to@borawski.pl

Założony w 1997 r.

ISSN 1505-0246

Zostań czyimś bohaterem i nigdy nie
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MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski
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MAJSTER

ANWIS

K85808

, NA ZAMÓWIENIE
ŻALUZJE DREWNIANE I ALUMINIOWE
MOSKITIERY, VERTICALE, PLISY,
ROLEY MATERIAŁOWE I RZYMSKIE
POMIAR WYCENA MONTAŻ
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CEN
TRUM HAN
DLO
WE – Aleje Li
po
we 1B, Tel. (87) 520 44 46
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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Festiwal szachowy
w Ostródzie

K88001

Już po raz dziesiąty w dnach od 15 do
22 sierpnia zorganizowano w Ostródzie Międzynarodowy Festiwal Szachowy. Zawody
składały się z turniejów: Open, Młodych
Talentów, Szachowych Nadziei i klasyfikacyjnego.
Łącznie wystartowało 140 zawodników.
W turnieju Open prawo gry mieli wszyscy
chętni, w turnieju Młodych Talentów mogli
wziąć udział juniorzy i juniorki do lat 16, w
Szachowych Nadziejach – dzieci do lat 11, a w
klasyfikacyjnym zawodnicy o rankingu 10001600.
MLKS Czarni Olecko reprezentował
Konrad Konewko, który wystartował w
Młodych Talentach. Tempo gry wynosiło 60
minut plus 30 sekund za wykonane posunięcie na zawodnika. Po rozegraniu regulaminowych 9 partii Konrad zgromadził 5,5 pkt i
uplasował się na 5. miejscu, a w klasyfikacji
juniorów do lat 14. zajął pierwsze miejsce.
W tym turnieju startowało 19 zawodników.
Jako imprezę dodatkową rozegrano turniej kloca. Jest to odmiana szachów, w której
grają dwuosobowe drużyny. Jeden z zawodników drużyny gra białymi, a drugi czarnymi
bierkami. Najważniejszą różnicą jest to, że
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

bierki zdobyte przez zawodnika z drużyny mogą być wstawiane przez drugiego na swojej
szachownicy. Stąd strategia ataku, czy obrony w klocu różni się znacznie od stosowanej w
szachach klasycznych, a gracze muszą ze sobą ściśle współpracować – przegrana jednego
szachisty oznacza porażkę całej drużyny. Konrad zagrał w drużynie razem z Piotrem
Adamowiczem (UKS Trzydziestka Olsztyn). Zdobyli 3,5 pkt z 9 partii i zajęli 6. miejsce

(na 10 drużyn).		

			
Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

Serdecznie zapraszamy wszystkich entuzjastów fotografii do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.
„Czas i przemijanie” organizowanym przez Towarzystwo
Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego oraz Fundację Prospołeczną „PODUCHA” z Łodzi.
Celem konkursu jest uchwycenie obiektywem aparatu „czasu” jako czegoś niematerialnego, którego jednak
wszyscy doświadczamy, w kontekście przemijania.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
Wyboru zwycięskich prac dokona Jury w składzie: LIDIA POPIEL (fotograf, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej, redaktor naczelna magazynu finelife.pl [1]),
KRZYSZTOF CANDROWICZ (dyrektor Łódź Art
Center - Międzynarodowego Centrum Sztuki oraz
Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi)
oraz BERNARD SACZUK (dyrektor OFF Out Of
Schedule FashionPhilosophy Fashion Week Poland
oraz dyrektor
artystyczny wystawy Young Fashion Photographers Now).
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą w
terminie do 30 WRZEŚNIA 2013 R.
Agnieszka Wojtas
Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego:
www.ksjarekburski.pl [2],
e-mail: info@ksjarekburski.pl
Fundacja Prospołeczna „PODUCHA”:
www.fundacjapoducha.pl [4],
e-mail: info@fundacjapoducha.pl
92-207 Łódź, ul. Szpitalna 9/11

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

od wiosny duża kolekcja najnowszych odmian bylin
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
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Redakcja

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
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12 spienia od 22.44 dwa zastępy JRG PSP oraz dwa OSP
Świętajno zabezpieczały miejsce oraz usuwały skutki wypadku drogowego w Dunajku. Kobieta zmarła w szpitalu.
13 sierpnia od 9.07 jeden zastęp JRG PSP naprawiał naderwaną rynne budynku wielorodzinnego przy placu Wolności.
13 sierpnia od 10.03 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo
niebezpiecznie pochylone nad drogą w Zajdach.
13 sierpnia od 17.39 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Jaśkach.
13 sierpnia od 18.16 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Giżach.
13 sierpnia od 18.32 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Jabłonowie.
14 sierpnia od 18.08 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego w Golubkach
14 sierpnia od 19.59 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden JRG
PSP Ełk zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku
drogowego w pobliżu osiedla Lesk. Dachowanie samochodu
dostawczego Lublin.
15 sierpnia od 20.05 jeden zastęp JRG PSP na osiedlu Siejnik gasił pożar wnętrza drzewa.
15 sierpnia od 21.14 jeden zastęp JRG PSP i jeden zastęp
Cichy zabezpieczały i usuwały skutki wypadku drogowego
w Cichym. Motorowerzysta uderzył w drzewo. Wypadek ze
skutkiem śmiertelnym.
16 sierpnia od 16.09 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Sedrankach.
16 sierpnia od 18.22 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Plewkach.
19 sierpnia od 16.16 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar słomy przy szosie do Świętajna.
19 sierpnia od 16.36 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Sobolach.
19 sierpnia od 19.14 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Rogowszczyźnie.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska
20 sierpnia od 12.53 dwa zastępy JRG PSP usuwały plamę
oleju z jezdni ulicy Zielonej.
20 sierpnia od 16.51 jeden zastęp OSP Gąski usuwał w
Ślepiu gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
20 sierpnia od 17.10 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał w
Ślepiu gniazdo szerszeni z domku letniskowego.
informacji udzielił młodszy brygadier
Tomasz Milewski
PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.55
Pb 95......................... 5.52
PB 98......................... 5,62
LPG............................ 2,25
Olej opałowy............... 3,80

zł
zł
zł
zł
zł

k S
dalie ta
n ł
rajem to ym
ba y m
to ka w
w rt y e! y

V30302

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

(powyżej 1000 litrów)

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• 3 x Legus, grafika i rysunki, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, ROK „MG”
• Katarzyna Kaźmierak, fotografie, Galeria Hol, ROK „MG”
• Wystawa medali i odznaczeń - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
28 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Twórcze smyki w krainie plastyki, biblioteka publiczna, Kopernika 6
17.00 - Czarni Olecko - Polonia Lidzbark Warmiński, mecz
piłki nożnej V ligi, wyjazd
29 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
30 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
31 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
Zamknięte Mistrzostwa Olecka w Tenisie Ziemnym, korty
miejskie
11.00 - Czarni Olecko - Orlęta Reszel, mecz piłki nożnej juniorów młodszych, dom
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
13.00 - Czarni Olecko - Ruciane Nida, trampkarze młodsi,
dom
16.00 - Czarni Olecko - Orlęta Reszel, mecz piłki nożnej V
ligi, dom
1 września (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
14.00 - KS Łabędnik - Unia Olecko, mecz piłki nożnej, wyjazd
16.00 - Dzień otwarty na „Ledze”
2 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
3 września (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - spotkanie z bajką w języku angielskim, Biblioteka
Miejska, ul. Kopernika
4 września (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Twórcze smyki w krainie plastyki, biblioteka publiczna, Kopernika 6
5 września (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
8.30 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców,
ZSLiZ, budynek internatu, sala konferencyjna
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
6 września (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
7 września (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
VII Ogólnopolska Akcja Sprzątania Jeziora Oleckie Wielkie
11.00 - Czarni Olecko - Salos Ełk, trampkarze młodsi, wyjazd
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
16.00 - Unia Olecko - Kowalak Kowale Oleckie, mecz piłki
nożnej B-klasy, dom
16.00 - Czarni Olecko - Mazur Pisz, mecz piłki nożnej V ligi,
wyjazd
8 września (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
11.00 - Czarni Olecko - Znicz Biała Piska, mecz piłki nożnej
juniorów młodszych, Wyjazd
14.00 - Unia Olecko - Kowalak Kowale Oleckie, mecz piłki
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Unia wygrywa na początek
przygody z B-klasą
W niedzielę swoje rozgrywki zainaugorowała B-klasa
(gr. I). W tej klasie rozgrywek występuje drugi olecki klub Unia. Podopieczni Karola Sobczaka wygrali w swoim pierwszym meczu ligowym z MOSiR-em Kętrzyn 2:1.
MOSiR Kętrzyn - Unia Olecko 1:2 (1:1)
Paweł Łuckiewicz ?’ - Michał Młynarczyk 7’, Damian
Syper 52’
W drużynie Unii zagrali (ze strony uniaolecko.pl): Marcin Grygo - Arkadiusz Puchalski, Marek Bartoszewicz,
Krzysztof Sulżycki, Damian Koncewicz, Artur Gajewski,
Marek Karczewski, Mariusz Rowiński, Marcin Bokuniewicz, Łukasz Gierak, Przemysław Sienkiewicz, Patryk
Masłowski, Damian Syper, Kamil Gajewski, Zbyszek
Jasiński, Michał Młynarczyk, Paweł Bokuniewicz, Artur
Ćwikowski
Paweł Piekutowski

Skradł pieniądze

DNI OTWARTE W PERFEKCIE !
Wszystkich zainteresowanych nauką w Perfekcie,
zapraszamy na Dni Otwarte - w piątek i sobotę ( 30 i 31
sierpnia). Można porozmawiać z lektorami i poznać nową
ofertę edukacyjną szkoły.
Goście będą mogli obejrzeć pracownie komputerowe i
nowoczesną tablicę multimedialną .
W tym roku szkolnym, oprócz języków obcych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, Perfekt wprowadza do oferty kursy dla dorosłych z zakresu fotografii, obróbki zdjęć
oraz obsługi podstawowych programów komputerowych.
Nie będą to kursy, które dają kwalifikacje zawodoweoferta jest kierowana do osób, które starają się nadążać
za nowymi technologiami, ale brakuje im wiedzy, czasu i
umiejętności.
Specjalną atrakcją Dni Otwartych będzie żółty szkolny Trabancik, który będzie kursował między szkołą przy
Czerwonego Krzyża i przystankiem (przy Domu Kultury) i
przewoził chętnych do odwiedzenia Perfektu. Wszyscy goście wezmą udział w losowaniu nagród – główną nagrodą
będzie rok bezpłatnej nauki na dowolnie wybranym kursie.

Oleccy kryminalni zatrzymali 22-letniego mieszkańca
gminy Świętajno. Sebastian A. z mieszkania kuzynki miał
ukraść pieniądze. Następnego dnia po przestępstwie podejrzany został zatrzymany. Podczas przesłuchania nie kwestionował swojej winy i przyznał się do postawionego zarzutu kradzieży.
Do zdarzenia doszło w miniony piątek w jednej z miejscowości na terenie gminy Świętajno. W sobotę rano poszkodowana zadzwoniła na telefon alarmowy Policji informując o
kradzieży pieniędzy.
Na miejsce pojechali kryminalni. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że pod jej nieobecność z mieszkania skradziono
blisko 600 złotych. Poszkodowana miała pewne podejrzenia
co do sprawcy kradzieży. Padły one na 22-letniego kuzyna.
Policjanci pracujący nad tą sprawą ustalili, że Sebastian A
w dniu kradzieży przebywał w mieszkaniu poszkodowanej.
Śledczy szybko ustalili gdzie przebywa Sebastian A i zatrzymali go. 22-latek trafił do oleckiej komendy. Podczas przesłuchania przyznał się do zabrania pieniędzy.
Teraz za kradzież gro mu kara nawet 5 lat pozbawienia
wolności.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Czarna seria Czarnych
Nadal zawodnicy Czarnych Olecko nie mogą zdobyć
punktów w obecnym sezonie. W sobotnie popołudnie ulegli
tym razem Startowi Kozłowo 0:1.

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartCzarni Olecko - Start Kozłowo 0:1 (0:1)
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
Konrad Pieczko 18’
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
Skład: Andrzej Miliszewski - Maciej Kosiński, Szymon
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

Karkusz, Ariel Tusznio (Paweł Wasilewski 83’), Jarosław
Szczęsny, Jakub Kozłowski, Sebastian Drażba (Adam
Skowron 61’), Dawid Szusta (Błażej Tusznio 53’), Kamil
Masalski (Bartosz Senkowski 77’), Daniel Bogdanowicz,
Kamil Szarnecki			
Paweł Piekutowski

• Jan Archacki
• Janina Izbicka
• Anna Pokartyk
• Norbert Rydzewski
• Magda Wojciechowska
• Michał Zdanio

Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ 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, magnesy, smycze, gry logiczne itp.

to@borawski.pl

V27305

Teraz to już nawet w kalendarzu
widać, że idzie jesień. Kończą się wakacje... i jakby tu o tym nie pisać, to
przykro jest, że lato zaczyna pakować
manatki. Jest jednak nadzieja, że jesień,
przynajmniej na początku, będzie pogodna i dość długo nie wkurzy się na
przepychającą się w drzwiach zimę.
Proszę Państwa, są wreszcie grzyby!
Co prawda kurki zbierałem już w połowie czerwca,
gdy na weekendowym pływaniu po Mazurach dobiliśmy do Dębowej Górki na Kisajnie. Całkiem dobra
wyszła nam zupa rybna z kurkami, a rano, z reszty
grzybów jajecznica. Przepis na zupę rybną z kurkami?
Proszę bardzo! Łapię się ryby, skrobie z łusek, patroszy, myje i do garnka. Do środka wsypuje się warzywa (jakie tylko są na jachcie) i gotuje aż ryby się
rozgotują całkowicie. Odcedza się ości i do rosołu dodaje grzyby i dalej gotuje.
Przyprawia się naturalnie do takiego smaku jaki
się najbardziej lubi. Ości się nie wyrzuca, bo zawsze
znajdzie się amator, który wśród nich znajdzie kawałek
mięska albo plasterek pysznej marchewki. Gdy zupa
gotowa na suchej patelni przypala się na brązowo pokrojony w kostkę chleb. Chleb wysypujemy na talerz
i każdy bierze z niego garść kostek i wsypuje do zupy.
Pyyycha!
To są uroki Mazur.
Tak właściwie to pływanie po jeziorach można
uprawiać cały rok. W zasadzie?! Dwa, albo trzy lata
temu, żeglarze w Giżycku w Sylwestra rano urządzili na Omegach tzw. Ostatnie Regaty. I naprawdę były
to ostatnie. Gdy spływali do portu ten był już pokryty
cienka warstwą lodu.
Ja też miałem niejedną zimową przygodę na Mazurach. Jakiś czas temu skrzyknęliśmy się w czwórkę
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przyjaciół, że popływamy w ostatni weekend października. Wieczorem w piątek zjechaliśmy się do
portu w Giżycku z zamiarem żeglowania w kierunku
Mikołajek. W niedzielę rano zaplanowaliśmy powrót
i wyslipowanie jachtu, aby ten przezimował na brzegu.
Do spania każdy z nas ubrał się jak alpinista. Każdy miał ciepłe zimowe śpiwory. Ponadto zapaliliśmy
kilkanaście świeczek-podgrzewaczy, które naprawdę
dają dużo ciepła. W nocy musiałem wypełznąć ze śpiwora i założyć lżejsze ubranie bo było zbyt gorąco.
Rano obudził nas Karol. Klął na czym świat stoi,
bo nie mógł wyjść z jacht. Ktoś zamknął nas w nim
od zewnątrz. Ktoś bardzo dowcipny. Wreszcie Wiesiek wyszedł przez przedni luk. Słyszeliśmy jak szedł
po pokładzie, a nagle zaczął się śmiać.
Okazało się, że wejściówka, przez którą wchodzi
się do wnętrza zamarzła. Czterech chłopów śpiących
wewnątrz nawydychało tyle pary, że ta zaczęła osadzać się na niezbyt szczelnych obrzeżach i pokryła je
prawie centymetrową warstwą lodu.
Jednak najśmieszniejszy widok był dopiero na samym pokładzie. Wiesiek wyszedł na pokryty szronem pokład w skarpetach. I tak, gdy postawił jedną
stopę skarpeta natychmiast do powierzchni przymarzła i ściągnęła się z jego nogi. Potem stała jego druga
skarpeta, a następnie na pokładzie widać było ślady
gołych stóp. Jest na dowód zdjęcie.
Innym razem wspomnienia dotyczą ślizgów bojerowych, a raczej zdarzeń zimowych z tym związanych. Najlepszym jeziorem do tego typu „żeglowania” są Święcajty koło Węgorzewa. Tam z drużyną
harcerską wyjeżdżaliśmy w zimowe ferie. W ogonkach zaczyna się również ciepły kanał, który łączy
Wielkie Jeziora Mazurskie z jeziorem Gołdapiwo
obok Kruklanek. Tam też na wejściu do tego kanału
w mroźne zimy zbiera się kilka tysięcy łabędzi. Wieczorem, po kolacji, gdy kucharki w ośrodku ponalewały nam do odpowiednich kadzi odpadki szliśmy z
nimi i z plecakami wyładowanymi chlebem do ujścia
tego kanału. Schodziliśmy z drogi i powoli wchodząc miedzy łabędzie, które nawet nie syczały. Wylewaliśmy odpadki na lód. Potem rozrzucaliśmy połamany lub pokrojony wcześniej na drobne kawałki
chleb. Chleb trzeba było kroić bo bez wody łabędź
nie potrafi go pokruszyć.
Pierwszy raz bałem się wejść między ptaki. Wchodzisz, a tu na wysokości twojej twarzy widzisz dzioby. Wśród łabędzi jest ciepło, można powiedzieć,
że gorąco. Rzucasz kawałki chleba, rozlewasz ciepłe pomyje pełne ziemniaków, kawałków warzyw i
wszelkiego dobra, które pomoże zwierzętom przeżyć
kolejna noc.
Rano na obrzeżach tego wielkiego stada zawsze leżało kilka zamarzniętych ptaków.
Od tej pory nigdy w lato nie karmię żadnych ptaków. Dawniej wszystkie odlatywały w cieplejsze
strony. Teraz, kiedy na Mazury ściągają tysiące turystów zwierzęta nauczyły się zimować. Jednak, gdy
przychodzi bardzo mroźna zima, to już tych „dobrych” turystów nie ma. Pojedyncze ptaki są wyłapywane przez lisy, zagryzane przez psy lub zamarzają
w przeręblach.
Zima, to jest czas na dokarmianie zwierząt. Na
wiosnę i w lato same sobie poradzą.
B. Marek Borawski
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OFERTY PRACY          

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46

1. kierowca wywrotki
2. kierowca samochodu ciężarowego
3. mechanik maszyn rolniczych
4. frezer
5. tokarz metalu
6. ślusarz
7. inżynier mechanik
8. kierownik budowy
9. nauczyciel języka angielskiego w klasach I-VI
10. doradca kredytowy
11. doradca do spraw odszkodowań
12. sprzedawca
13. ogrodnik
14. formierz odlewnik
15. elektryk
16. pozostali robotnicy przygotowujący drewno
17. fryzjer
18. cukiernik
19. nauczyciel przedszkola
20. konsultant telefoniczny
21. nauczyciel muzyki w szkole podstawowej
22. nauczyciel rewalidacji
23. nauczyciel techniki w szkole podstawowej
24. zbrojarz
25. spawacz łukiem elektrycznym
26. lakiernik

Zespół Szkół
w Judzikach

prowadzi zapisy na rok
szkolny 2013/2014
do przedszkola, oddziału
przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum

L80302

W naszej szkole
- pracujemy z uczniem indywidualnie.
Oferujemy
- ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
Zapewniamy
- rodzinną atmosferę.
Posiadamy
- bogato wyposażoną bazę dydaktyczną,
- świetlicę opiekuńczo-wychowawczą i stołówkę.
Nasze działania ukierunkowane są na
- ekologię,
- poznawanie regionu i jego tradycji.
● Dla uczniów z Olecka zapewniony jest dowóz autobusem
szkolnym.
Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; tel. 87-520-76-96;
e-mail: zsj@hot.pl; www.zsj.olecko.edu.pl

Opłaty za nielimitowane paliwo wg
prawników sejmowych nielegalne
DZIAŁANIA POSŁA ANDRZEJA ORZECHOWSKIEGO W SPRAWIE OGRANICZEŃ W MAŁYM
RUCHU GRANICZNYM Z ROSJĄ
27 lipca minął dokładnie rok od otwarcia małego
ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim.
Jednak już w maju polska Służba Celna ograniczyła nielimitowane przekraczanie granicy polskorosyjskiej
do 10 wizyt w miesiącu, przy czym częstotliwość
nie może być większa niż raz na 72 godziny. Ma to
zapobiec wwożeniu paliwa rosyjskiego do Polski, bez
uiszczania stosownych opłat. Częstsze wizyty w Okręgu
Królewieckim są podstawą do pobierania przez Służbę
Celną opłat należności przewozowych za paliwo znajdujące się w baku samochodu. Na początku lipca poseł
Andrzej Orzechowski wystąpił w tej sprawie do Biura
Analiz Sejmowych (dalej: BAS) z prośbą o opinię
prawną. Parlamentarzysta wysunął tezę, że ograniczenia w małym ruchu granicznym nie leżą w kompetencjach
Służby Celnej. Poddał również w wątpliwość ustalenia dotyczące częstokrotności przekraczania granicy. Zdaniem
posła Orzechowskiego limit 10 przekroczeń granicy
polsko-rosyjskiej wynika z dokonanej przez organy
celne interpretacji pojęcia „przywóz okazjonalny”, na
podstawie którego przywóz towarów przez granicę można
rozpatrywać w charakterze handlowym (podlegającym
należnościom przewozowym) bądź na własny użytek
(zwolnionym z takich opłat).
BAS podzieliło definicję „przywozu okazjonalnego”
na dwie kategorie. Pierwsza to przywóz
dokonywany „przy okazji” wykonywania innych
czynności, np. wjazdów turystycznych, rodzinnych,
zaś druga to przywóz sporadyczny, odbywający się rzadko bądź w długich odstępach czasu. Zdaniem interpretatorów, Służba Celna przy dokonywaniu ograniczeń w
małym ruchu granicznym, przyjęła za kryterium oceny jedynie częstokrotność przekraczanej granicy, nie wzięła zaś
pod uwagę charakteru wjazdu, który w każdym przypadku
może być indywidualny. Dlatego wyznaczenie limitu 10
wjazdów w miesiącu nie uwzględnia zasad logiki i
doświadczenia życiowego, liczy się bowiem charakter
podróży, zaś częstokrotność może być jedynie wskazaniem do występowania ewentualnych nieprawidłowości.
Dlatego BAS, podając kryteria oraz obowiązujące regulacje prawne, wedle których należy dokonywać klasyfikacji
przywozu towarów podlegających zwolnieniom podatkowym bądź nie, zwraca uwagę na konieczność indywidualnej oceny każdego wjazdu. Powołuje się w tej sprawie
także na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, wedle którego wprowadzanie przez państwo członkowskie wiążących ograniczeń wobec towarów zawartych w bagażach podróżnych
korzystających ze zwolnień celnych lub też domniemanie charakteru przeznaczenia owych towarów, ze względu
na ich ilość, a więc pośrednio także częstotliwość wjazdów,
jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Dlatego regulacje wprowadzone przez Służbę Celną nie powinny
mieć charakteru wiążącego i nie mogą być źródłem nakładania zobowiązań podatkowych na podróżujących. Organy
celne nie mają bowiem żadnych podstaw prawnych
- ustaw, rozporządzeń, przepisów prawa międzynarodowego, czy choćby aktów prawa miejscowego zgodnych
z Konstytucją RP - do pobierania od obywateli jakichkolwiek obciążeń. Ponadto BAS podtrzymało tezę posła
Andrzeja Orzechowskiego, uznając Służbę Celną za
organ nieuprawniony do wprowadzania ograniczeń w małym ruchu granicznym. Co więcej eksperci BAS-u uznali,
że obecne rozwiązania prawne nie zakładają istnienia jakiejkolwiek instytucji, która mogłaby dokonać prawomocnych ustaleń dotyczących częstokrotności przekraczania
granicy, skutkujących opodatkowaniem lub zwolnieniem z
podatku.

to@borawski.pl

PAKOWANIE PRÓŻNIOWE
ŻYWNOŚCI

Pakowanie próżniowe jest uznawane za jedno z najlepszych sposobów konserwacji produktów spożywczych. Zapewnia ona skuteczną ochronę żywności przed działaniem
powietrza, wysychaniem oraz rozwojem bakterii tlenowych.
Czy możemy zapobiec wyrzucaniu żywności?
Oczywiście! Właśnie pakowanie próżniowe jest jednym
ze sposobów na dłuższe przechowywanie produktów spożywczych.
Coraz częściej mamy problem z przechowywaniem
żywności. Na przykład produkty świeże przechowywane w
lodówce już po kilku dniach nie nadają się do spożycia. I
wtedy okazuje się, że część pieniędzy po prostu wyrzuciliśmy w błoto. W tej sytuacji przechowywanie w lodówce nie
wystarcza, aby przedłużyć trwałość żywności, szczególnie
tej organicznej.
Dlatego prawdziwym przełomem w przechowywaniu
żywności jest pakowanie próżniowe.
Przechowywanie w warunkach próżniowych pozwala
na wydłużenie okresu świeżości produktów od 3 do 5 razy.
Trzeba też podkreślić, że przechowywana tak żywność zachowuje naturalny smak i aromat. Przechowywanie próżniowe pozwala również na całkowite zatrzymanie emisji
zapachów, co oznacza, że zapachy nie mieszają się.
Do zalet pakowania próżniowego należą:
- większa trwałość (zabezpiecza przed wpływami środowiska zewnętrznego, bakteriami),
- zachowanie optymalnych cech wyrobu (smak, aromat),
- łatwiejsza dystrybucja, bardziej higieniczna,
- maleją rachunki za żywność, ponieważ możemy ją
dłużej przechować, mniej psuje się, a co za tym idzie mnie
się jej wyrzuca,
- umożliwia i ułatwia transport żywności w dłuższym
czasie,
- obniża koszt transportu żywności.
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Posypały się mandaty

Pijani rodzice spacerowali po drodze z
rocznym dzieckiem
Oleccy policjanci interweniowali na terenie gminy Wieliczki wobec rodziców, którzy nietrzeźwi opiekowali się
dzieckiem.
Funkcjonariusze ustalili, że 25-letni Michał D. miał ponad 2,5 promila, a jego partnerka 23-letnia Ewa S. 0,8
promila alkoholu w organizmie. W takim stanie wracali
do domu wraz ze swoją roczną córeczką. Teraz sytuację w
rodzinie skontroluje dzielnicowy oraz o całym zdarzeniu
zostanie powiadomiony sąd rodzinny i nieletnich.
W sobotę o godzinie 16.25 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o pijanych rodzicach, którzy szli
drogą z małym dzieckiem.
Natychmiast na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze na trasie Wieliczki - Nowy Młyn zauważyli
mężczyznę i kobietą wraz z mała dziewczynką. Po wylegitymowaniu okazało się, że są to 25-letni Michał D. i 23-letnia Ewa S. mieszkańcy gminy Wieliczki.
Oboje byli pijani i chwiali się na nogach. Mięli trudności z
utrzymaniem równowagi i w takim stanie wracali do domu
wspólnie z roczna córeczką. Policjanci przekazali dziecko
pod opiekę trzeźwego opiekuna. Nieodpowiedzialni rodzice zostali dowiezienie do oleckiej komendy, gdzie poddano
ich badaniu na alkomacie. Okazało się, że Michał D. ma
ponad 2,5 promila, a jego partnerka 0,8 promila alkoholu w
organizmie. O zaistniały zdarzeniu zostanie powiadomiony
sąd rodzinny i nieletnich. Ponadto dzielnicowy gminy Wieliczki skontroluję sytuację rodzinna w tej rodzinie.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński
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Policjanci przeprowadzili działania
prędkość
Wczoraj, 25 sierpnia oleccy policjanci z drogówki realizowali na terenie powiatu centralne działania „Prędkość”.
Główny cel akcji, to poprawa bezpieczeństwa i porządku w
ruchu drogowym. Na 50 łącznie przeprowadzonych kontroli drogowych aż 41 kierujących zostało ukaranych mandatami za przekroczenie dopuszczalnej prędkości.
25 sierpnia w godzinach 10.00 - 22.00 policjanci ruchu
drogowego prowadzili wzmożone działania prewencyjno-kontrolne pn. „Prędkosć”.
Przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami na polskich drogach, to szczególnie niebezpieczna i niestety nagminna forma zachowań kierowców. W
związku z tym poprawa bezpieczeństwa i porządku w ruchu
drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości, to jedno z priorytetowych zadań Policji.
W trakcie działań na terenie powiatu oleckiego skontrolowano łącznie 50 pojazdów. Na 41 kierujących nałożono
mandaty karne za przekroczenie prędkości. Podczas akcji
policjanci zatrzymali również jednego nietrzeźwego kierującego. 25-letni Jakub L. kierował mitsubishi mając 1 promil
alkoholu w organizmie.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Podczas kontroli drogowej policjanci
znaleźli narkotyki
Policjanci prewencji podczas kontroli drogowej znaleźli w pojeździe marihuanę. Samochodem jechało pięciu
młodych mężczyzn. Czterech pełnoletnich trafiło do policyjnego aresztu do wyjaśnienia sprawy. Nieletni pasażer po
przeprowadzeniu niezbędnych czynności służbowych został
przekazany rodzicom.
W sobotę około godziny 21.30 funkcjonariusze Ogniwa
Patrolowo-Interwencyjnego w Olecku na ulicy Letniej zatrzymali do kontroli drogowej osobowego fiata. Powodem
kontroli była niebezpieczna i brawurowa jazda.
W trakcie legitymowania policjanci na wycieraczce znaleźli zawiniętą w gazetę marihuanę. Następnie wszystkich
poddano kontroli osobistej. W kieszeni jednego z pasażerów
funkcjonariusze znaleźli kolejną porcję narkotyku.
Kierowca 17-letni Rafał G. oraz pasażerowie 17-letni
Dariusz N., 18-letni Mateusz G. i 17-letni Kamil C. zostali
zatrzymani do wyjaśnienia i trafili do policyjnego aresztu.
16-letni Paweł D. po przesłuchaniu został przekazany rodzicom.
Przeprowadzone badanie potwierdziło obecność narkotyku u wszystkich pasażerów za wyjątkiem kierującego.
Teraz zostanie wszczęte policyjne dochodzenie mające
wyjaśnić w jakich okolicznościach młodzi mężczyźni weszli
w posiadanie narkotyków.
Za posiadanie środków odurzających grozi kara nawet 3
lat pozbawienia wolności.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B80801

Rozpoczęcie
kursu

26
września
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Sesja Rady Miejskej

Zapraszam do udziału w Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2013 r. (piątek)
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o
działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Prezentacja projektu „Sieć szerokopasmowa Gminy
Olecko”.
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Olecku;
b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy;
c) rozpatrzenia skargi Ewy i Jana Drozdowskich
na działalność Burmistrza;
d) zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
10. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak
Wielkimi krokami zbliża się 1 września. Dla wielu rodzin początek roku szkolnego jest o wiele ważniejszy niż
początek roku kalendarzowego. Dzieci rozpoczynają naukę. Trzeba przygotować książki, plecaki, przybory szkolne, ustalić dojazdy itd... Wiele spraw wymaga zainteresowania i uwagi.
Zdobywanie wiedzy i kształtowanie umysłu w czasie
zajęć szkolnych to nie wszystko.
W dzisiejszych czasach dziecko, które nie bierze udziału w zajęciach pozaszkolnych, zyskuje opinię łamagi i odludka. Może warto temu zawczasu zaradzić?
1 września Hala LEGA zaprasza na

Dzień Otwarty.

Przyjdź, oszczędzisz czas i nerwy. Prezentacje i zapisy
rozpoczną się od godziny 16:00. W trakcie Dnia Otwartego
będzie można poznać ofertę zajęć sportowych i rekreacyjnych
dla dzieci oraz dla dorosłych, a także zapisać się do wybranych
grup. Szczegóły prezentowane będą przez wszystkich instruktorów współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Od godziny 16:00 na Pływalni instruktorzy pływania
z czterech szkół pływania (Active Swim, Nemo, Skalar, Żabka) zachęcać będą do nauki lub doskonalenia pływania oraz
aqua aerobiku i podstaw nurkowania. Pływanie to doskonała
forma relaksu po wysiłku umysłowym oraz najlepsza ochrona
przed wszelkiego rodzaju spadkami odporności i jesiennymi
infekcjami.
W sali fitness będzie można obejrzeć lub wziąć udział w zajęciach wprowadzających do areoboxingu, czyli ćwiczeniach
nastawionych na efektywny trening wydolnościowy w oparciu
o gimnastykę i podstawy sztuk walki. Podobnie wyczerpujące
i również nastawione na kształtowanie mięśni i spalanie tkanki tłuszczowej będą zajęcia total body conditoning (TBC). O

Sesja Rady Miejskej
Zapraszam na XXXII Sesję Rady Powiatu w Olecku w
dniu 30 sierpnia 2013 roku (piątek) o godz. 11:00 – sala
konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w
Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Informacja z wykonywanych zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru.
9. Stan mienia Powiatu oraz podsumowanie I półrocza
2013r. w zakresie zbycia mienia Powiatu.
10. Informacja w zakresie realizacji prowadzonych i
zakończonych inwestycji w powiecie w roku 2013.
11. Stan przygotowania placówek oświatowych do roku
szkolnego 2013/2014 (lokalowy i kadrowy).
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Oleckiego
oraz ustalenia zasad ich używania;
b) w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Olecku, przekształcenia placówki wielofunkcyjnej pn.
Dom im. Janusza Korczaka w Olecku w 6 placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz w sprawie nadania statutów w/w placówkom;
c) w sprawie określenia trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej;
d) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/186/2013
Rady Powiatu w Olecku z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowale Oleckie na realizację inwestycji drogowej;
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Oleckiego na lata 2013– 2021;
g) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2013.
13. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
14. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha
ich kształt zadba Jolanta Jarosz. Nie zabraknie też oczywiście
tradycyjnego aerobiku i zumby. Osoby poszukujące wyciszenia i aktywnego relaksu powinny zainteresować się zajęciami z
jogi i pilates prowadzonymi przez Annę Olędzką.
W Sali Sportów walki będzie można obejrzeć pierwsze
kroki (a także kopnięcia, ciosy, chwyty i duszenia) oleckich
adeptów mixed martial arts czyli MMA. Zajęcia poprowadzi
Paweł Klimaszewski z „Mad Dogs Team Olecko”. Osoby
bardziej przywiązane do tradycji zainteresuje zapewne japońska szermierka bez użycia broni czyli aikido. Siłę, elegancję i
niezawodność tej sztuki walki prezentować będzie Krzysztof
Szoch.
W Siłowni rad dotyczących treningu siłowego oraz efektywnego budowania masy mięśniowej udzieli trener personalny Tomasz Zubkowicz. Podstawy wspinaczki dla osób w
każdym wieku propagować będą Robert Markowski i Ewa
Januszko.

to@borawski.pl

Bibliografia Olecka

Od 16 marca zostały zamieszczone w internetowej wersji
pierwsze części „Bibliografii Oleckiej”. Pod adresem internetowym
www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące dwóch pierwszych liter alfabetu od „A” do „j” . Oraz hasło „Literatura” zawierające
wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych. W przygotowaniu znajduje się litera „K”.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany
na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance,
olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest
autorem książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod
hasłem „Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie
informacje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo
zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez pracę,
sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na branym
pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub
skontaktować się z redakcją telefonicznie. Zmiana jakiegokolwiek tekstu wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliograf wraz z ukazaniem się następnych liter, w tym wypadku litery „K” (przypuszczalnie połowa września b.r.).
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży

zaprasza do składania wniosków w programie dla organizacji
pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanym z
Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dotacje udzielane w ramach tego Programu mają na celu:
zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka,
rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej,
wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie
kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków
sprzyjających rozwojowi III sektora.
Dotacje można uzyskać na projekty tematyczne i systemo-
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Obowiązuje nowy taryfikator punktów
za wykroczenia w ruchu drogowym

Z 9 czerwca 2012 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 488). Zmiany
mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci, pasażerów i
pieszych.
W Rozporządzeniu znajduje się nowy taryfikator punktów. Kierowcy łamiący zasady ruchu drogowego będą surowiej karani za swoje wykroczenia, w szczególności te, które
są najbardziej uciążliwe uczestnikom ruchu drogowego i te,
które występują najczęściej.
Poniżej liczba punktów odpowiadająca najczęstszym naruszeniom przepisów ruchu drogowego:
• 10 pkt za wyprzedzanie na przejściach dla pieszych,
przejazdach rowerowych i przed nimi; nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu; niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby
niepełnosprawnej;
• 6 pkt za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas
cofania; przewóz dzieci niezgodnie z przepisami;
• 5 pkt za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych;
cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie; ciągnięcie
za pojazdem osób na nartach, sankach, wrotkach; rozmowę
przez telefon komórkowy;
• 4 pkt za przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku);
• 3 pkt za zakrywanie świateł czy tablic rejestracyjnych;
zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym; wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym;
• 2 pkt za niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP;
utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru.
Natomiast od 1 do 10 pkt grozi za przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną, a za każdego
pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób dodaje się 1
pkt.			
Bezpiecznej jazdy.
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl
we oraz na współpracę dwustronną.
O wsparcie mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, które mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; nie działają w celu
osiągnięcia zysku; są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii
politycznych i podmiotów komercyjnych; nie są instytucjami religijnymi.
Wysokość wsparcia i terminy składania wniosków różnią się w zależności od charakteru projektów (tematyczne,
systemowe, współpraca dwustronna).

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

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

Jaka jest nasza szkoła ?

* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad
20 lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.
Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl
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Powiatowe Święto
Mleka
Giże
2013
fotoreportaż Józef Kuncki
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Andrzej Malinowski
Kampinoski Park Narodowy i Nuzeum Chopina w
Żelazowej Woli
Dojazd: Olecko - Wyszków - Serock - Nowy Dwór
Mazowiecki - Julinek - Leszno - Żelazowa Wola

Zakwaterowanie: Hotel „Julinek” w Julinku (72 zł za
pokój dwuosobowy, dobre warunki) – do 1999 r. znajdowała się tutaj szkoła cyrkowa.
Kampinoski Park Narodowy to jedyna w swoim rodzaju podmiejska puszcza z bogactwem roślin, zwierząt i różnorodnością krajobrazów. To jeden z czterech parków narodowych na świecie położony w sąsiedztwie stolicy (Park
Narodowy Łęgów Naddunajskich koło Wiednia (Austria),
Park Narodowy El Avila koło Caracas (Wenezuela) i Park
Narodowy Nairobi koło Nairobi (Kenia).
Występują tutaj wydmy, wały wydmowe i bagna. Wydmy powstałe w pradolinie Wisły i obszary bagienne są
najbardziej charakterystycznymi elementami parku. Miejscowe wydmy to najlepiej zachowany kompleks wydm
śródlądowych w skali Europy.
Ssaki reprezentowane są m.in. przez łosia (symbol parku), bobra, rysia; ptaki przez sowę błotną, wodniczkę, zimorodka zwyczajnego. 70% Parku powierzchni stanowią
lasy. Występuje około 1370 gatunków roślin naczyniowych, 115 gatunków mszaków i 146 gatunków porostów.
Spotkać można rzadkie gatunki reliktowe i endemiczne,
jak chamedafne północna, wisienka kwaśna, zimoziół północny, wężymord stepowy.
W parku znajduje się wiele miejsc upamiętniających
ważne historyczne wydarzenia: powstania narodowe, walki
partyzanckie i dwie wojny światowe. Jednym z najważniej-

szych miejsc pamięci narodowej jest cmentarz-mauzoleum
w Palmirach. Na terenie parku dozwolona jest turystyka
piesza, rowerowa i konna. Długość szlaków turystycznych
wynosi około 360 km. My szliśmy „fragmentami” szlaku
zielonego i żółtego. Byliśmy w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym KPN w Granicy.
W Lesznie, poza granicami parku widzieliśmy najgrubszą topolę w Polsce (najgrubsza była do dnia 5 maja 2012
r., ponieważ wtedy uległa rozłamaniu się) - topolę białą,
rosnąca w parku Karpinek o obwodzie pnia mierzonym na
wysokości 1,3 m wynoszącym 10,53 m. Topola Lesznowska była też najstarszą topolą w Polsce (330 lat).
Z Julinka do Żelazowej Woli jest 20 km, więc postanowiliśmy zobaczyć Muzeum Fryderyka Chopina, obejmujące dom, w którym urodził się wybitny polski kompozytor
(1810-1849) i park. Bilet wstępu 23 zl. Miejsce przepiękne,
bajeczne, romantyczne, zadbane, czyste. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu, następnie słuchając narracji w audio- przewodniku zajrzeliśmy do Domu Chopina i
spacerowaliśmy po parku.
Z nadajników rozbrzmiewały mazurki, nokturny, ballady, preludia kompozytora.
W pogodny piątek, słoneczną sobotę i niedzielę 23-25
sierpnia 2013 r. w Kampinoskim Parku Narodowym byli
i Muzeum Chopina w Żelazowej Woli zwiedzali: Marta
Kiejdo i Andrzej Malinowski.
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Czesław Mirosław Szczepaniak

SŁOWO DAJĘ

*
Przed burzą, błysk jak pazur. Po burzy – tęcza.
*
Nie wypijesz do dna studni w ciągu całego swojego życia.
*
W czasie ablucji mydło rozmawia z wodą o zmywaniu się.
*
Nic tak nie uczy konformizmu, jak ciągłe dorabianie się,
awans za wszelką cenę, żeby się lepiej urządzić.
*
Problem z imperiami polega na tym, że wiedzą, gdzie się
zaczynają, a nie wiedzą, gdzie się kończą.
*
Wspomnienia można przeżywać tylko w samotności. Złudne
jest zapraszanie świadków tego, co było. Można ich zaprosić,
żeby się nimi tylko rozczarować.
*
Przysłowia są interpunkcją każdego narodu.
*
Syndrom rzeki: niby wypływa z czystego źródła, a wystarczy, że się rozszerzy w brzegach, a brud nurtem płynie.
*
Politycy na całym świecie się kłócą, więc o nich przemilczę. Polityk przypomina sprzedawcę, który wciska zbuki i
zachwala jako zdrowe jaja.
*
Każda władza jest próżna i żyje z pracy cudzych rąk.
*
Wszyscy, co się znajdą na górze, lubią się; jeden drugiemu
nie zrobi krzywdy.
*
Bezimienny ma niejedno imię, za to jedno nazwisko.
*
To, co pisze krajowa czołówka jest – na miłość boską – nie
do czytania.
*
Wyślizgane słowa jak klamka. Jest takie nudne, dobrze
uczesane, przymilne. Czytam, przerzucam szpalty i czuję na
końcach palców wazelinę.
*
Młodość jest jak kwiat, który nie myśli o owocach. I to jest
piękne, bez dwóch zdań.
*
Człowiek przez całe życie nie jest przygotowany na śmierć.
Gdyby znał linię mety, to zapewne żyłby inaczej.
*
Nawet typ spod ciemnej gwiazdy może być dla kogoś przykładem jasnym, jak cholera.
*
Na nic się zdają wszelkie słowa, kiedy człowiek jest napełniony smutkiem.
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*
Jak nie wiesz, to mądrzejszych się radź, żeby potem nie
gadali, żeś głupi (-a).
*
Czytałem Cypriana Kamila Norwida; któryś raz z rzędu. I
dumałem, pochylony nad jego tomem, że pisał tak mądrze,
tj. z (sum) słów potrafił ująć podzielność. Że poręką słowa
anafora na osi liter.
*
Karierowicz. A gdzie tam! To spec od koniunktur.
*
Jest mróz, który ścina palce i zima, co więzi w domach
chorych, starych, dzieci i osoby niepełnosprawne.
*
Życzę Ci zdrowia, którego nikt nie uśmierza; chciałem dodać szczęścia, ale w tym słowie mieści się też nieszczęście.
*
Ze swoimi czuję się nieraz nieswojo.
*
TKM – modny skrót, stosowany przez prawicę w Polsce.
Znaczy tyle, co T(eraz) K(urwa) M(y). Pisany niepoprawnie. Dlaczego? Powinno być T,k,M. Z dwoma przecinkami.
*
BMW. To nie tylko marka samochodów, ale określenie
polityków : B(iernych) M(iernych) W(iernych).
*
Tradycja. Za nią musi nadążać refleksja. Słowo drukowane.
A nie mowa, co wsiąka w trawę. Albo patyk, co kreśli na
ziemi, nie wiadomo co; jakby pił swój cień. Patykowaty.
Zacienkowany.
*
Ciągle czytam i słyszę w telewizji, że co rusz trwa akcja Polska biega! W logo dwa biegnące strusie. A struś,
wiadomo, frazeologizm – strusi żołądek, strusia polityka,
chowanie głowy w piasek ... I kiedy o tym tak trąbią, to
zadaję sobie pytanie: A kiedy zacznie się akcja Polska
zaczyna myśleć?!
*
Smutek jest najcięższy, wie o tym nie tylko serce, które jest
mięśniem straszliwie zapracowanym.

Arnold Hośiłło

Fraszki
Już????!

To wszystko jest jakieś popieprzone.
Ledwo coś zaczniesz, a już skończone.
Ledwo się rodzisz, umierać trzeba.
Cholera jasna, nie chcę do nieba !!!!
Szczęśliwy
Szczęśliwy jestem, mam w sercu piosenki,
Szczęśliwy jestem, cudowne ich dźwięki,
Szczęśliwy jestem, niech wicher poniesie,
Szczęśliwy jestem, bo grzyby są w lesie !
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21

V24608
V22610

K86206

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V23209

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B80502
V25108

V30342

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V26206
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V01533

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

K86505

V23409

SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
OPONY, FELGI
(szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

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

* Auta używane, tel. 501-611-961 V25837
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21

B80202

K86306

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V23219
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V25118
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V25827
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L80603a
* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660

V27205

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V24418

V30112

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413
B80004

* Skoda Fabia, 1,9TDI, 2002, klima, tel. 508-097-660

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

V30122

Drukarnia Offsetowa

* Star 200, 1987, na części, tel. 605-201-942 V24718

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B79704
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V25707
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B78908
V27505

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L80703
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K85818
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B79306

US£UGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B80701

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

V24708

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B80103
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V22720
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V24908
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B78510
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 L80505
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B79804

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V23109
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V31101

V22710

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V29703

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V29803

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

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

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V30322
* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 V22110

to@borawski.pl
V87507

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V27515
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V29903

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V30002
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V28914
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V25817

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG

K86705

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B79505

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K85828
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L80406
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SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 l80901
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 V17227
* dom w Suwałkach, tel. 501-128-334 V25417
* działka budowlana, 48 arów, Sokółki, tel. 884-384597 K85509
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B79201a3
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B78210
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 V17217
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K85601a3
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V30302
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V25128
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B79604
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K79301a3
* mieszkanie 60 m.kw., IV piętro, Gołdapska, tel 504041-857 V22620
* mieszkanie 60 m.kw., działka 400 m.kw., tel. 602345-477 K87303
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V30312

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
V27315
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V30102

* pościel do przedszkola (poszwy i wypełnienie), tel.
608-319-503 K87602
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V30012
WYNAJEM

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkoładowarka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem rusztowań, tel. 504-919-923 V26806

V29913

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V27525

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

V27605

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

* kawalerka do wynajęcia, tel. 508-247-483 K87901
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284

KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V29504

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B80601
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V30332
PRACA
* panią do sprzątania, w Golubkach Węzewskch, 10
złotych za godzinę, tel. 87-523-88-11 K87701
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L80802
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K86805

V31011

 auto
 sprzedam
 wynajmę  kupię

 praca
 inne
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO
W OLECKU

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

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

L80402

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

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
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

WAKACJE - oprócz odpoczynku jest to okres kiedy młodzież
wykonując różne prace sezonowe ma możliwość uzupełnienia swego
budżetu wakacyjnego.
PODEJMUJĄC się takich prac pamiętajmy:
- dochody uzyskane z prac sezonowych nie są zwolnione z podatku, opodatkowane są na ogólnych zasadach jak wszystkie inne
dochody
- niezależnie od źródła i wysokości dochodu należy złożyć zeznanie podatkowe
- o ile dochód nie przekroczy 3091,00 zł. ,wówczas podatek nas
nie dotyczy (zeznanie roczne należy jednak złożyć)
WARTO wiedzieć ,że możliwość skorzystania z ulg podatkowych może być zmieniona przez dochody dzieci .Mogą one (dochody dzieci) pozbawić nas możliwości skorzystania z przysługujących
ulg podatkowych. Ulgi takie przysługują :
- rodzicom wykonujących władzę rodzicielską
- opiekunom prawnym pod warunkiem, że dziecko mieszka z
nimi
- rodzicom zastępczym
- osobom wychowującym pełnoletnie dzieci do 25 roku życia
które spełniają odrębne warunki
Z PODATKU dochodowego zwolnione są przychody ze sprzedaży roślin zielarskich i ziół dziko rosnących ,jagód oraz leśnych
owoców i grzybów zebranych osobiście lub przy pomocy najbliższej
rodziny.
Młodzież często korzysta z możliwości wakacyjnej PRACY ZA
GRANICĄ.
W zeznaniach rocznych wykazujemy uzyskane tam dochody.
-osoby zamieszkałe na terenie Polski bez względu gdzie osiągnęły dochód- podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości osiągniętych dochodów
- obowiązek podatkowy stosowany jest według polskich przepisów unikając podwójnego opodatkowania.
Wszelkie inne pytania dotyczące tego zagadnienia można bezpłatnie kierować do Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13 oraz do placówek terenowych w
Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach.Na wizytę można się
umówić telefonicznie 87 610 2201 lub email: ak.ob@wp.pl .
Serdecznie z a p r a s z a m y!
K86904

B79904

K87203
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Skrzyp polny (Equisetaceae)

Zioło bogate w sole mineralne, garbniki, kwasy
organiczne. Stosowane do codziennego picia w postaci herbaty przy łojotoku skóry i włosów.

Sok z kapusty...

poprawia trawienie i samopoczucie, oczyszcza cerę.

Siła kolorów

Kolor ubrania, w jakim idziesz na spotkanie, oddziałuje
na twojego rozmówcę. warto o tym pamiętać, gdy chcesz
zrobić na nim odpowiednie wrażenie

Nakładanie kremu

Krem powinno się nakładać na twarz bezpośrednio po
umyciu, na lekko wilgotną skórę. W ten sposób zostanie
szybciej wchłonięty i unikniemy uczucia „ściągnięcia”
skóry. Krem nabieramy na końce palców i rozcieramy na
twarzy opuszkami lekko ugniatając. Na czoło nakładamy
krem od środka do czoła w kierunku skroni. Nakładanie
kremu wokół oczu zaczynamy od wewnętrznego kąta oka
wydłuż łuku brwi i pod oczami z powrotem do wewnętrznego kąta oka.
Na nosie zaś w kierunku od grzbietu na boki.

Na policzkach rozkładamy krem najpierw wzdłuż
fałdu nosowo-policzkowego, a następnie do kątów ust w
kierunku skroni i od środka brody do ucha.
Na okolice ust nakładamy krem środkowym palcem
prawej ręki, zaczynając od prawego kąta ust.
Podbródek po nałożeniu niewielkiej ilości kremu
ugniatamy zewnętrzną strona dłoni.
Na szyi rozprowadzamy krem palcami obydwu rąk od
uszu w kierunku obojczyków. Po pokryciu kremem całej
twarzy możemy lekko ją oklepać środkowymi palcami
obydwu rąk.

Sok z buraków...

poprawia odporność i oddychanie międzykomórkowe.

Smoczek szkodzi inteligencji

Amerykańscy eksperci twierdzą, że dzieci używające rzadko smoczka odznaczają się wyższą inteligencją
od tych, które ssały go często i do starszego wieku. Powodem tego zjawiska jest fakt, że spokojne dzięki smocz¬kowi dziecko słabiej reaguje na bodźce ze¬wnętrzne,
a i rodzice mniej zajmują się swo¬im cichym, zajętym
ssaniem dzieckiem.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

28 sierpnia (Święto Lotnictwa)
Adeliny, Fredy, Gusty, Patrycji,
Wiwiany
Aleksandra, Aleksego, Augustyna,
Erazma, Freda, Sobiesława, Stronisława, Wyszomira
29 sierpnia
Beaty, Beatryczy, Ernestyny, Erny,
Flory, Sabiny, Saby
Jana, Janusza, Jeremiasza, Jeremiego,
Kandyda, Racibora, Witalisa
30 sierpnia
Gaudencji, Jowity, Małgorzaty, Michaliny, Rebeki, Róży, Tekli
Benona, Częstowoja, Feliksa, Michała, Mirona, Szczęsława, Szczęsnego
31 sierpnia
Izabeli, Pauliny, Rajmundy, Ramony,
Romy
Bogdana, Bohdana, Cyrusa, Marka, Paulina, Rajmunda, Romualda,
Świętosława

1 września (rocznica wybuchu II wojny
światowej)
Alicji, Any, Beatrycze, Belindy, Bronisławy, Izabeli, Reny, Ruty
Augusta, Bronisława, Bronisza, Dzierżysława, Egona, Idziego, Wiktora, Wiktoriana
2 września
Bohdany, Brygidy, Dionizy, Elizy, Ingi,
Izy
Aksela, Axela, Bogdana, Bohdana, Czesława, Dionizego, Jana, Juliana, Oliwera,
Salomona, Seweryna, Stefana, Tobiasza,
Wilhelma, Wiliama, Witomysła
3 września (początek roku szkolnego)
Doroty, Erazmy, Eufemii, Izabeli, Liliany, Sylwiny
Antoniego, Bartłomieja, Bartosza, Bronisława, Erazma, Grzegorza, Joachima,
Mojmierza, Piusa, Przecława, Sylwina,
Szymona, Zenona

Nasz przepis
ogórkowa na podrobach

0,25 kg żołądków (kura, kaczka lub
indyk), włoszczyzna (duża marchew,
pietruszka, kawałek selera, pół małego pora), 2 duże ogórki kiszone,
8 ziemniaków, łyżka tłuszczu, łyżka
mąki, listki pietruszki, pół szklanki
śmietany, 2 litry wody, sól, 5 ziaren
pieprzu, pół łyżeczki kminku
Oczyszczone lecz nie do końca z
tłuszczu żołądki zalewamy wodą i gotujemy godzinę.
W międzyczasie na grubej tarce
ścieramy włoszczyznę, a por kroimy w
plasterki.
Po godzinie dodajemy do wywaru włoszczyznę i pokrojone w kostkę
ziemniaki i gotujemy dalsze 15 minut.
Ogórki wraz ze skórką ścieramy
na grubej tarce. Wkładamy je do rondla, w którym wcześniej roztopiliśmy
tłuszcz i dusimy pod przykryciem 10
minut. Wsypujemy mąkę i jeszcze raz
optujemy.
Z zupy wyjmujemy żołądki i kroimy je w pasterki i wraz z ogórkami
i kminkiem dodajemy na powrót do
zupy i jeszcze raz wszystko gotujemy.
Odstawiamy z ognia, dodajemy
śmietany. Można śmietanę podać w
dzbanuszku by każdy mógł dodać jej
do zupy według swego uznania. Tak
samo robimy z natką pietruszki.

przygotowane mięsu układamy ciasno w
salaterce, przyciskamy talerzem i wstawiamy na noc do lodówki. Osączone piersi
pieczemy na grillu ok. 5 minut, z każdej
strony. Po czym znów smarujemy pozostałą po osaczeniu marynata i dopiekamy
jeszcze z obu stron ok. 5 minut.

Wachlarz z ziemniaków
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Cytaty na ten tydzień
Wszystko co wiemy o psychice człowieka pierwotnego wskazuje
nam, iż żyje on w świecie niejasnych,
mglistych pojęć, w świecie, w którym
siły abstrakcyjne i zjawiska ogólne
mogą być odczute raczej niż pojmowane.
Z (...) pragmatycznego punktu widzenia okazuje się, że religia głęboko związana jest z praktyczną stroną
stosunku człowieka do rzeczywistości, ze sposobem, w jaki rozwiązuje
najbardziej podstawowe problemy
istnienia, innymi słowy, zależy od
stopnia kultury.
Bronisław Malinowski,
Wierzenia pierwotne i formy ustroju
społecznego

PRZYS£OWIA
Na św. Augustyna (28 sierpnia)
orka dobrze się poczyna.
Ostatni dzień sierpnia zapowiada,
jaka pogoda na wrzesień wypada.
Jak pierwszy, drugi, trzeci, taki cały
wrzesień zleci.
Jaki czas około św. Idziego (1
września), takie powietrze trwać będzie cztery tygodnie.
Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie
jesień.
Św. Idzi (1 września) nic już w polu
nie widzi.
Św. Idzi (1 września) kłosa w polu
nie widzi.
Św. Idzi (1 września), siać wyjdzij.
Wielka dla zbóż i siewu wygoda,
gdy z św. Idziego (1 września), pogoda.
Św. Idzi (1 września), podwieczorka nie widzi.
Chmiel zbierać około św. Idziego
(1 września) i chować porządnie do
zwietrzenia.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.

50 dag ziemniaków, , sól, pieprz, kminek,
2 dag masła, 5 dag startego żółtego sera
Ziemniaki obieramy, płuczemy. Ziemniaki kroimy w taki sposób, że nacinamy je
możliwie gęsto nie przecinając nacięcia
do końca.
Płytką żaroodporną brytfankę smarujemy masłem i układamy na niej ziemniaki
nieprzeciętą częścią ku dołowi. Posypujemy je solą, pieprzem i kminkiem. Skrapiamy z wierzchu stopionym masłem.
Pieczemy około pół godziny w piekarniku rozgrzanym do 200 °C.
Na koniec posypujemy je startym na Czyszczenie obić meblowych
Meble obite tkaninami czyści się
tarce serem i wstawiamy do piekarnika na
najlepiej dobrze wyciśniętą miękką
jeszcze 5 do 10 minut.
ściereczką zmoczoną wcześniej w letLody waniliowe babuni
niej wodzie. Ściereczkę rozłożyć na
Półtora litra śmietanki lub mleka, laska
meblu i potem trzepać go. Zmoczony
wanilii, 10 lub 15 żółtek, pół kg cukru
materiał wchłania brud, stąd trzeba
Mleko lub śmietankę przegotować z laską ściereczkę często płukać. Po zakońwanilii i ostudzić. Utrzeć do białości 10
czeniu pracy obicia oczyścić szczotką
żółtek z całym cukrem (jeśli używamy
zmoczoną w wodzie z amoniakiem w
śmietanki, 15 żółtek jeśli mleka)
proporcji l łyżka amoniaku na l ,5 l
Ubite żółtka stawiamy na ogniu i wle- wody. Po takiej renowacji obicia powamy po trochu przegotowaną śmietankę winny być czyste, również wyraźniejMarynowane piersi
lub mleko ciągle ubijając, aż zgęstnieją. sza powinna być ich barwa.
Trzeba uważać aby żółtka się nie zważykurczaka z grilla
ły. Potem wszystko przetrzeć przez sito, lewamy wrzątkiem. Przykrywamy na
10 piersi z kurczaka
wystudzić. Żeby otrzymać lody staropol- kilka minut. Potem znowu dolewamy
marynata: skórka otarta z cytryny,
skie trzeba utarte żółtka wlać do blaszanej nieco wrzątku i stawiamy dzbanek na
łyżka cukru, 3-4 łyżki sosu sojowego,
puszki, a tę wstawić do miski wypełnionej fajansowej podgrzewarce ze świeczką.
łyżeczka cynamonu, ½ łyżeczki, imlodem i kręcić masę łyżką aż stężeje i zaDo filiżanki wkładamy kilka brybiru, 2 łyżki oliwy, 4 obrane posiemarznie.
łek kandyzowanego cukru, na które
kane cebulki dymki, 3 roztarte ząbki
wlewamy z dzbanka przez sito gorący
czosnku
Herbata po fryzyjsku
Wszystkie składniki marynaty doMożna pomieszać kilka rodzajów her- napar. Potem dolewamy cienkim strukładnie mieszamy i smarujemy nią bat (np. assam i cejlon) Do wyparzonego myczkiem tłustą śmietanę.
Taką herbatę pije się nie mieszając.
umyte i osuszone piersi kurczaka. Tak dzbanka wsypujemy 3 łyżki herbaty i za-
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Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej
w Kowalach Oleckich

W niedzielę, 18 czerwca w Kowalach Oleckich odbył się
„Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej”, w którym udział wzięły
amatorskie drużyny piłkarskie z powiatu oleckiego i ełckiego.

Impreza sportowa miała na celu popularyzację kultury fizycznej pośród lokalnej społeczności. Zawody zostały zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Kowaliki” i były
współfinansowane z środków Gminy Kowale Oleckie.

z których do dalszego etapu turnieju przeszły ekipy z największą liczbą wygranych meczów.
Po niezwykle zaciekłych meczach wyjście z grupy i
udział w finale zapewniły drużyny: „Oli-Baba”, „Ściana
Team Ełk”, „Szerszenie” oraz „Rutka Tartak”. Niekwestionowanym zwycięzcą turnieju została drużyna „Oli-Baba”,
na drugim stopniu podium stanął team „Rutka Tartak”, zaś
na trzecim – „Szerszenie”.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dawid Paszkowski, zaś bramkarzem – Wojciech Szuliński. Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Olecku.
Zbigniew Sieńko
UKS „Kowaliki”

W imprezie sportowej udział wzięło jedenaście drużyn,
a mianowicie: „Sokółki” (kap. Paweł Witkowski), „Szerszenie” (kap. Adam Brodowski), „BS Olecko” (kap. Piotr
Obuchowski), „Akademia Pana Kleksa” (kap. Mateusz
Waluśkiewicz), „Rutka Tartak” (kap. Rafał Hołdyński),
„FC Mazury” (kap. Hubert Czajko), „Oli-Baba” (kap. Wojciech Szuliński), „FC Kijewo” (kap. Łukasz Piaścik), „Tomek Team” (kap. Tomasz Kupiec), „Orzeł Pogorzel” (kap.
Mariusz Gulczyński) oraz „Ściana Team Ełk” (kap. Paweł
Siwik). Drużyny zostały podzielone na poszczególne grupy,
Pragniemy podziękować p. Janowi Łuzie oraz Bankowi Spółdzielczemu w Olecku za wsparcie w realizacji przedsięwzięcia, a także Maciejowi Szulińskiemu za
pomoc w organizacji i przeprowadzeniu turnieju.
UKS „Kowaliki”
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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LICZYŁA SIĘ PRECYZJA…

V27405

W od 10 do 11 sierpnia na jeziorze Oleckie Wielkie, po
latach nieobecności na sportowej arenie, odbyły się Mistrzostwa Polski Płetwonurków w Orientacji Podwodnej.
Zawody odbyły się w miłej, sportowej atmosferze pomimo deszczowej pogody w pierwszym dniu. Przed południem rozegrano konkurencje M-KURS. Ulewa i burza
zmusiły organizatorów do odwołania startów w konkurencji popołudniowej jaką miała być konkurencja KONTAKT.
Przeważały względy bezpieczeństwa startujących zawodników.
W konkurencji M-KURS mężczyzn zwyciężył Wojciech Kujawski (2626 pkt.) reprezentant OSN „Amfiprion”
i tym samym zdobył tytuł Mistrza Polski. Drugie miejsce
zajął Tomasz Żabiński (350 pkt.) z klubu „UKIEL” Olsztyn. Brązowy medal w tej konkurencji wywalczył Andrzej
Fiedorow (350 pkt.) również z OSN „Amfiprion”. Na miejscu czwartym uplasował się Janusz Wieczorek z „UKIEL”
Olsztyn, na miejscu piątym – Gabriel Urynowicz (OSN
„Amfiprion”). Wśród kobiet triumfowała Wiktoria Zach
(350 pkt.) z klubu „MEANDER” Goniądz.
W drugim dniu rozegrano kolejne konkurencje indywidualne i drużynowe. Konkurencję „KONTAKT” wygrał
Janusz Dramiński (1716 pkt.) z klubu UKIEL Olsztyn,
drugi był Wojciech Kujawski ( 800 pkt.) – OSN „Amfiprion”, trzecie miejsce zajął Tomasz Dramiński ( 200 pkt.)
klub UKIEL z Olsztyna. Na dalszych miejscach znleźli się:
IV – Łukasz Ratuszny (OSN „Amfiprion”), V – Gabriel
Urynowicz ( OSN „Amfipron”), VI- Janusz Wieczorek
(„UKIEL” Olsztyn). Konkurencję w kategorii kobiet wygrała Agnieszka Zach (200 pkt.) z klubu Meander Goniądz.
Konkurencję drużynową w kategorii – mężczyźni, zdobywając 300 pkt. wygrała drużyna „UKIEL-1” w składzie:
Wojciech Kujawski – OSN „Amfiprion”
Tomasz Żabiński – „UKIEL” Olsztyn
Janusz Wieczorek – „UKIEL” Olsztyn
Bernard Pszczoła – „UKIEL” Olsztyn

Tygodnik olecki 35/815 - r. 2013

19

Wśród kobiet triumfowała drużyna w składzie:
Adriana Ulikowska - OSN „Amfiprion”
Weronika Ulikowska – OSN „Amfiprion”
Agnieszka Zach – „Meander” Goniądz
Wiktoria Zach – „Meander” Goniądz
Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała
Komisja Sędziowska w składzie:
Mirosław Kobeszko - Białystok
Krzysztof W. Kielczyk - Białystok
Andrzej Markiewicz - Suwałki
Rafał Żukowski - Olecko
Zbigniew Kowalewski - Olecko
„Start naszych zawodników w Mistrzostwach Polski
należy do udanych, ale jak zwykle mogłoby być lepiej,
gdyby nie problemy sprzętowe, z którymi borykamy
się od pierwszych naszych startów. Brakuje nam przede
wszystkim dobrego sprzętu nawigacyjnego, który jest drogi. Żeby liczyć się w czołówce kraju i ewentualnych startach międzynarodowych musimy znaleźć sposób na jego
zdobycie.” – mówi Janusz Romańczuk - Prezes i szef
szkolenia.
Zawodom towarzyszyły bardzo trudne warunki w wodzie (bardzo mała widoczność), co skutkowało tym, że nawet bardzo utytułowani zawodnicy nie poradzili sobie ze
stopniem trudności na wyznaczonych przez organizatora
trasach do przepłynięcia. Organizatorem mistrzostw było
Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe oraz Klub Płetwonurków LOK „Amfiprion” w Olecku.
fot. Adam Woroniecki
Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Olecku

Przychodnia Onkologiczna w Ełku

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom pacjentów z terenów naszego
województwa, otworzył filię przychodni onkologicznej w
108 Szpitalu Wojskowym w Ełku. Pacjenci z Ełku, powiatu
ełckiego, oleckiego, gołdapskiego i piskiego mogą rozpocząć
bądź kontynuować terapię w tejże przychodni.
Przychodnia Onkologiczna w Ełku, 108 Szpital Wojskowy
ul. Kościuszki 30, Ełk, 1 piętro
Rejestracja telefoniczna – tel. 87 621 98 76
Poradnia jest czynna codziennie:
• poniedziałek w godz. 11:00 – 18:00,
• wtorek w godz. 8:00 – 14:00,
• środa w godz. 8:00 – 14:00,
• czwartek w godz. 8:00 – 14:00,
• piątek w godz. 8:00 – 14:00.
Uwaga: do lekarza onkologa nie jest wymagane skierowanie.
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MARYCHA is the best!
Dzika MARYCHA. Pokonała mnie. Mnie i moich znajomych. Tak bardzo, że boję się do nich dzwonić, żeby sprawdzić,
czy jeszcze będą ze mną rozmawiać.
Namówiłam ich na to. To nie pierwszy raz szukam adrenaliny, ale tym razem chyba przesadziłam. Obłęd w oczach, ból
mięśni, ale o to właśnie chodziło i osobiście jestem zadowolona,
ale znajomi polegli. Znajomość też? MARYCHA… to jest to!
Szczerze namawiam. Serio. Są chętni?
MARYCHA wraz z Czarną Hańczą i Rospudą stanowią trzy
herbowe rzeki Suwalszczyzny. Rzeka wije się na pograniczu
polsko – litewskim, a na jednym z odcinków jest rzeką graniczną. Wiedzieliście?, bo do tej pory ja też nie. Marycha z języka
litewskiego to „Seina” i niegdyś ta rzeka taką właśnie miała nazwę: Sejna. Nie kruszmy kopii o nazewnictwo, od wiek wieków
płynie przez miasteczko Sejny i wpada do jeziora Pomorze. I to
właśnie był nasz odcinek, który czują moje/nasze mięśnie. Ten
lewobrzeżny odcinek Czarnej Hańczy potrafi wycisnąć siódme
poty z człowieka, oj potrafi.
Niby ciągle to samo: kajak, a w nim załogant i sternik, dwie
pary wioseł i z nurtem rzeki do przodu. I to „niby”, jak w reklamie, robi ogromną różnicę. Każda rzeka nas czymś zaskoczyła.
Rospudzie „przysłużyła się” rosiczka. To taka mała roślinka, o
którą bój stoczyli ekolodzy. I wywalczyli – ślimaki i rosiczka
są chronione, a autostrady nie widać. Pokłosiem tamtych protestów jest reklama Rospudy. Każdy Polak wie, gdzie na mapie
umiejscowić tę rzekę i każdy chciałby ją przepłynąć kajakiem,
bo taka piękna. Tego jej ująć nie można. A tłok latem na niej jak
na Marszałkowskiej. Zadepczą, zaśmiecą.
Płynęliśmy Rospudą, kiedy poziom wody był niski. Z rzeki
wystawało mnóstwo wielkich kamieni, nurt był wartki, że przypominał górski potok, a częste zakola i wystające drzewa zmuszały do szybkich manewrów.
Spływ kończyliśmy na uroczysku Święte Miejsce – miejsce
kultu religijnego sięgającego czasów pogańskich. Na polanie
stoi kapliczka, drewniane krzyże i świątek. Do dnia dzisiejszego
jest miejscem kultu. Na św. Jana, czyli 24 czerwca odprawiana
jest w kaplicy msza święta.
Owy krzyż jest wprost utkany małymi pieniążkami, które turyści zostawiają, by życzenie się spełniło. Z trudem znaleźliśmy
miejsce na nasze życzenie i nasze jednogroszówki. Cóż dodać

– warto zatopić wiosła w Rospudzie.
Czarna Hańcza jest o wiele bardziej leniwa, koryto ma
szersze, a „po drodze” można zrobić sobie przystanek, urokliwe miejsca na lewym i prawym brzegu. Można skorzystać z
sauny z chłodzeniem w rzece, oczywiście.
Biebrza to kompletnie inna rzeka – jeszcze łagodniejsza,
szerokie koryto, ale tak bagienne, że trudno wyjść na brzeg.
Szeszupa natomiast zaskoczyła nas tak wąskimi przesmykami zarośniętymi trzcinami, że trudno było machać
wiosłami. Przepływaliśmy przez sześć pięknych jezior.
Nie odmówiliśmy sobie w kąpieli w każdym, o nie! Tylko dwadzieścia kilka kilometrów w Polsce ma ta rzeka
(a prawie 300 km w ogóle!).
A Marycha, to istny busz! – trzciny sięgają nawet dwóch
metrów, koryto zarośnięte tak, ze trzeba było się zdrowo odpychać, żeby popłynąć dalej. Niestety, nic dobrego nie da się
powiedzieć o odcinku przepływającym przez Sejny – brud i
syf. Rację miał rybak, którego mijaliśmy na samym początku trasy. Poinformował nas, że jeszcze nieraz Marycha nas
zaskoczy. I wiedział co mówi. Już wypływaliśmy z jednych
trzcin na lekkie „rozlewisko”, by za następnym zakolem natknąć się na kolejne. Nie ominęły nas mielizny, na które trzeba
było postawić stopę i przepchnąć kajak. Na innym odcinku zaskoczyła nas wystającymi kamieniami, w czym przypominała
Rospudę, by za chwilę znowu płynąć wśród zarośli, w które
ukrywały się łabędziowe rodziny.
Cisza, żadnego „obcego kajaka”, tylko my i natura. Za
plecami słychać było narzekania współtowarzyszy, którymi – szczerze mówiąc – mało się przejęłam, bo wiedziałam, że nie wysiądą na środku rzeki, muszą dopłynąć. Kiedy dobiliśmy do brzegu jeziora Pomorze, wszyscy
z radością rzucili się na ziemię.
Oj, wypompowała nas Marycha. Na brzegu młoda osoba
poinformowała nas, że Marychą najlepiej spływać w czerwcu,
gdy nie ma jeszcze trzcin i zarośli, więc tylko pyk – pyk, jak to
określiła, i na miejscu. Potaknęłam grzecznie, ale i tak jestem
zdania, że to właśnie w niej najpiękniejsze – taka dzikość. Tak
właśnie ma być, taki jej nieokiełznany urok. Och, Marycha!
Jeszcze w oczach trzciny i nie kończące się zakola Marychy, a ja nie zdradzając nikomu, już zaplanowałam kolejny
spływ. Tym razem mam ochotę zamoczyć wiosła w… Ledze.
Marusia
Ps. Mam przechlapane. Nikt ze mną nie chce płynąć innym
odcinkiem Marychy w najbliższą niedzielę. A tak liczyłam…
No cóż, muszę zmienić albo rzekę, albo… towarzystwo. Chyba
bardziej opłaca mi się to drugie.

