weszła do wielu narodowych kuchni. Holen-
drzy w czasie zimy piją cieple mleko z dodatkiem szałwi.  
W Italii jest składnikiem dania nazywanego „saltimboc-
ca”. We Francji dodaje się ją do różnego rodzaju wyro-
bów wędliniarskich. 

Szałwia jest cenną rośliną rabatową. Liście szałwi 
mają też zastosowanie przy odstraszaniu insektów. Można 
je wkładać pomiędzy bieliznę. 

Ziele spalone jak kadzidełko dezynfekuje pomieszcze-
nia i usuwa przykre zapach zwierząt i zapachy kuchenne. 

Napary z szałwi stosowane są w celach oczyszczają-
cych i ściągających skórę twarzy oraz do przyciemniania 
siwych włosów.
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNO-
LOGIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifi-
kowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdroże-
nia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.

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

Policyjne podsumowanie 
weekendu

W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego doszło 
do dwóch kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali także 4 
nietrzeźwych kierujących. 

Do pierwszej kolizji drogowej doszło w miniony piątek  
przed godziną 17:00 w Olecku. Jak ustalili policjanci w trak-
cie jazdy samochodu ciężarowego z naczepy odkręciło się 
koło, które uszkodziło dwa pojazdy stojące na pobliskim par-
kingu. 

Kierujący samochodem ciężarowym marki MAN został 
pouczony. 

Druga kolizja miała miejsce 29 marca na ulicy Kościuszki. 
Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes, na 

prostym odcinku drogi zasnął i zjechał do przydrożnego 
rowu. 

Zbigniewowi N. na szczęście nic się nie stało. Został po-
uczony. 

Pierwszego nietrzeźwego kierującego policjanci ruchu 
drogowego zatrzymali w miniony piątek około 16.35 w miej-
scowości Stożne. 

39-latek prowadził rower mając blisko 3 promile alkoho-
lu w organizmie. 

Kolejnego nietrzeźwego funkcjonariusze zatrzymali 28 
marca przed godzina 2.00 w Olecku. 

Wojciech N. prowadził osobowe audi mając ponad pro-
mil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali 28-latkowi 
prawo jazdy.

W minioną sobotę po godzinie 11.00 w Wieliczkach po-
licjanci oleckiej komendy zatrzymali kierującego rowerem. 
Badanie alkomatem wykazało w organizmie 53-latka ponad 
1,5 promila alkoholu. 

Ostatniego nietrzeźwego kierującego funkcjonariusze za-
trzymali również 28. marca około godziny 17.00 w Gryzach. 

Mieczysław J. kierował rowerem mając ponad 2 promile 
alkoholu w organizmie. 

Teraz mężczyźni za popełnione czyny odpowiedzą przed 
sądem. 

Dziewczynka wezwała policję
11-latka zawiadomiła, że pijany ojciec się awanturu-

je i chce zniszczyć mieszkanie. 
59-latek trzeźwieje w policyjnej celi
Noc w policyjnym areszcie spędził 59-latek, który 

wszczął awanturę z konkubiną. Mężczyzna wyzywał ko-
bietę, groził jej oraz przewrócił regał z telewizorem. W 
chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu w or-
ganizmie.  

30 marca po godz. 18:00 oficer dyżurny oleckiej ko-
mendy odebrał telefon od 11-latki, która poinformowała, 
że jej pijany ojciec wrócił do domu i chce zniszczyć miesz-
kanie. Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że 
59-latek wszczął awanturę domową w trakcie której wyzy-
wał konkubinę, groził jej oraz przewrócił regał z telewizo-
rem. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie 
do wytrzeźwienia. Badanie alkomatem wykazało w organi-
zmie Andrzeja P. ponad 2 promile alkoholu.

 Rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty. 
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

1 kwietnia (Prima aprilis)
Chryzanty, Grażyny, Hugony, Ireny, 
Katarzyny, Teodory, Żermeny 
Dariusza, Haralda, Hugona, Teodora, 
Tobisława, Wenantego, Wenecjusza, 
Zbigniewa, Zygmunta
2 kwietnia (Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci)(Światowy Dzień 
Wiedzy o Autyzmie)
Eryki, Malwiny, Marii, Teodozji, Wła-
dysławy
Arona, Eryka, Franciszka, Sądomierza, 
Urbana, Władysława
3 kwietnia 
Benigny, Iny, Ireny, Renaty, Reny
Antoniego, Cieszygora, Jakuba, Pan-
kracego, Ryszarda, Sykstusa, Sylwestra, 
Winicjusza, Władysława
4 kwietnia 
Antoniny, Izydory, Kwiatosławy, Kwi-
ryny, Miry, Wacławy
Ambrożego, Antoniego, Benedykta, 
Izydora, Kwiatosława, Kwiryna, Plato-
na, Wacława, Zdzimierza 
5 kwietnia (Wielkanoc) (Dzień Leśni-

ka i Drzewiarza)
Ireny, Julianny, Juliany, Katarzyny, 
Kleo, Mirochny, Wincenty
Alberta, Alojzego, Borzywoja, Boży-
woja, Dobromiła, Fereniusza, Juliana, 
Kleofasa, Tristana, Wincentego
6 kwietnia (Lany Poniedziałek)
Ady, Celestyny, Izoldy, Katarzyny, 
Kornelii, Prudencji, Sieciesławy, Wity
Adama, Celestyna, Ireneusza, Marceli-
na, Marcina, Michała, Piotra, Sykstusa, 
Świętobora, Wilhelma, Williama, Wita, 
Zachariasza
7 kwietnia (Dzień Pamięci o Holo-
cauście) 
Donaty, Herminy, Klary, Mariki, Róży
Armina, Donata, Grzegorza, Hermana, 
Herminiusza, Jana, Lotara, Przecława, 
Przemysława, Rufina, Saturnina
8 kwietnia 
Beaty, Cezaryny, Emmy, Emy, Juliany, 
Julii, Siecisławy
Alberta, Amadeusza, Cezarego, Dio-
nizego, Dionizjusza, Gawryły, Janu-
arego, Juliana, Marcelego, Radosława, 
Seweryna, Waltera

... utożsamia wiarę ze święto-
ścią i dlatego jej brak uznawany 
jest za grzech. I dlatego nawet 
dociekliwość w sprawach wiary 
uważa się za herezją. Bo bez wia-
ry wszystkie ich nauki tracą sens, 
wali się cała misterna konstruk-
cja. A skoro wiara to nieodzowne 
spoiwo, które umacnia chwiejną 
konstrukcje przekonań, w końcu 
prowadzi do okrucieństwa. 

Terry Goodkind, Fantom
Boga nie osiąga się w procesie 

dodawania duszy czegokolwiek, 
ale przez odejmowanie. 

Eckhart, za Anthony de Mello, 
Przebudzenie

Bogowie pragnęli wiary, a nie 
racjonalnego myślenia. Wybudo-
wanie najpierw świątyni było jak 
podarowanie pary pięknych bu-
tów człowiekowi bez nóg. Budo-
wa świątyni nie dowodziła wiary 
w bogów, ale wiary w architektu-
rę. 
Terry Pratchett, Świat finansjery 

Kto w Wielki Tydzień sieje będzie 
miał szyćko wielgie.

Choć i w kwietniu słonko grzeje, nie-
raz pola śnieg zawieje.

Dobrze się tam dzieje, gdy dwóch 
orze, jeden sieje.

Kwiecień rozmaicie plecie, bywa, że 
śniegu do dziur namiecie.

Gdy brzoza pęka, słońce grzeje, to 
się najlepiej sieje.

Gdy kwiecień chmurny, a maj z wia-
trami, dobry rok przed nami.

Gdy w kwietniu ciepłe deszcze pada-
ją, pogodną jesień zapowiadają.

Grzmot w kwietniu dobra nowina, 
już szron roślin nie pościna.

Grom wszystko dobre znaczy, gdy 
będzie słyszany. 

W kwietniu nasienie miej, orz, bro-
nuj i siej.

Jak skowronek zaświergoli, myślą 
chłopi o roli.

Sałatka 
z wędzonego dorsza i ryżu

2 średnie wędzone dorsze, 2 jajka 
ugotowane na twardo, cebula, szklanka 
ugotowanego ryżu, pół szklanki majo-
nezu, sól, mielony pieprz, sok z cytryny, 
szczypiorek, jeden strąk marynowanej 
papryki

Dorsze obieramy ze skóry, usuwamy 
ości i rozdrabniamy. 

Jajka obieramy i siekamy.
Cebulę obieramy, płuczemy i kroimy 

w drobną kostkę.
Wszystkie składniki mieszamy z ry-

żem i majonezem. Doprawiamy solą i 
pieprzem, sokiem z cytryny. Dodajemy 
posiekany szczypiorek.

Całość dokładnie mieszamy.
Przed podaniem przybieramy pa-

seczkami papryki.
Konfitura z agrestu

Na konfiturę potrzebny jest agrest 
odmiany bez włosków zupełnie zielony, 
mocno kwaśny.

Na kilogram owoców potrzebny jest 
syrop przygotowany z półtorej szklanki 
wody i 1,4 kg cukru. 

Na wrzący syrop sypiemy agrest, od-
stawiamy z kuchenki i pod przykryciem 
zostawiamy do następnego dnia.

Smażymy na silnym ogniu 10-15 
minut i ponownie odstawiamy na noc. 
Trzeciego dnia powtarzamy smażenie. 

Gorący wkładamy do wyparzonych 
gorących słoików.

Cykoria z pieczarkami
2 cykorie, pomarańcza, 20 dag piecza-

rek, sok z cytryny
sos: 2 łyżki oleju, pół łyżeczki musztar-
dy, sól, pieprz, sok z cytryny, posiekana 
natka pietruszki

Pieczarki, cykorię, natkę pietruszki 
i pomarańczę dokładnie myjemy. 

Pieczarki kroimy w plasterki i do-
kładnie skrapiamy z obu stron sokiem 
z cytryny. Pomarańczę obieramy i kro-
imy w cienkie plasterki.

Cykorię cienko kroimy.
Składniki sałatki mieszamy w sala-

terce. 
Olej z musztardą dokładnie uciera-

my, dodajemy odrobinę wody i pozo-
stałe składniki. 

Sałatkę polewamy sosem bezpo-
średnio przed podaniem. 

Babka twarogowa
3 jajka, 15 dag cukru pudru, 40 dag 
mąki, łyżeczka proszku do pieczenia, 
pół szklanki śmietany, 20 dag zmielo-
nego sera twarogowego, 20 dag mar-
garyny, 2 dag rumu, 10 dag rodzynek, 
tłuszcz

Jajka ucieramy z cukrem pudrem. 
Dodajemy mąkę wymieszaną z prosz-
kiem do pieczenia, śmietanę, twaróg i 
stopioną margarynę. 

Wszystkie składniki dokładnie 
ucieramy (lub miksujemy). Na koniec 
dodajemy rodzynki i rum.

Ciasto wkładamy do wysmarowa-
nej tłuszczem formy.

Pieczemy około godziny w średnio 
nagrzanym piekarniku.

Babkę po przestudzeniu możemy 
polać lukrem lub polewą czekoladową.

Zupa krem z brukselki
50 dag brukselki, żółtko, 6 dag masła, 

0,25 litra śmietanki, 4 kromki pokro-
jonego w kostkę pieczywa tostowego, 
jeden bulion, łyżka mąki, sól, pieprz, 
gałka muszkatołowa

Brukselkę obgotowujemy przez 10 
minut w osolonej wodzie. Odsączamy.

W garnku rozpuszczamy 4 dag masła 
i podsmażamy na nim brukselkę. Opró-
szamy mąką i zalewamy bulionem. Do-
prawiamy solą, pieprzem i gałką musz-
katołową. Gotujemy n małym ogniu pod 
przykryciem około godziny. 

Odkładamy 8 do 10 brukselek, a 
resztę miksujemy. 

Żółtko mieszamy ze śmietaną i doda-
jemy do przetartej zupy.

Podajemy z grzankami, a do każdego 
talerza wkładamy 2 lub 3 całe brukselki



Tygodnik olecki 13/896 - r. 2015
18 to@borawski.pl

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

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

W Ostródzie odbyły się Wojewódzkie Halowe Igrzyska 
Samorządowe o Puchar Marszałka Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego. Ośmioosobowa drużyna z Olecka zajęła 
13 miejsce. Wielki sukces odnieśli szachiści: Marta Grylas 
i Michał Brywa zajmując kolejno II i III miejsce. Również 
tenisiści stołowi stanęli na podium. Joanna Łuszczyńska i 
Robert Karniej zajęli II  miejsca. 

Wojewódzkie Halowe Igrzyska Samorządowe

Dyrektor MOSiR Andrzej Kamiński reprezentował 
Olecko w podnoszeniu ciężarów i z niemałym poświęce-
niem zajął 10 miejsce w województwie. 

Dariusz Kruchelski 

Strzelali z okna mieszkania
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy strzelali z 

wiatrówki z okna jednego z mieszkań w Olecku. Mężczyźni 
tłumaczą, że strzelali do ptaków, jednak jak wynika z relacji 
świadków, strzały były oddane w kierunku ludzi, a śrut prze-
leciał im przed oczami. 

26 marca o 8.30 oficer dyżurny oleckiej komendy został 
powiadomiony, że z okien jednego z mieszkań ktoś strzelał z 
wiatrówki w kierunku pracowników budowlanych remontu-
jących sąsiedni budynek. Natychmiast na miejsce pojechali 
policjanci prewencji. 

We wskazanym mieszkaniu nikt nie otwierał drzwi, jed-
nak z wewnątrz dochodziły odgłosy świadczące, że ktoś jest 
w środku. W związku z tym, policjant przez okno sąsiednie-
go mieszkania, wszedł na dach budynku, a następnie przez 
otwarte okno, które służyło jako otwór strzelniczy do środka 
pomieszczenia. 

Funkcjonariusz zastał w pokoju dwóch mężczyzn, a także 
zauważył wiatrówkę Sharp. 

22 i 21-latek zostali zatrzymani i trafili do policyjnego 
aresztu. Funkcjonariusze zabezpieczyli także broń.  

Kacper L. i Maciej N. tłumaczyli, że faktycznie, to oni 
strzelali z wiatrówki lecz nie do ludzi, a do ptaków. 

Jednak z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyźni 
oddali strzały w kierunku osób znajdujących się przy są-
siednim budynku, a śrut przeleciał im na wysokości oczu. 

Teraz Kacper L. i Maciej N. będą odpowiadali za nara-
żenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi im kara 
do 3 lat pozbawienia wolności. 

Niewypały nadal groźne
Policjanci zabezpieczali pocisk, który w Kuczach znalazł 
7-latek i przytoczył go pod budynki mieszkalne.  
26 marca o 15:30 oficer dyżurny oleckiej komendy został 
powiadomiony o znalezieniu pocisku. Natychmiast na 
miejsce pojechali policjanci, którzy zabezpieczyli nie-
wybuch. Ponadto ustalili, że 7-letni chłopak znalazł go w 
ruinach budynku na pobliskim polu po czym przytoczył 
go w pobliże domów mieszkalnych. 
Funkcjonariusze zabezpieczali pocisk przed dostępem 
do niego osób postronnych. 27 marca niewybuch przejął 
patrol saperski z Giżycka. Jak ustalono był to pocisk arty-
leryjski z II wojny światowej. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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Fotograficzny sukces gimnazjalistek
Z wielką przyjemnością informuję, iż uczennice klasy Id 

Urszula Kamińska i Klaudia Domel, odniosły sukces w Re-
gionalnym Konkursie Fotograficzno-Plastycznym „Jesienne 
oblicza przyrody” zorganizowanym przez Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Ełku. 

Uczennice zgłosiły do konkursu piękne zdjęcia prezentu-
jące przyrodnicze osobliwości jesiennej aury. 

W kategorii szkół gimnazjalnych fotografia Urszuli Ka-

mińskiej „Jesienne brylanty” zdobyła miejsce I, zaś  zdjęcie 
„Jesienne przysmaki” przyniosło Klaudii Domel III miejsce: 

Bardzo cieszymy się, że to my stanęłyśmy na podium. Je-
steśmy niezmiernie zaskoczone wygraną, tym bardziej, że w 
nagrodę otrzymałyśmy atrakcyjne tablety. Mamy nadzieję, 
że w przyszłości będą organizowane podobne konkursy, w 
których na pewno weźmiemy udział – powiedziały zgodnie 
laureatki. 

Wojciech Jegliński  
od redakcji: Redakcja od pewnego już czasu kibicuje obu 

młodym fotografkom i kilkakrotnie już zamieszczone zostały 
w „TO” zdjęcia ich autorstwa.

Nauka nie poszła w las…
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Czworo uczniów klas VI - Emilia Czajewska, Amelia 
Obrębowska, Jakub Skowroński oraz Kacper Murawski 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
ks. J. Twardowskiego w Olecku zmagało się w wojewódzkich 
etapach najbardziej prestiżowych konkursów przedmioto-
wych organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Ku-
ratora Oświaty. 

Uczniowie włożyli wiele wysiłku i energii w przygoto-
wania. Nie tylko uczestniczyli w zajęciach, ale także w cza-
sie minionych wakacji i ferii nie rozstawali się z książkami. 
Wytrwale zgłębiali tajniki przedmiotów i rozwijali swoje 
zdolności oraz zainteresowania.    

Największe laury zebrały Emilia Czajewska i Amelia 
Obrębowska, które zostały laureatkami Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. Uczennice 
przygotowywała Emilia Piliszek.

Warte podkreślenia jest to, że są to jedyne uczennice z 
powiatu oleckiego, które zdobyły tytuł laureata w konkursie 
z języka polskiego w kategorii szkół podstawowych.

azs
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PO KOKARDĘ nr 214

Wielkanocny stół

„Jadło świąteczne było rozmaite w różnych okoli-
cach i różnych sferach, w każdym jednak razie winno 
być obfite…”

Tak o zwyczajach w dawnej Polsce w wieku XVI-
-XVIII pisał J.S. Bystroń. 

Czy tego roku będzie rozmaicie i obficie? A jeżeli tak, 
to za ile będą się uginały stoły? 

Trudno to wyliczyć, bo jedni traktują Święta Wiel-
kanocne jako bardziej uroczysty obiad, inni prześcigają 
się w wymyślnych potrawach. Na pewno nie zabraknie, 
jak przed każdymi świętami, bieganiny, krzątaniny, wio-
sennych porządków, czyli dobrze znanego zmęczenia (nie 
mylić 

z przesileniem wiosennym).
Rachowanie świąt zaczynamy od ścisłego postu. I ra-

dzę pościć. Taniej, a i organizmowi wyjdzie na zdrowie. 
Od jakiegoś czasu modne są diety. Czyszczą organizm z 
zapasów zimowych również. 

I piątek mamy z głowy, a dokładniej z kieszeni. W 
sobotę małe co nieco, czyli powtórka z piątku w lżejszym 
wydaniu. No i szczęśliwie dobrnęliśmy do niedzielnego 
śniadania.

Zaczynamy uroczyście, czyli od jajek. 
Za 10 jaj płacimy około 4,5 złotego. Kilka do życzeń, 

reszta do sałatki. 
Po tych wstępach na stole ląduje schab wieprzowy 

z kością w cenie 15 złotych, wołowina bez kości za 35 
złotych. Szynka wieprzowa za 15 złotych i baleron 14 zło-
tych. 

Dodajmy do tego trochę kiełbas, np. za kg żywieckiej 
zapłacimy 25 złotych i delikatesowej 28 złotych. 

Jeżeli święta jakiekolwiek, to oczywiście bigos. 
Główka kapusty świeżej plus trochę kiszonej to 4 złote.

Myślę, że niejedna rodzina nie pogardzi kurczakami. 
Kilogram to wydatek 5 złotych, samych udek - 6 złotych. I 
tego dość. Lekko licząc mięso to wydatek ok. 150 złotych.

Sprzątania przewiduję tyle, że nie będzie czasu na 
pieczenie ciast. W cukierni nie wymyślam – kilogram 
sernika to 23 złote i po kilogram innego – to kolejne 28 
złotych.

Potrzebne dodatki: śmietana, majonez, masło, 
chleb, bułeczki, cukier, mąka, olej – 30 złotych, jesz-
cze przyprawy – to 15 złotych. Na wszystko wydaliśmy 
około 100 złotych.

Na wielkanocnym stole obok jadła i czekoladowe-
go zajączka nie może zabraknąć owoców i nowalijek. 

Najtańsze jabłka 1,6 złotego, pomarańcze 3,5 zło-
tych, cytryny 4 złote, banany 4,5 złotego. 

Wiosna i święta to nowalijki: ogórek świeży 7 zło-
tych, pieczarki 8 złotych, szczypior 2 złote, za tę wio-
senność na stole musimy zapłacić 30 złotych. 

A napoje? 
Delikatnie licząc to 50 złotych.
Ceny są wzięte z różnych sklepów. 
Tak czy inaczej, za tegoroczny koszyczek wiel-

kanocny zapłacimy blisko 350 złotych przeliczając na 
małą rodzinę. 

Ile to więcej niż w roku ubiegłym?
W swoich wyliczeniach nie ujęłam specjałów i dań 

szczególnych dla domu oraz całego mnóstwa dodatków 
(żelatyna, kwasek, przyprawy), bez których nie będzie 
smakować należycie żadne danie.

W większości domów na śniadanie, i nie tylko, po-
daje się alkohol. Kilka popularniejszych: Smirnoff – 25 
złotych, wina – 20 złotych. Po jednej butelce wystarczy?

Tego wszystkiego wystarczy dla 4-osobowej rodzi-
ny? A goście? Też muszą być, jak nakazuje nam trady-
cja.

Ach, przecież to Wielkanoc, więc tak popularny 
zwyczaj obdarowywania dzieci chrzestnych prezentami 
– kolejny wydatek.

„Przeważały tu wędliny, ciasta; ognia w te dni nie 
zapalano i jedynie zimnym mięsem się żywiono”.

Jak będzie w naszych domach, na naszych stołach? 
Jakkolwiek, to i tak na pewno drogo. Jest tylko jeden 
sposób na to, by było taniej. 

Wyjechać do rodziny, czego i Państwu życzę.
Marusia


